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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г.: премахване на пречките за 
упражняване на правата на гражданите на ЕС
(2011/2182(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно разискванията на комисията по 
петиции,

– като взе предвид правото на петиции, предвидено в член 227 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид част втора на ДФЕС, озаглавена „Недискриминация и 
гражданство на Съюза“ и дял V от Хартата на основните права,

– като взе предвид членове 10 и 11 от Договора за Европейския съюз,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2010 г., озаглавено 
„Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г.: Премахване на пречките за упражняване 
на правата на гражданите на ЕС“ (COM(2010)0603),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2010 г., озаглавено „За 
Акт за единния пазар – За изграждане на високо конкурентна социална пазарна 
икономика“ (COM(2010)0608),

– като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета относно свободното 
движение на работници в Общността1,

– като взе предвид Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се 
движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки2 (Директива 
за свободното движение),

– като взе предвид Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 
септември 2005 г. относно признаването на професионални квалификации3

(Директива за квалификациите), 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент 
(ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност4,

– като взе предвид своята резолюция от 2 април 2009 г. относно проблемите и 

                                               
1 ОВ L 257, 19.10.1968 г., стр. 2. 
2 ОВ L 158, 30.04.2004 г., стр. 77.
3 ОВ L 255, 30.09.2005 г., стр. 22.
4 ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1.
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перспективите, свързани с европейското гражданство1,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по петиции и становищата на комисията по 
конституционни въпроси , както и на комисията по граждански свободи, правосъдие 
и вътрешни работи, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и 
комисията по култура и образование (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че гражданите на Съюза имат, наред с другото, правото да се 
движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки, правото да 
избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент и в местни избори в 
държавата-членка на пребиваване, правото на закрилата на дипломатическите и 
консулските власти на друга държава-членка в трети държави и правото да отправят 
петиции до Европейския парламент, да подават жалби до Европейския омбудсман и 
да се обръщат към институциите и към консултативните органи на Съюза на някой 
от езиците на Договорите2;

Б. като има предвид, че Договорът от Лисабон подчерта концепцията за гражданство 
на ЕС и правата, произтичащи от това; 

В. като има предвид, че седем години след влизането в сила на Директивата за 
свободното движение все още продължават да съществуват много проблеми, 
свързани с прилагането й;  като има предвид, че повечето жалби са свързани с 
правото на влизане, правото на пребиваване за период, по-дълъг от три месеца, 
срокът на валидност на разрешенията за пребиваване, запазването на правото на 
пребиваване и правото на постоянно пребиваване и правата на членовете на 
семейството;

Г. като има предвид, че много граждани надценяват обхвата на Директивата за 
свободното движение, по-специално, когато търсят права за членовете на 
семейството, които са граждани на трети държави, и считат, че е трудно да разберат, 
че директивата не се прилага, когато те пребивават в собствената си държава-
членка, което е очевидна аномалия;

Д. като има предвид, че гражданите на ЕС, които имат обичайно пребиваване в 
Обединеното кралство, и които подават заявление за определени социални 
придобивки, са длъжни да преминат т.нар. „тест за определяне на правото на 
пребиваване“, налагащ допълнителни условия за лицата, които не са граждани на 
ОК;

Е. като има предвид, че въпросът, свързан с депортирането на роми от Франция през 
2010 г. беше спорен не само от гледна точка на основните права, но и от гледна 
точка на правото на свободно движение и дискриминация въз основа на 
националност и расов и етнически произход;

                                               
1 ОВ C 137E, 27.5.2010 г., стр. 14.
2 Член 20, параграф 2 от ДФЕС.



PR\882990BG.doc 5/15 PE473.706v02-00

BG

Ж. като има предвид, че няколко държави-членки решиха да въведат или да продължат 
да прилагат преходни разпоредби, които ограничават достъпа на българските и 
румънските граждани до техния пазар на труда; като има предвид, че подобни 
мерки могат да доведат до експлоатиране на работници, незаконен труд и липса на 
достъп до социални придобивки;

З. като има предвид, че двойките от един и същ пол се сблъскват с многобройни 
трудности, когато се придвижват между държави-членки на ЕС, поради липсата на 
взаимно признаване на статута на партньорство между лица от един и същ пол в ЕС;

И. като има предвид, че голям брой петиции разкриха проблеми в областта на достъпа 
до социално осигуряване, включващи основно липса на сътрудничество от страна 
на националните органи, неправилно прилагане на принципа на сумиране, липса на 
точна информация относно приложимите правила или тромаво прилагане на 
процедурите;

Й. като има предвид проблемите, свързани с неправилното прилагане на Директива 
2005/36/EО относно признаването на професионалните квалификации 
(компенсаторни мерки, изискване на допълнителни документи, необосновани 
отрицателни решения от страна на приемащата държава-членка, неоправдани 
закъснения при обработването на заявления, системно налагане на специфични 
езикови тестове), което представлява значителна пречка за упражняването на 
правата на гражданите в ЕС;

К. като има предвид, че дискриминацията въз основа на националност беше силно 
изобличена от вносители на петиция в случая с Германската служба за работа с 
младежта (Jugendamt), която, според получените петиции, дискриминира съпрузите, 
които нямат германско гражданство, в смесените бракове;

1. приветства доклада за гражданството на ЕС за 2010 г., който определя целта за 
премахване на пречките пред правата на гражданите на ЕС, и предложенията, които 
се съдържат в него; призовава Комисията да гарантира, че законодателните и 
незаконодателните мерки, предвидени в доклада, са представени и одобрени 
възможно най-бързо, за да се осигури това, че правата на гражданите на ЕС са 
ефективни и че държавите-членки са премахнали пречките пред упражняването на 
тези права;

2. отбелязва, че въпреки че правото на отправяне на петиции до Европейския 
парламент е изрично предвидено в Договорите, то не се познава или използва 
достатъчно и следователно призовава на гражданите да бъде предоставена 
подобрена информация относно правото на отправяне на петиция, по-специално 
чрез информационните бюра на Европейския парламент в държавите-членки;

3. счита, че Европейската гражданска инициатива, което ще се прилага от април 
2012 г., е първият инструмент на транснационална демокрация, основана на 
участието, и ще предостави на гражданите възможността да бъдат по-активно 
включени в съставянето на европейските политики и законодателство;   призовава 
за ефективно прилагане на Регламента относно Европейската гражданска 
инициатива и по-специално призовава институциите на ЕС и държавите-членки да 
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изпълняват активна роля при информирането на гражданите относно този нов 
инструмент;

4. призовава Комисията, при изготвянето на годишния доклад относно прилагането на 
Хартата на основните права на ЕС, да се съсредоточава не само върху прилагането 
на Хартата, но също и върху всички членове от Договорите на ЕС, свързани с 
основните права, и върху положението на основните права в Европейския съюз; 
призовава Комисията да включи в този доклад по-подробна информация относно 
въпросите, поставени от гражданите, начина, по който ги разглежда, и какви 
конкретни последващи мерки предприема;

5. призовава всички институции, органи, служби и агенции на Съюза да гарантират, че 
правото на достъп до документи, предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/20011, важно 
право, с което се ползват гражданите на ЕС, е гарантирано чрез повишаване на 
прозрачността и улесняване и опростяване на достъпа до документи и информация, 
за да се позволи на гражданите да участват по-отблизо в процеса на вземане на 
решения; 

6. признавайки правото на информация като един от стълбовете на демокрацията, 
счита, че по-голям достъп до информация относно досиета за разследвания и 
нарушения могат да бъдат предоставени от Комисията, без да се компрометират 
целите на разследванията, и че първостепенен обществен интерес може да оправдае 
достъпа до тези досиета, особено в случаите, когато основните права, общественото 
здраве и опазването на околната среда от необратими вреди могат да бъдат 
изложени на опасност; 

7. призовава Комисията да гарантира, че държавите-членки транспонират и прилагат 
правилно Директивата за свободното движение, като използва в пълна степен 
правомощието си да започва процедури за нарушения; призовава държавите-членки 
да премахнат съществуващите правни и практически бариери пред свободното 
движение на граждани и да не въвеждат тежки, необосновани административни 
процедури, ограничаващи прилагането на това право; освен това призовава 
Комисията да увеличи усилията си за повишаване на осведомеността относно 
правото на гражданите на свободно движение и да ги подпомага при упражняването 
му, особено когато то е отказано или ограничено;

8. призовава държавите-членки, които са решили да въведат или да продължат да 
прилагат преходни разпоредби, ограничаващи достъпа на румънски и български 
граждани до техния пазар на труда2, да преразгледат решенията си до края на 2011 
г.;

9. повтаря предишните си призиви към държавите-членки да гарантират свободата на 

                                               

1 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно 
публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, ОВ L 145, 
31.5.2001 г., стр. 43.

2 Вж., наред с другото, петиции 0810/2011 и 0900/2011.
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движение на всички граждани на ЕС и техните семейства, без дискриминация въз 
основа на тяхната сексуална ориентация или националност1; отново призовава 
държавите-членки да приложат изцяло правата, предоставени съгласно член 2 и 
член 3 от Директива 2004/38/ЕО, не само по отношение на съпрузите от различни 
полове, но също така и по отношение на регистрирания партньор, члена на 
домакинството или партньора, с когото гражданинът на ЕС има надлежно доказана 
стабилна връзка, включително двойките от един и същи пол, въз основа на 
принципите на взаимно признаване, равенство, недискриминация, зачитане на 
достойнството, на личния и семейния живот; в тази връзка призовава Комисията да 
гарантира, че директивата се прилага стриктно, като се позове на анализа и 
заключенията, съдържащи се в докладите на Агенцията на Европейския съюз за 
основните права, и да осъществява мониторинг по тези въпроси;

10. призовава Комисията да обърне повече внимание и да даде по-точен отговор на 
многобройните петиции, получени относно взаимното признаване на документите 
за гражданско състояние и техните последици2, и поради тази причина подчертава, 
че е важно във възможно най-кратък срок да се постигне напредък в осигуряването 
на взаимното признаване на статута на еднополовите бракове и на еднополовите и 
разнополовите признати партньорства в целия ЕС и да се преодолее 
дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация или вида на връзката 
(гражданско партньорство или брак); освен това призовава Комисията да представи 
спешно подходящи законодателни предложения;

11. подчертава факта, че освен нарушение на основните ценности и принципи, които 
стоят в основата на Европейския съюз, масовото експулсиране представлява 
нарушение и на Директивата за свободното движение; припомня, че съгласно 
Директивата за свободното движение ограниченията на свободата на движение и 
пребиваване от съображения, свързани с обществения ред и обществената 
сигурност, могат да бъдат налагани единствено въз основа на личното поведение, 
без каквато и да било дискриминация въз основа на етническия или националния 
произход, както и че липсата на финансови средства не може да се използва като 
основание за автоматично експулсиране на граждани на ЕС (съображение 16, член 
14);

12. настоятелно призовава държавите-членки да премахнат политиките, които 
дискриминират пряко или косвено ромите и други малцинствени групи въз основа 
на расова и етническа принадлежност, и ги призовава да преустановят всички 
случаи на преследване, принудително извеждане и експулсиране; призовава всички 
държави-членки и ЕС да поемат обща отговорност за насърчаването на 
интеграцията на ромите, в съответствие с резолюцията на Европейския парламент 
от 9 март 2011 г. относно стратегията на ЕС за интеграция на ромите3 и рамката на 
ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.4, както и да 
популяризират и защитават техните основни права; 

                                               
1 Вж., наред с другото, петиции 0155/2011 и 0381/2011.
2 Вж., наред с другото, петиция 0632/2008.
3 P7_TA(2011)0092.
4 COM(2011)0173.
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13. призовава Комисията да свърже приоритетите за социално приобщаване с ясен 
набор от цели, които включват защитата на гражданите от дискриминация във 
всички области на живота и насърчаването на социалния диалог между роми и 
нероми, с цел борба с расизма и ксенофобията; призовава Комисията, в качеството й 
на пазител на Договорите, да гарантира пълното прилагане на съответното 
законодателство и налагането на подходящи санкции за престъпленията на расова 
основа1;

14. призовава Комисията да следи за правилното прилагане от страна на държавите-
членки на регламентите за координация на системите за социална сигурност, като се 
фокусира върху новите аспекти, въведени с Регламенти 883/2004 и 987/2009, които 
влязоха в сила на 1 май 2010 г.;

15. изразява загриженост поради факта, че органите на Обединеното кралство са 
задължили много вносители на петиции да преминат „теста за определяне на 
правото на пребиваване“, за да получат достъп до социални жилища или други 
социални придобивки, като например помощи за търсещите работа2; обръща 
особено внимание на факта, че това изискване поражда непряка дискриминация въз 
основа на националността, в нарушение на член 4 от Регламент 883/2004; 
настоятелно призовава Обединеното кралство да приведе своето законодателство в 
съответствие с правото на ЕС;

16. настоятелно призовава Обединеното кралство да се придържа към решенията на 
Съда на Европейския съюз по отношение на прехвърляемостта на паричните 
обезщетения за болест3 и да не прилага т. нар. „проверка за предшестващо 
пребиваване“, когато могат да се използват други показателни елементи за 
установяването на истинска връзка със системата за социално осигуряване на 
Обединеното кралство; 

17. счита, че една модернизирана Директива за квалификациите следва да се фокусира 
върху опростяването на източниците на информация, с които понастоящем 
разполагат специалистите, и да гарантира координацията с портала „Вашата 
Европа“; 

18. настоятелно призовава държавите-членки, които още не са направили това, да 
създадат системата от компенсационни мерки, която се изисква съгласно член 10 от 
Директивата за квалификациите, в рамките на общата система, защото в противен 
случай изглежда се създава дискриминация въз основа на националността; в тази 
връзка посочва, че гражданите на държавите-членки, които се присъединиха към ЕС 
през 2004 и 2007 г., по-конкретно здравните специалисти (лекари, акушерки и 
медицински сестри), съобщават, че срещат проблеми във връзка с признаването на 
тяхната квалификация или придобити права в държава-членка, различна от тяхната 
собствена4; 

                                               
1 Вж., наред с другото, петиции 1351/2008, 0945/2010 и 1300/2010.
2 Вж., наред с другото, петиции 0401/2009 и 1119/2009.
3 Дело C-299/05 от 18 октомври 2007 г. и отскоро, дело C-503/09 от 21 юли 2011 г.
4 Вж., наред с другото, петиция 112/2009.
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19. припомня, че една от най-старите неприключени петиции касае 
дискриминационното отношение, на което са подложени преподавателите по чужди 
езици („lettori“) в няколко италиански университета1; призовава Комисията да 
проучи допълнително т. нар. реформа Gelmini, която влезе в сила през декември 
2010 г.;  призовава италианските органи и съответните университети да намерят 
спешно решение на този случай;

20. припомня, че Регламент (ЕО) № 2201/20032 определя принципа, че децата следва да 
могат да запазят своите отношения с двамата си родители след тяхната раздяла, 
дори ако те живеят в различни държави-членки; посочва, че макар въвеждането и 
прилагането на материалноправни норми за правата за достъп понастоящем да е 
въпрос от компетентността на държавата-членка, държавите-членки трябва да 
зачитат правото на Съюза при упражняването на своите правомощия и по-
конкретно разпоредбите на Договора относно свободата на всички граждани на ЕС 
да пътуват и да пребивават в друга държава-членка3;

21. отново обръща внимание на проблемите, пред които са изправени гражданите на 
ЕС, които решиха да упражнят правото си на установяване съгласно член 49 от 
ДФЕС и закупиха законно имоти в Испания, които впоследствие станаха незаконни 
без справедлив процес или подходящо обезщетение; настоятелно призовава 
испанските органи да преразгледат цялостно начина на прилагане на Ley de Costas 
(закон за крайбрежната ивица), за да се избегне засягането на правата на частните 
собственици;

22. припомня ключовия приоритет на комисията по петиции: да намери решение на 
дългогодишните проблеми със собствеността в страни като Испания, Кипър и 
България; посочва, че гражданите на ЕС – местни и чуждестранни граждани, имаха
редица сериозни проблеми със сделките с имоти, банковите гаранции и 
нарушаването на правата на собственост, което допринесе за липсата на доверие на 
трансграничния пазар на имоти и за икономическите проблеми на Европа;  въз 
основа на заключенията, до които достигнаха редица експерти в областта на 
вещното право и членове на комисията по петиции, призовава за разширяване на 
европейските принципи за защита на потребителите и свободно движение към 
собствеността и повтаря призива си за пълно зачитане на правото на законно 
придобита собственост; 

23. счита, че създаването на „едно гише“ за гражданите, портала „Вашата Европа“, е от 
голямо значение за гражданите, които търсят съвет или правна защита; признава, че 
създадените от Комисията мрежи за решаване на проблеми са важни партньори в 
разглеждането на жалби във връзка с лошото функциониране на вътрешния пазар; 
призовава Комисията да насърчава по-активно тези достъпни онлайн услуги чрез 
участието на съществуващите служби за съдействие и решаване на проблеми на 
равнище ЕС;

                                               
1 Вж., наред с другото, петиции 511/1998 и 689/1998.
2 Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на 
съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя 
Регламент (ЕО) № 1347/2000, OВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1.
3 Вж., наред с другото, петиция 1614/2009. 
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24. насърчава Комисията да си сътрудничи с комисията по петиции при изготвянето на 
нов доклад за гражданството през 2013 г.;

25. приветства предложението на Комисията да обяви 2013 г. за „Европейската година 
на гражданите“, като по този начин ще се отбележат 20-те години от въвеждането 
на концепцията за „гражданство на ЕС“ и ще се повиши осведомеността за 
свързаните с това права; призовава Комисията да използва тази възможност, за да 
засили усилията си за защита и популяризиране на правата на гражданите;

26. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, 
на Комисията, на Европейския омбудсман, както и на правителствата и 
парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

„Докладът за гражданството на ЕС за 2010 г.: премахване на пречките за упражняване 
на правата на гражданите на ЕС“1 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 2008-2011 г., което позволи да се вземат предвид най-скорошните развития. 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 е най-слабо развитата от четирите свободи, заложени в 

                                               
1 COM(2010) 0603 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.).
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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 гражданите1, редица петиции свидетелстват, че все още 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 изнасяни2. 

По едно дело, заведено от вносителка на петиция3, също 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. 
                                               
1 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).
2 Дело C-299/05 от 18.10.2007 г.
3 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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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-членка, чиито граждани са, по-неблагоприятно отношение от това, което 
биха получили, ако не се бяха възползвали от дадените им от Договорите възможности.

Комисията по петиции силно подкрепя петицията от нейното получаване през 2008 г. и 
започна конструктивен диалог по въпроса с компетентните британски органи и 
Европейската комисия. През ноември 2009 г. вносителката на петицията и нейното 
семейство получиха възможност да присъстват на заседание на комисията и да изложат 
случая си пред членовете на комисията и официални представители на Европейската 
комисия. 

Правилата на Обединеното кралство не се позовават на факта, че бивш работник, който 
има дете в образователната система, има право на пребиваване в Обединеното кралство 
съгласно законодателството на ЕС. В резултат на това, на тази група лица почти със 
сигурност ще бъдат погрешно отказани социалните придобивки въз основа на това, че 
тези лица нямат право на пребиваване. Правилата не засягат и правата съгласно член 18 
от ДФЕС. Това е сложна област, но от решенията на Съда на Европейския съюз става 
ясно, че лице, което е имало право на пребиваване в държава-членка в миналото, следва 
да получава равно третиране като гражданите на тази държава-членка по отношение на 
достъпа до социални придобивки.

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

Изглежда, че компетентните органи не са 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. Беше 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. Делото приключи 
успешно през втората половина на 2011 г.

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, 

                                               
1 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на 
професионалните квалификации.
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развитието на кариерата, пенсиите и социалното осигуряване. 

Вносителите на петиции изразяват притесненията си относно пречките, срещани от 
лицата с увреждания, когато 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 разводите с международен елемент вносителите на петиции са се 
оплакали предимно от огромните разходи, продължителните процедури, липсата на 
подходяща информация относно приложимото право и юрисдикция. 

Няколко петиции описват проблеми, свързани с непризнаването 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.

Няколко петиции са висящи вече в продължение на няколко години, като призовават за 
решение на проблемите, свързани с взаимното признаване на браковете и признатите 
партньорства на двойки от един и същи пол, което поражда дискриминация на няколко 
основни права, предоставени на гражданите на ЕС, въз основа на сексуалната 
ориентация. 

Масовото експулсиране въз основа на етническия или национален произход вече беше 
подложено на тежки критики и като една от причините за проблема беше посочена най-
вече липсата на национални стратегии за интегриране на ромите. 

Докладът поставя акцент върху значението на неформалните мрежи за разрешаване на 
проблеми (Solvit, уебстраницата „Вашата Европа“) и една по-силна комуникационна 
политика, която трябва да се стреми да гарантира, че гражданите могат да упражняват 
пълноценно правата си съгласно Договорите.

Въпреки че правата на гражданите са ясно определени в правните актове на ЕС, те на 
практика невинаги се спазват. Съответно много хора са разочаровани от европейския 
проект. Комисията по петиции 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 й 
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 петиции си сътрудничи тясно 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.


