
CM\770966BG.doc PE421.168

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по петиции

20.2.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0841/2008, внесена от Angelo Vincenti, с италианско гражданство, 
относно удължаването на разрешителните за пребиваване

1. Резюме на петицията

 Вносителят на петицията се оплаква, че в Италия удължаването на разрешителното за 
пребиваване отнема повече от една година. След въвеждането на разрешителни с 
формат на кредитна карта, времето за изчакване е станало изключително дълго. Според 
вносителя на петицията това означава, че лице, чието разрешително за пребиваване се 
намира в процес на удължаване, не може да напусне Италия, тъй като не може да 
пътува в страните от Шенгенското пространство. Вносителят счита тази ситуация за 
неприемлива.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 10 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

По отношение на възможността за пътуване на територията на Шенгенското 
пространство, граждани на трети страни, които притежават разрешително за 
пребиваване от държава-членка, участваща в Шенген, имат право да пътуват в други 
държави-членки, участващи в Шенген, за период до три месеца в рамките на 
шестмесечен период без виза, като техните разрешителни за пребиваване се считат за 
равностойни на визи за краткосрочно пребиваване (член 21 от Конвенцията за 
прилагане на Споразумението от Шенген). Тези разрешителни за пребиваване следва, 
по принцип, да бъдат издавани в съответствие с Регламент (ЕО) 1030/2002 от 13 юни 
2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на 
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трети страни1.

В съответствие с член 34, буква a) от Кодекса на шенгенските граници2, тези 
разрешителни за пребиваване, които не са издадени в съответствие с горепосочения 
регламент, трябва да бъдат съобщени от държавите-членки на Комисията. Комисията е 
публикувала списъка на разрешенията за пребиваване в Официален вестник3, редовно 
публикува негови актуализации и представя междинни актуализации на своята 
интернет страница (Виж: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/right/doc_freetravel_rights_en.htm).

На 7 декември 2007 г. Италия обяви „Специална разписка от италианската пощенска 
служба за подадено искане за подновяване на разрешителното за пребиваване” за 
разрешително за пребиваване за целите на преминаването на външните граници без 
виза: „Използването на Специалната разписка от италианската пощенска служба е 
възможно само заедно с паспорта на чужденеца и изтеклото разрешение за 
пребиваване. Тази разписка се използва от 14 декември 2007 г. до 31 март 2008 г.”

На 25 юли 2008 г. италианските органи информираха Комисията, а също така и 
Генералния секретариат на Съвета, че, поради въвеждането на електронни 
разрешителни за пребиваване, възникват някои забавяния при подновяванията на 
разрешителни за пребиваване. Съответно, италианските органи поискаха от държавите-
членки да признават като разрешително за пребиваване Специалната разписка от 
италианската пощенска служба за подадено искане за подновяване на разрешителното
за пребиваване за периода от 1 август 2008 г. до 31 януари 2009 г. (Виж последната 
актуализация в Официален вестник от 14 август 2008 г.:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:207:SOM:EN:HTML). Това искане 

беше уважено.

Заключения

- граничните служители на другите държави-членки признават този документ като 
разрешително за пребиваване, което е валидно за преминаване на външните граници 
без виза; и

- от гражданите на трети страни не се изисква виза, за да посетят която и да е държава 
от Шенгенското пространство за период до три месеца в рамките на шестмесечен 
период, дори докато чакат за подновяването на разрешително за пребиваване в 
Италия, между 1 август 2008 г. и 31 януари 2009 г. През този период, издадената им 
от италианските органи разписка се счита за равносилна на виза за краткосрочно 
пребиваване.

                                               
1 ОВ L 157, 15.6.2002 г., стр.1.
2 ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр.1.
3 ОВ C 247, 13.10.2006 г., стр.1.
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