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Комисия по петиции

15.05.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1442/2008 г., внесена от CB, пребиваваща в Обединеното кралство, 
подкрепена от 100 подписа, относно отрицателното въздействие, което 
оказват продължителните процедури, свързани с предоставяне на 
разрешително за пребиваване в Обединеното кралство

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква от продължителността на процедурите, свързани 
с предоставянето на разрешително за пребиваване в Обединеното кралство на 
съпрузите на европейските граждани и гражданите на ЕИП. Вносителката твърди, че й 
се е наложило да чака осем месеца, за да се сдобие с карта за пребиваване. Тя 
отбелязва, че продължителната процедура предизвиква огромни неудобства, тъй като, 
докато е траела тя, вносителката не е могла да търси работа или да напуска 
Обединеното кралство поради факта, че личните й документи, придружаващи молбата 
за разрешително, са били задържани от британските органи до издаване на картата за 
пребиваване. Вносителката твърди, че британските органи не спазват съответното 
европейско законодателство и иска от Европейския парламент да проучи този въпрос.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 15 май 2009 г.

„Забележки на Комисията

Член 18 от Договора за ЕО предвижда, че всеки гражданин на Съюза има право на 
свободно движение и пребиваване в рамките на територията на държавите-членки, при 
спазване на ограниченията и условията, предвидени в настоящия Договор, и на 
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мерките, приети за неговото осъществяване. Съответните ограничения и условия са 
посочени в Директива № 2004/38/ЕО1 относно правото на граждани на Съюза и на 
членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на 
държавите–членки.

Съгласно член 8, параграф 2 от директивата правото на пребиваване на гражданите на 
ЕС се доказва чрез издаване на удостоверение за регистрация, което следва да се издаде 
незабавно. Съгласно член 16, параграф 2 от директивата правото на постоянно 
пребиваване на граждани на ЕС се доказва чрез издаване на документ, удостоверяващ 
постоянно пребиваване, който следва да се издаде във възможно най-кратки срокове.

Съгласно член 10, параграф 1 от директивата правото на пребиваване на членове на 
семейството на гражданин на Съюза, които не са граждани на държава–членка, се 
доказва чрез издаването на документ, наричан "Карта за пребиваване на член на 
семейството на гражданин на Съюза", не по-късно от шест месеца от датата на 
внасяне на молбата. Удостоверение за това, че лицето е подало молба за карта за 
пребиваване, се издава незабавно. Съгласно член 20, параграф 1 от директивата правото 
на постоянно пребиваване за членове на семейството на гражданин на ЕС , които не са 
граждани на държава–членка, се доказва чрез издаване на карта за постоянно 
пребиваване в срок от шест месеца от подаването на молбата.

За да спази тези разпоредби на директивата, Обединеното кралство въведе Правилника 
за имиграцията (Европейска икономическа общност) 2006.  Този Правилник 
транспонира правилно и пълно горепосочения законодателен акт на Общността. 
Забавянето при издаване на документи за пребиваване е в противоречие със 
законодателството на Общността, което е потвърдено от Съда на Европейските 
общности в дело C-157/03 Комисията срещу Испания2.

Според официалния уебсайт3 на Агенцията за външните граници на Обединеното 
кралство през март 2009 г .  органите на Обединеното кралство са обработвали 
постъпили по пощата заявления за удостоверения за регистрация, получени преди май 
2008 г., и постъпили по пощата заявления за карта за постоянно пребиваване и 
документ, удостоверяващ постоянно пребиваване, получени преди февруари 2008 г.

По отношение на задържането на документите, необходими за пътуване, и във връзка 
със законодателството на Общността, приложимо за документите, които се представят 
със заявлението за разрешително за пребиваване, член 8, параграф 3, буква а), член 8, 
параграф 5, буква а) и член 10, параграф 2, буква а) от директивата дават право на 
Обединеното кралство да изисква, заедно със заявлението за получаване на документ за 
пребиваване, да се представя валидна карта за самоличност или паспорт. 
Законодателството на Общността не предвижда оригиналите на представените 
документи да се задържат до вземането на решение относно заявлението за 
удостоверение /карта за пребиваване.

Държавите-членки имат право да проверят дали картата за самоличност или паспортът 

                                               
1 ОВ L158, 30.04.2004, стр. 77
2 Решение от 14 април 2005  г. по дело Комисията срещу Испания, Rec. 2005, стp. I-2911
3 http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/applyingundereuropeanlaw
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са автентични; въпреки това, административната практика, която се изразява в 
задържане на оригиналната лична карта или паспорт до вземането на решение относно 
заявлението за карта за пребиваване, представлява неоправдана пречка пред правото на 
свободно движение и пребиваване на гражданите на Съюза и членовете на техните 
семейства и е в противоречие с директивата, тъй като тези документи се изискват , в 
съответствие с член 4, параграф 1 и член 5, параграф 1 от тази директива, за да може да 
се упражнява правото на свободно движение и пребиваване на територията на друга 
държава-членка. 

Тъй като  получи повече от 100 други отделни жалби по този въпрос, Комисията се 
обърна към органите на Обединеното кралство на 19 март 2009 г. и поиска от тях 
информация относно всички мерки (законодателни, административни, 
организационни и мерки за засилване на персонала), които ще бъдат предприети , за да 
бъдат предоставени на жалбоподателите исканите документи за пребиваване, за да се 
преодолее закъснението във възможно най-кратки срокове и да се гарантира, че за в 
бъдеще ще се спазват задълженията съгласно Директива 2004/38/EО, както и примерен 
график. 

До този момент отговорът не е получен.”


