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Tárgy: Angelo Vincenti, olasz állampolgár által benyújtott 0841/2008. számú petíció a 
tartózkodási engedélyek meghosszabbításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felháborítónak tartja, hogy Olaszországban több mint egy évig tart a 
tartózkodási engedély meghosszabbítása. A bankkártya formájú engedélyek bevezetése óta 
rendkívüli módon megnőtt a várakozási idő. Ez a petíció benyújtója szerint azzal jár, hogy a 
tartózkodási engedély meghosszabbítására váró személy nem hagyhatja el ez idő alatt 
Olaszországot, mert nem utazhat schengeni államokba. A petíció benyújtója ezt a helyzetet 
elfogadhatatlannak tartja.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

Ami a schengeni területen belüli utazás lehetőségét illeti, az egyik schengeni állam által 
kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok egy hat 
hónapos időszakon belül maximum három hónapra vízum nélkül jogosultak más schengeni 
államokba utazni, mivel tartózkodási engedélyük a rövidtávú tartózkodásra jogosító 
vízumokkal egyenértékűnek minősül (a schengeni végrehajtási egyezmény 21. cikke). Ezeket 
a tartózkodási engedélyeket elvben a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye 
egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK rendelettel 
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összhangban kell kiállítani1.

A Schengeni határ-ellenőrzési kódex2 34. cikkének a) pontja értelmében azokról a 
tartózkodási engedélyekről, amelyeket nem a fent említett rendeletnek megfelelően állítanak 
ki, a tagállam köteles értesíteni a Bizottságot. A Bizottság a Hivatalos Lapban3 közétette a 
tartózkodási engedélyek listáját, rendszeresen közzéteszi a lista frissített változatait, és 
időközi frissítéseket is közöl honlapján (Lásd: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/right/doc_freetravel_rights_en.htm).

Olaszország 2007. december 7-én „Az olasz posta által kiállított külön elismervény 
tartózkodási engedély megújítására irányuló kérelem átvételéről” elnevezésű okmány 
tartózkodási engedélynek nyilvánította a vízum nélküli határátlépések alkalmazásában: „Az 
olasz posta által kiállított külön elismervény tartózkodási engedély megújítására irányuló 
kérelem átvételéről megnevezésű okmány kizárólag a külföldi személy útlevelével és lejárt 
tartózkodási engedélyével együtt használható. Ez az átvételi elismervény 2007. december 14.
és 2008. március 31. között lesz használatban.”

Az olasz hatóságok 2008. július 25-én tájékoztatták a Bizottságot és a Tanács Főtitkárságát, 
hogy az elektronikus tartózkodási engedélyek bevezetése miatt bizonyos késedelmek 
tapasztalhatók a tartózkodási engedélyek meghosszabbításával összefüggésben. Ennek 
megfelelően az olasz hatóságok kérték, hogy a tagállamok ismerjék el tartózkodási 
engedélyként „Az olasz posta által kiállított külön elismervény tartózkodási engedély 
megújítására irányuló kérelem átvételéről” elnevezésű okmányt a 2008. augusztus 1. és 2009. 
január 31. közötti időszakban. (Lásd a Hivatalos Lap legújabb, 2008. augusztus 14-i 
frissítését:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:207:SOM:EN:HTML). A kérést 

jóváhagyták.

Következtetések

- a többi tagállam határőrei elfogadják ezt az okmányt a Közösség külső határainak vízum 
nélküli átlépésére jogosító tartózkodási engedélyként; és

- a harmadik országbeli állampolgároknak nincs szükségük vízumra ahhoz, hogy egy hat 
hónapos időszakon belül legfeljebb három hónapra bármely schengeni államba 
ellátogassanak, akkor sem, ha a 2008. augusztus 1. és 2009. január 31. közötti időszakban 
éppen az olaszországi tartózkodási engedélyük meghosszabbítását várják. Ebben az 
időszakban az olasz hatóságok által a részére kiállított elismervény a rövidtávú
tartózkodásra jogosító vízummal egyenértékűnek minősül. 

                                               
1 HL L 157., 2002.6.15., 1. o.
2 HL L 105, 2006.4.13., 1. o.
3 HL L 247, 2006.10.13., 1. o.
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