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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0841/2008, którą złożył Angelo Vincenti (Włochy), w sprawie 
przedłużania pozwoleń na pobyt

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się, że przedłużenie pozwolenia na pobyt we Włoszech trwa ponad 
rok. Od momentu wprowadzenia pozwoleń w formacie karty kredytowej czas oczekiwania 
stał się wyjątkowo długi. Według składającego petycję oznacza to, że osoba, której 
pozwolenie na pobyt jest przedłużane, nie może opuścić Włoch, ponieważ nie wolno jej 
podróżować do krajów strefy Schengen. Składający petycję uznaje tę sytuację 
za niedopuszczalną.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Co się tyczy możliwości podróżowania w obrębie strefy Schengen, obywatele państw trzecich 
posiadający pozwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie Schengen mają prawo 
podróżować bez wizy do innych państw członkowskich Schengen przez okres do trzech 
miesięcy w okresie sześciu miesięcy, ponieważ ich dokumenty pobytowe uznaje się 
za równoważne wizom krótkoterminowym (art. 21 konwencji wykonawczej do układu 
z Schengen). Dokumenty te powinny być co do zasady wydawane zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającym jednolity wzór dokumentów 
pobytowych dla obywateli państw trzecich1.

                                               
1 Dz.U. L 157 z 15.6.2002, s.1.
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Zgodnie z art. 34 lit. a) kodeksu granicznego Schengen1 państwa członkowskie muszą 
zgłaszać Komisji te dokumenty pobytowe, które nie są wydawane zgodnie z wyżej 
wspomnianym rozporządzeniem. Komisja opublikowała wykaz dokumentów pobytowych 
w Dzienniku Urzędowym2, regularnie publikuje jego aktualizacje i udostępnia tymczasowe 
aktualizacje na swojej stronie internetowej 
(zob.: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/right/doc_freetravel_rights_en.h
tm).

W dniu 7 grudnia 2007 r. Włochy zgłosiły „Specjalne potwierdzenie przyjęcia wniosku 
w sprawie przedłużenia zezwolenia na pobyt, wydane przez Pocztę Włoską” jako dokument 
pobytowy do celów przekraczania granic zewnętrznych bez wizy: „Specjalne potwierdzenie 
przyjęcia wniosku wydane przez Pocztę Włoską może być wykorzystane wyłącznie wraz 
z paszportem obcokrajowca oraz wygasłym pozwoleniem na pobyt. Tego rodzaju 
potwierdzenie będzie w użyciu od 14 grudnia 2007 r. do 31 marca 2008 r.''.

W dniu 25 lipca 2008 r. władze włoskie poinformowały Komisję oraz Sekretariat Generalny 
Rady, że z uwagi na wprowadzenie elektronicznych dokumentów pobytowych występują 
opóźnienia w ich przedłużaniu. W związku z powyższym władze włoskie zwróciły się 
do państw członkowskich o uznawanie specjalnego potwierdzenia przyjęcia wniosku 
w sprawie przedłużenia zezwolenia na pobyt, wydanego przez Pocztę Włoską jako 
dokumentu pobytowego w okresie od 1 sierpnia 2008 r. do 31 stycznia 2009 r. (patrz ostatnia 
aktualizacja w Dzienniku Urzędowym z dnia 14 sierpnia 2008 r.:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:207:SOM:EN:HTML). Wniosek 
zatwierdzono.

Wnioski

- straż graniczna innych państw członkowskich uznaje przedmiotowy dokument za ważny 
dokument pobytowy do celów przekraczania granic zewnętrznych bez wizy

- obywatel państwa trzeciego nie musi posiadać wizy, aby udać się do dowolnego państwa 
Schengen przez okres do trzech miesięcy w okresie sześciu miesięcy, nawet jeśli oczekuje 
na przedłużenie włoskiego dokumentu pobytowego, w okresie od 1 sierpnia 2008 r. 
do 31 stycznia 2009 r. W tym okresie potwierdzenie wydane przez władze włoskie uznaje 
się za równoważne wizie krótkoterminowej.

                                               
1 Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s.1.
2 Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s.1.
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