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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1137/2007, внесена от Adebayo Kelly, с британско гражданство, 
относно отхвърляне на заявление за издаване на виза

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, с британско гражданство, пребивава в Ирландия заедно със 
съпруга си, който има нигерийско гражданство и разрешение за престой в Ирландия за 
пет години. На 29 август 2007 г. тя е подала заявление за виза за Белгия и след подаване 
на молбата е била уведомена от служители на посолството, че молбата не се приема, 
тъй като съпругът й се нуждае от виза за връщане в Ирландия. Служителите на 
посолството са отказали да издадат виза, въпреки че тя е представила всички 
необходими подкрепящи документи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4.

3. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Вносителката на петицията, британска гражданка, която пребивава в Ирландия със своя 
съпруг, който има нигерийско гражданство, твърди, че през август 2007 г. белгийското 
посолство е отхвърлило молбата за виза на съпруга й с мотива, че той ще се нуждае от 
виза за връщане в Ирландия. Белгийските органи са изискали от него да представи 
самолетен билет и хотелска резервация и след това са отказали да издадат визата.

По силата на Директива 2004/38/ЕО, членовете на семейството имат право да 
придружават или да се присъединяват към гражданин на ЕС в държава-членка, 
различна от тази, на която той/тя е гражданин. Това право произтича от тяхната 
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семейна връзка с гражданина на ЕС.

Както е предвидено в член 5(2) от Директивата, държавите-членки, обвързани с 
Регламент (ЕО) 539/2001, като Белгия, могат, когато гражданин на ЕС упражнява 
своето право да се движи и пребивава свободно на територията на Съюза, да изискат от 
член на семейството му, който е гражданин на трета страна, да притежава входна виза в 
съответствие с Регламента. 

Както е потвърдено от Съда на Европейските общности1, тези членове на семейството 
имат не само правото да влизат на територията на държавата-членки, но и правото да 
получат входна виза с тази цел. Държавите-членки трябва да предоставят на тези лица 
всички възможни улеснения, за да получат необходимите визи, които трябва да се 
издадат безплатно във възможно най-кратък срок и въз основа на ускорена процедура.

Тъй като това право произтича само от семейните връзки, приемащата държава-членка 
може да изиска от членовете на семейството, които подават документи за входна виза, 
да предоставят свой валиден паспорт и доказателство за семейна връзка. Не могат да 
бъдат изисквани други документи като доказателство за настаняване, достатъчно 
средства, писмо-покана или билет за отиване и връщане.

Член 5, параграф 2 от Директивата предвижда, че притежанието на валидна карта за 
пребиваване, спомената в член 10 от Директивата, освобождава членовете на 
семейството на гражданин на ЕС от визовите изисквания в случаите, в които те 
придружават или се присъединяват към въпросния гражданин в държава-членка, 
различна от тази, на която той/тя е гражданин.

Вносителката на петицията твърди, че нейният съпруг притежава такава карта за 
пребиваване, издадена от ирландските органи. Следователно, той не би имал нужда от 
входна виза, за да пътува с вносителката на петицията до Белгия или за да се 
присъедини към нея там. 

Също така, съпругът на вносителката не се нуждае от виза за връщане в Ирландия, тъй 
като има валидно петгодишно разрешително за пребиваване в Ирландия.

Тъй като изглежда, че петицията представлява изолиран случай на неправилно 
прилагане на законодателството на Общността от националните органи, най-
ефективният начин за получаване на помощ е вносителката да се свърже с мрежата
SOLVIT2. SOLVIT е онлайн мрежа за разрешаване на проблеми, в която държавите-
членки си сътрудничат при прагматичното разрешаване на проблеми, причинени от 
неправилно прилагане на правилата на вътрешния пазар от страна на държавните 
органи. Центровете на SOLVIT са част от националната администрация и имат за цел 
да предоставят реални решения на реални проблеми в кратък срок до 10 седмици. 
SOLVIT работи безвъзмездно.

                                               
1 Решение на Съда от 31 януари 2006 г. по дело C-503/03 Комисията с/у Испания (Rec. 2006, стр. 

I-1097)

2 По-подробна информация за мрежата SOLVIT е на разположение на http://ec.europa.eu/solvit.
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Ако проблемът остане неразрешен, или ако вносителката на петиция счита 
предложеното решение за неприемливо, тя има  правото да подаде официална жалба1 до 
Европейската комисия.

                                               
1 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm
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