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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0841/2008 imressqa minn Angelo Vincenti (ta’ nazzjonalità Taljana), 
dwar l-estensjoni tal-permessi ta’ residenza.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li trid tgħaddi aktar minn sena biex ikun estiż il-permess ta’ residenza 
fl-Italja. Mill-introduzzjoni ta’ format ta’ karti ta’ kreditu għall-permessi, iż-żmien ta’ stennija 
sar twil wisq. Skont il-petizzjonant, dan ifisser li persuna li l-permess tar-residenza tagħha 
jinsab fil-proċess li jkun estiż ma tistax titlaq mill-Italja għax ma tistax tivvjaġġa fil-pajjiżi 
Schengen. Il-petizzjonant iqis din is-sitwazzjoni bħala mhux aċċettabbli. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192 (4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

Dwar il-possibilità li wieħed jivvjaġġa fit-territorju Schengen, persuni ta’ nazzjonalità ta’ 
pajjiz terz li jkollhom permess ta’ residenza maħruġ minn Stat Membru Schengen ikollhom il-
jedd li jivvjaġġaw għal Stati Membri oħra Schengen għal tliet xhur f’perjodu ta’ sitt xhur
mingħajr viża, minħabba li l-permessi tagħhom ta’ residenza jitqiesu ekwivalenti għal viżas 
għal żmien qasir (Artikolu 21 tal-Konvenzjoni tal-Implimentazzjoni ta’ Schengen). Dawk il-
permessi ta’ residenza għandhom, fil-prinċipju, jinħarġu skont ir-Regolament (KE) 1030/2002 
tat-13 June 2002 li jippreskrivi format uniformi għall-permessi ta' residenza għaċ-ċittadini ta' 
pajjiz terz1.

Skont l-Artikolu 34 (a) tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen2, dawk il-permessi ta’ residenza, 
                                               
1 ĠU L 157, 15.6.2002, p.1.
2 ĠU L 105, 13.4.2006, p.1.
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li ma jinħarġux skont ir-Regolament imsemmi hawn fuq, għandhom jiġu nnotifikati mill-Istati 
Membri lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni ppubblikat lista ta’ permessi ta’ residenza fil-
Ġurnal Uffiċjali1, tippubblika aġġornamenti tagħha regolarment u tipprovdi aġġornamenti 
interim fil-websajt tagħha (ara: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/right/doc_freetravel_rights_en.htm).

Fis-7 ta’ Diċembru 2007, l-Italja ddikjarat ir-'Riċevuta  tal-Uffiċċju Speċjali tal-Posta Taljan
għall-applikazzjoni ta’ tiġdid tal-permess ta' residenza'' bħala permess ta’ residenza biex 
wieħed jaqsam il-fruntieri esterni mingħajr viża: ''L-użu tal-irċevuta tal-Uffiċċju Speċjali tal-
Posta Taljan huwa possibbli esklussivament flimkien mal-passaport tal-persuna barranija u l-
permess tar-residenza skadut. Din l-irċevuta tintuża mill-14 ta’ Diċembru 2007 sal-31 ta’ 
Marzu 2008''.

Fil-25 ta’ Lulju 2008, l-awtoritajiet għarrfu lill-Kummissjoni, kif ukoll lis-Segretarjat 
Ġenerali tal-Kunsill li, minħabba l-introduzzjoni ta’ permessi ta' residenza elettroniċi, kien 
qed ikun hemm ċertu dewmien fit-tiġdid tal-permessi ta’ residenza. Għalhekk, l-awtoritajiet 
Taljani talbu li l-Istati Membri jirrikonoxxu l-irċevuta tal-Uffiċċju Speċjali tal-Posta Taljan 
għall-applikazzjoni ta’ tiġdid tal-permess ta’ residenza bħala permess ta’ residenza għall-
perjodu mill-1 ta’ Awwissu 2008 sal-31 ta’ Jannar 2009. (Ara l-aktar aġġornament reċenti fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-14 ta’ Awwissu 2008:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:207:SOM:EN:HTML). Din it-talba 

kienet ġiet approvata.

Konklużjonijiet

- il gwardji tal-konfini tal-Istati Membri l-oħra jirrikonoxxu dan id-dokument bħala permess 
ta’ residenza validu biex wieħed jaqsam il-fruntieri esterni mingħajr viża; u

- persuna ta’ nazzjonalità ta’ pajjiż terz  ma jeħtiġilhiex ikollha viża biex iżżur xi Stat
Schengen sa tliet xhur f’perjodu ta’ sitt xhur, anke meta hija tkun qed tistenna t-tiġdid ta’ 
permess ta’ residenza Taljan, bejn l-1 ta’ Awwissu 2008 u l-31 ta’ Jannar 2009. Matul dan 
il-perjodu, l-irċevuta maħruġa lilha mill-awtoritajiet Taljani titqies bħala ekwivalenti għal 
viża għal żmien qasir. 

                                               
1 ĠU C 247, 13.10.2006, p.1.
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