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Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2221/2013, внесена от Уве Рутер, с германско гражданство, 
относно разрешение за пребиваване на тайландската му съпруга

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е с германско гражданство. Той се жени в Дания за тайландка, 
която е пристигнала в Германия с 90-дневна шенгенска виза, издадена от германското 
посолство в Банкок. След сватбата съпругата на вносителя на петицията кандидатства 
за разрешение за пребиваване в Германия. То е било отказано от германските органи на 
основание на това, че тя е подала невярна информация в заявлението си за издаване на 
виза. На това основание тя би могла дори да бъде депортирана. Вносителят на 
петицията твърди също, че сключеният в Дания брак не се признава от германските 
органи. Той се пита дали шенгенската виза на съпругата му е валидна само за Германия 
и дали непризнаването на удостоверението за сключения в Дания брак е съвместимо с 
европейското законодателство. Той счита също, че езиковите изисквания, наложени на 
съпругата му, представляват неравностойно третиране. Спрямо съпругите на 
гражданите на ЕС, които се присъединяват към партньорите си в Германия, няма 
никакви езикови изисквания, докато граждани на страни извън ЕС, които желаят да се 
присъединят към партньорите си в Германия, трябва най-напред да преминат курс по 
немски език (А1). Освен това вносителят на петицията счита, че правото на защита на 
брака е било нарушено. Освен това той не разбира защо германските органи настояват 
съпругата му да напусне Германия, за да подаде документи за получаване на 
разрешително за пребиваване от чужбина. 

2. Допустимост
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Обявена за допустима на 17 септември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

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

Т.нар. шенгенска виза (виза тип „C“) по принцип е валидна за територията на всички 
държави от Шенген. Тя се издава единствено за планиран престой в Шенгенското 
пространство, не по-дълъг от 90 дни в рамките на 180-дневен период. Визата не се 
издава за по-дълъг от посочения престой, като например установяване на 
местожителство за сключването на брак или събиране на семейството. Що се отнася до 
дългосрочния престой, националното право следвало да се прилага (вж. по-долу) и 
германските органи имат право да преценяват дали са подадени фалшиви декларации и 
какви следва да бъдат последиците от това. По принцип, не е приемливо да се 
кандидатства за шенгенска виза с цел заобикаляне на националните правила за 
допускане за целите на събиране на семейството или брак. 

В законодателството на ЕС разпоредбите, свързани със събиране на семейството, се 
съдържат в Директива 2003/86/ЕО1 относно правото на събиране на семейството на 
граждани от трети страни и в Директива 2004/38/EО2 относно правото на граждани на 
Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите членки. 

Директива 2003/86/ЕО на Съвета се прилага само за граждани на трети страни и 
членовете на техните семейства, а не за гражданите на ЕС. Вносителят на петицията е 
гражданин на ЕС и поради това Директива 2003/86/ЕО не е приложима за него.

Директивата се прилага само по отношение на граждани на ЕС, които се преместват 
или пребивават в държава членка, различна от тази, на която те са граждани, и по 
отношение на членовете на техните семейства, които ги придружават или се
присъединяват към тях. Само в такива случаи гражданите на ЕС могат да потърсят 
правата си по силата на тази директива да бъдат последвани или придружавани от 
членовете на своите семейства, като например техните съпрузи, независимо от 
гражданството им. Вносителят на петицията е гражданин на ЕС и поради това 
Директива 2004/38/ЕО не е приложима за него.

Събирането на семейството по отношение на „немобилните“ граждани на ЕС не е 
обхванато от правото на ЕС; евентуалното им право на събиране на семейството остава 
предмет на националното законодателство.

Вносителят на петицията е германски гражданин, пребиваващ в Германия, който иска 
неговата съпруга от трета държава да дойде да живее при него. Поради това правилата, 
уреждащи това положение, що се отнася до разрешенията за пребиваване, са изцяло в 
правомощията на германското национално законодателство. Правилата за това как и 
къде трябва да бъде подадено заявление са в правомощията на германските органи. 
Тези органи имат право на преценка дали да разрешат или да откажат достъп до 
тяхната територия. И накрая, изискването за преминаване на тест за езикови умения 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:BG:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:BG:PDF
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като условие за събиране на семейството също е от компетентността на германските 
органи.

Комисията е наясно, че в някои държави членки това може да доведе до положение, 
при което гражданите на тази държава членка, които не са упражнили правото си на 
свободно движение, са в различно — понякога не толкова изгодно — правно 
положение спрямо лицата, обхванати от правото на ЕС.

Заключение

В петицията няма данни за това, че положението на вносителя на петицията попада в 
обхвата на законодателството на ЕС относно събирането на семейството. Следователно 
Комисията няма основание съгласно законодателството на ЕС да се намеси от името на 
вносителя на петицията.


