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„Докладът за гражданството на ЕС за 2010 г.: премахване на пречките за 
упражняване на правата на гражданите на ЕС1“ беше публикуван от Европейската 
комисия през октомври 2010 г. Започвайки с предложението, включено в доклада на 
Европейския парламент относно „Проблеми и перспективи по отношение на 
европейското гражданство“ от 20 март 2009 г.2 , Комисията се допита до гражданското 
общество и изготви таблица за оценка на най-важните пречки, които гражданите 
срещат при упражняване на правата си зад граница. 

„Докладът за гражданството на ЕС за 2010 г.“ е по-изчерпателен от предишните, които 
представяха по-скоро обзор, съгласно член 25 от ДФЕС, на основното развитие в 
областта на гражданството на ЕС през съответния тригодишен период. Той назовава 25 
пречки, които гражданите срещат при различни обстоятелства (като физически лица, 
потребители, пребиваващи, студенти, туристи, работещи или политически лица) и 
прави предложения за преодоляването им.

Проектодокладът разглежда подробно предложените от Европейската комисия 
действия, с оглед на петициите, внесени в комисията по петиции през разгледания 
период 2008-2010 г.  . За тази цел бяха анализирани над 300 релевантни петиции.

Петициите предоставят информация от първа ръка от гражданите относно прилагането 
на различните политики и са мерило на удовлетвореността от Европейския съюз.
Вносителите на петиции посещават заседания на комисиите и получават възможност за 
участие в прозрачен и пряк диалог с членовете на Европейския парламент.

През последните години нараства броят на внесените петиции относно проблеми, 
срещани от граждани на ЕС, упражняващи правото си на свободно движение.
Статистиките, включени в годишните доклади на комисията по петициите, показват, че 
въпросите, свързани със свободата на движението, представляват 25% от общия брой 
внесени петиции.

Съдебната практика на Съда на Европейския съюз отдава все повече значение на 
европейското гражданство и поставя на преден план свободното движение като 
основно право, което води до редица други съществени права. Свободното движение е 
едно от най-ценените постижения на ЕС. Скорошно проучване на Евробарометър 
показа, че най-познатото на гражданите на ЕС право продължава да бъде правото на 
свободно движение и пребиваване и 88% от гражданите разпознават това право3.

Свободното движение на хора обаче е най-слабо развитата от четирите свободи, 
заложени в Договорите (т.е. свободно движение на стоки, капитали, услуги и хора). 
Въпреки значителния напредък, постигнат в тази насока, след влизането в сила на 
Директивата за правата на гражданите4, редица петиции свидетелстват, че все още 
                                               
1 CОМ(2010) 603 окончателен.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=EN&ring=A6-2009-0182.
3 Евробарометър, Гражданство на Европейския съюз – аналитичен доклад, (Flash EB Series #294,
октомври 2010 г.).
4 Директива 2004/38/EО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се 
движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки ([2004] OJ L158/77).
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съществуват множество проблеми, свързани с прилагането на тази директива. 

Някои държави-членки не признават напълно правата на членове на семейството от 
трети държави. Някои петиции показват например, че Обединеното кралство е отказало 
на членове на семейството, които не са граждани на ЕС, да влязат без виза, въпреки че 
имат карти за пребиване, издадени от друга държава-членка. Органите на Обединеното 
кралство са изискали множество документи, обработили са заявленията с голямо 
закъснение и са задържали оригиналните документи. След намесата на Европейската 
комисия, въз основа на множеството получени оплаквания и внесени петиции, са 
предприети някои подобрения на административните практики. 

Някои държави са издали разрешения за пребиване с ограничен срок (в противоречие с 
член 11 (параграф 1)) или са нарушили принципа на „равно третиране“ (записан в член 
24), отнасяйки се към европейски граждани, пребиваващи на тяхна територия съгласно 
Директивата, по-малко благоприятно отколкото към своите граждани.

В Швеция решенията да бъде отказано заявление за издаване на карта за пребиване не 
подлежат на преразглеждане и гражданите са лишени от основни права на обжалване.
Нидерландски граждани, живеещи в чужбина, срещат трудности при подновяването на 
пътническите си документи. 

Гражданите често срещат трудности при получаване на права за социално осигуряване, 
особено тъй като съответното законодателство е сложно, трудно разбираемо и в някои 
случаи погрешно прилагано от съответните органи. Гражданите често не попълват 
правилните бланки или изпускат крайните срокове за подаване на подходящата 
документация, тъй като не са били информирани правилно или не са открили 
необходимите упътвания преди да напуснат родните си държави. 

Внесени са няколко петиции от граждани на Обединеното кралство, живеещи в друга 
държава от ЕС, относно отказа на правителството на Обединеното кралство да им 
изплати помощи за издръжка на лица с увреждания, помощи за придружители, помощи 
за лица, полагащи грижи, въпреки че Съдът на Европейския съюз е постановил, че това 
са парични обезщетения за болест, които могат да бъдат изнасяни1 . 

По едно дело, внесено от вносител на петиция2 беше поискано преюдициално 
заключение, което доведе до основополагащо решение на Европейския съд (C-503/09), 
произнесено през юли 2011 г .  Решението гласи, че проверка за предшестващо 
пребиваване може да бъде наложена само при липса на друга връзка със системата за 
социално осигуряване на Обединеното кралство. 

Европейският съд наблегна на понятието гражданство и свързаните с него права. Съдът 
подчерта, че е несъвместимо с правата, свързани с гражданството, граждани да срещат 
в държавата, чиито граждани са, по-неблагоприятно отношение от това, което биха 

                                               
1 Дело C-299/05 от 18.10.2007 г.
2 Петиция 0876/2008, внесена от г-ца Lucy Jane Marie Stewart, с британско гражданство, относно правото 
й да получава пенсия за инвалидност, когато пребивава в държава-членка на ЕС, различна от държавата, 
на която е гражданин
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получили ако не се бяха възползвали от дадените им от Договорите възможности.

Комисията по петициите силно подкрепи петицията от нейното внасяне през 2008 г. и 
започна конструктивен диалог по въпроса с компетентните британски органи и 
Европейската комисия. През ноември 2009 г. вносителят на петицията и нейното 
семейство получиха възможност да посетят заседание на комисията и да изложат 
случая си пред членовете на комисията и официални представители на Европейската 
комисия. 

Вносителите на петиции също свидетелстват за проблеми свързани с признаването на 
техните дипломи и квалификации и понякога лошо транспониране или прилагане на 
Директива 2005/36/EО1

Изглежда, че компетентните органи не за запознати добре и не спазват, както следва, 
създадения кодекс за поведение относно прилагането на Директива 2005/36/EО. В 
определени случаи органите изисквали от кандидатите да изпратят допълнителни 
документи към посочените в приложенията или налагали непропорционални езикови 
тестове. Бе получена информация за закъснения в транспонирането на директивата в 
няколко държави. Фармацевти с квалификация, придобита в друга държава-членка, се 
оплакаха от получен отказ да управляват нови аптеки в Обединеното кралство поради 
рестриктивно тълкуване на член 21 (параграф 4) от Директивата. 

Множеството компетентни органи, на национално и местно ниво, създава объркване 
относно правилната институция, към която вносителите на петиции следва да се 
обръщат. Дългите процедури и прекомерната бюрократична тежест също могат да 
изиграят ролята на възпиращи фактори.

Крещящи случаи на дискриминация въз основа на националността бяха разкрити при 
редица учители по чужди езици (lettori) в Италия, които в продължение на десетилетия 
се сблъскват с дискриминация по отношение на сигурността на работното място, 
развитието на кариерата, пенсиите и социалното осигуряване.

Вносители на петиции изразяват притесненията си относно пречките, срещани от 
граждани с увреждания, когато те желаят да упражняват правото си на свободно 
движение, като например липсата на подходящи транспортни съоръжения.

Проблеми в областта на семейното право бяха разкрити основно по отношение на 
родителските права в случай на развод или признаване на партньорства, регистрирани в 
друга държава-членка.

По отношение на разводи с международен елемент вносителите на петиции са се 
оплакали предимно от огромните разходи, продължителните процедури, липсата на 
подходяща информация относно приложимото право и юрисдикция. 

Въпросите на данъчното облагане поставят сериозни пречки пред упражняването на 

                                               
1 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на 
професионалните квалификации.
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правото на свободно движение. Една и съща кола може да бъде облагана с данък в 
различни държави при последователна промяна на местожителството. Когато 
гражданите се местят от една държава в друга, те трябва да плащат такси за 
регистрация, които в някои случаи са изключително високи. Двойно данъчно облагане 
(на наследства, пенсии, дивиденти или приходи) също е често срещано явление.

Някои петиции описват случаи, свързани с непризнаване на документите за 
гражданско състояние. Процедурите по признаване на документите могат да бъдат 
изключително продължителни и могат да включват много разходи, по-специално 
свързани с преводи и заверки. Някои вносители на петиции свидетелстват за проблеми, 
свързани с езиковото транспониране на техните имена според културата на държавата, 
в която са се преместили. Други се оплакват от трудностите, които срещат при опита си 
да регистрират новородените си деца в новата държава, в която пребивават. Беше 
разкрито, че полските органи отказват да издават актове за гражданско състояние на 
лица, които възнамеряват да встъпят в партньорство или брак с лице от същия пол в 
друга държава-членка.

Беше предложена идеята за създаване на европейски документ за самоличност, който 
да позволява на гражданите да упражняват правото си на пребиваване, работа и 
социално осигуряване. 

Докладвано е за няколко случая, при които гражданите срещат проблеми, свързани с 
упражняването на правото да гласуват и да бъдат избирани на европейски и местни 
избори.

Някои вносители на петиции, пребиващи в Малта или Испания, не са могли да гласуват 
на изборите за европейски парламент поради административни грешки или липса на 
правилна информация. Други вносители на петиции се оплакват, че не са били 
допуснати да се присъединят към политическа партия в новата държава, в която 
пребивават, или да гласуват на избори за национален парламент в държавата, в която 
пребивават, въпреки че са прекарали повече от десет години в нея. Някои граждани са 
притеснени от факта, че биват лишени от правото си да гласуват на изборите в 
държавата си на произход, след като са прекарали определен период от време в 
чужбина.

Накрая докладчикът подчертава значението на неформалните мрежи за разрешаване 
на проблеми (Solvit, уеб страницата „Вашата Европа“) и на една по-силна
комуникационна политика, която трябва да се стреми да гарантира, че гражданите 
могат да се радват на всичките си права съгласно Договорите.

Въпреки че правата на гражданите са вписани в правните актове на ЕС, те на практика 
често не се спазват. Съответно много хора са разочаровани от европейския проект. 
Комисията по петициите се опитва да поправи тези недостатъци, поставяйки 
гражданите на първо място в своите действия. Възползвайки се от политическото си 
влияние, тя влиза в диалог с национални или регионални органи в съответните 
държави-членки и се стреми да намери бързи, извънсъдебни решения на поставените ѝ 
проблеми. В случаи, в които има твърдения за сериозни нарушения на европейското 
право, които заслужават по-нататъшно разглеждане от Съда на Европейския съюз, 
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комисията по петициите си сътрудничи с Европейската комисия за откриването на 
процедури за нарушения. Съответно правата на гражданите биват постоянно 
насърчавани и гарантирани чрез процеса на внасяне и разглеждане на петиции.


