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Temats: Lūgumraksts Nr. 0841/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Angelo 
Vincenti, par uzturēšanās atļauju pagarināšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka uzturēšanās atļaujas pagarināšanas procedūra Itālijā ilgst 
vairāk nekā gadu. Kopš ieviests atļauju kredītkartes formāts, gaidīšanas periods ir kļuvis 
ārkārtīgi ilgs. Pēc lūgumraksta iesniedzēja teiktā, tas nozīmē, ka persona, kuras uzturēšanās 
atļauja ir atjaunošanas procesā, nevar izbraukt no Itālijas, jo tā nevar ceļot pa Šengenas 
valstīm. Lūgumraksta iesniedzējs šo situāciju uzskata par nepieņemamu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 10. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī

Attiecībā uz ceļošanas iespējām Šengenas teritorijā, trešo valstu valstspiederīgie, kuriem ir 
Šengenas dalībvalsts izdota uzturēšanās atļauja, ir tiesīgi ceļot uz citām Šengenas dalībvalstīm 
uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus sešu mēnešu periodā bez vīzas, jo viņu uzturēšanās 
atļaujas tiek uzskatītas par līdzvērtīgām īstermiņa vīzām (Šengenas Līguma īstenošanas 
konvencijas 21. pants). Šīm uzturēšanās atļaujām jābūt izsniegtām saskaņā ar 2002. gada 
13. jūnija Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo 
valstu pilsoņiem1.

Saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa2, 34. panta a) apakšpunktu dalībvalstīm ir jāziņo 
                                               
1 OV L 157, 15.6.2002., 1. lpp.
2 OV L 105, 13.4.2006., 1. lpp.
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Komisijai par tām uzturēšanās atļaujām, kuras nav izsniegtas atbilstoši augstāk minētajai 
regulai. Komisija publicēja uzturēšanās atļauju sarakstu „Oficiālajā Vēstnesī”1, tāpat to 
regulāri atjaunina un nodrošina pagaidu atjauninājumus savā tīmekļa vietnē (sk.: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/right/doc_freetravel_rights_en.htm).

2007. gada 7. decembrī Itālija paziņoja par „īpašu kvīti, ko izsniegs Itālijas pasts, par saņemto 
pieteikumu atjaunot uzturēšanās atļauju”, kura būs uzskatāma par uzturēšanās atļauju, lai bez 
vīzas varētu šķērsot ārējās robežas: „Īpašā Itālijas Pasta izdotā kvīts ir derīga tikai tad, ja to 
uzrāda kopā ar ārvalstnieka pasi un uzturēšanās atļauju, kurai beidzies derīguma termiņš. Šo 
kvīti izmantos no 2007. gada 14. decembra līdz 2008. gada 31. martam.”

2008. gada 25. jūlijā Itālijas varas iestādes informēja Komisiju un Padomes 
ģenerālsekretariātu par aizkavēšanos uzturēšanās atļauju atjaunošanā sakarā ar elektronisko 
uzturēšanas atļauju ieviešanu. Attiecīgi Itālijas varas iestādes lūdza dalībvalstis laika posmā 
no 2008. gada 1. augusta līdz 2009. gada 31. janvārim par uzturēšanās atļauju atzīt īpašo 
Itālijas Pasta izdoto kvīti par saņemto pieteikumu atjaunot uzturēšanās atļauju (sk. pēdējo 
atjauninājumu 2008. gada 14. augusta „Oficiālajā Vēstnesī”:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:207:SOM:EN:HTML). Šis lūgums tika 
apstiprināts.

Secinājumi

- citu dalībvalstu robežsargi atzīst šo dokumentu par uzturēšanās atļaujām, kas ir derīgs 
ārējās robežas šķērsošanai bez vīzas; un 

- trešo valstu valstspiederīgajam nav vajadzīga vīza, lai apmeklētu kādu Šengenas valsti uz 
laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus sešu mēnešu periodā arī tad, ja viņš/viņa laika posmā 
no 2008. gada 1. augusta līdz 2009. gada 31. janvārim gaida Itālijas uzturēšanas atļaujas 
atjaunošanu. Šajā periodā Itālijas varas iestāžu izsniegtā kvīts tiek uzskatīta par līdzvērtīgu 
īstermiņa vīzai. 

                                               
1 OV C 247, 13.10.2006., 1. lpp.
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