
CM\1052969BG.doc PE551.804v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1764/2013, внесена от Николай Антонов, с българско 
гражданство, относно дискриминация от страна на дружество за 
круизни пътувания срещу двама български студенти, желаещи да се 
качат на борда в Швеция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията и негов състудент закупили билети за 24-часов круиз между 
Стокхолм и Мариехамн (Финландия). Те представили документите си за самоличност и 
паспорти, но служителите по сигурността ги уведомили, че не могат да се качат на 
борда, защото имат нужда от виза, тъй като България не е член на Шенгенското 
пространство. Вносителят на петицията направил опит да предяви правото си на 
свободно придвижване, гарантирано по силата на европейското законодателство, но 
персоналът получил заповед от капитана на плавателния съд да не позволи на двамата 
студенти да се качат на борда. Вносителят счита, че това представлява сериозно 
нарушение на неговите права, и призовава Парламентът да проведе разследване за 
дискриминационно третиране срещу някои граждани на Европейския съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 юни 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 216, параграф 6, точка 3 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Наблюдения на Комисията

Съгласно член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
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всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава в рамките 
на територията на държавите членки при спазване на ограниченията и условията, 
предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното прилагане. 

Съответните ограничения и условия са посочени в Директива 2004/38/ЕО 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 предвиденото в член 3, параграф 1, Директива 2004/38/ЕО се отнася за 
граждани на съюза, които се движат или пребивават в държава членка, различна от 
тази, на която са граждани, и за членове на техните семейства, които ги придружават 
или се присъединяват към тях.

Съгласно съображение 7 от директивата всички формалности, свързани със свободното 
движение на гражданите на Съюза на територията на държавите членки, следва да са 
ясно определени, без да се засягат специфичните разпоредби, приложими при контрола 
на държавните граници. 

Член 4, параграф 1 от директивата (относно правото на напускане) постановява, че без 
да се засягат разпоредбите относно документите за пътуване, приложими при контрола 
на държавните граници, всички граждани на Съюза с валидна карта за самоличност или 
паспорт и членовете на техните семейства, които не са граждани на държава членка и 
които притежават валиден паспорт, имат правото да напускат територията на държава 
членка, за да пътуват до друга държава членка.

Директивата не прави разлика между държави членки, които прилагат изцяло 
достиженията на правото от Шенген, и тези, които не го прилагат. Нейните разпоредби 
се отнасят за всички държави членки.

С други думи, гражданите на ЕС следва винаги да могат да преминат границата, ако 
имат валиден документ за самоличност.  Това може да бъде валиден паспорт или
национална лична карта. По-специално, националните органи на държавите членки или 
превозвачи не могат да задължават никой гражданин на ЕС да представя входна виза. 

Следва да се добави, че в Шенгенското пространство се прилагат следните правила: в 
съответствие с член 21, буква б) от Кодекса на шенгенските граници премахването на 
граничния контрол на вътрешните граници не накърнява проверките за сигурност, 
извършвани на пристанища и летища от компетентните органи съгласно правото на 
всяка държава членка, от пристанищни или летищни служители или превозвачи, при 
условие че тези проверки също се извършват и по отношение на лица, които пътуват в 
рамките на дадена държава членка. Персоналът на летищата, пристанищата или 
превозвачите може да проверява самоличността на пътниците по причини, свързани със 
сигурността на транспорта. При тези проверки обаче следва само да се проверява 
самоличността на пътника въз снова на документ за задгранично пътуване. В случай че 
се извършват такива проверки, гражданин на ЕС може да представи паспорт или лична 
карта.

На базата на информацията, предоставена от вносителя на петицията, изглежда, че в 
случая нарушаването на европейските права на вносителя на петицията не може да се 
дължи на шведските органи (гранична охрана), а на персонала по сигурността, 



CM\1052969BG.doc 3/3 PE551.804v01-00

BG

отговорен за допускането на борда, от корабното дружество.

По принцип Комисията не се намесва и не започва процедура за нарушения срещу 
държава членка в такъв случай, тъй като член 258 от Договора, по принцип, се отнася 
само в случаите на неизпълнение от страна на държава членка на задълженията по 
Договора (с други думи срещу мерки, взети от публичен орган, но също и практики на 
определени частни органи при определени условия). 

Комисията не е информирана за други жалби по този въпрос и затова не възнамерява да 
продължи с разследването на този конкретен случай.  

Заключение

Вносителят на петицията, наред със своята петиция, е внесъл и жалба, която е била 
регистрирана от Комисията и разгледана съгласно обичайните процедури.  

Вносителят на петицията е бил информиран за горепосоченото и за факта, че службите 
на Комисията не могат да продължат с разглеждането на въпроса. Също така той е бил 
информиран, че може да е от негов интерес да проучи дали все пак съществуват 
средства за правна защита на национално равнище и да се възползва от тях. Тъй като 
жалбоподателят не е представил нови подробности на службите на Комисията, които да 
дадат възможност за установяване на нарушение на правото на ЕС от страна на 
шведските органи, разглеждането на случая беше приключено.


