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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0841/2008, adresată de Angelo Vincenti, de naţionalitate italiană, 
privind prelungirea permiselor de şedere

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă faptul că prelungirea unui permis de şedere în Italia necesită o perioadă 
de peste un an. După introducerea unui format tip card de credit pentru permise, perioadele de 
aşteptare au devenit extrem de lungi. Potrivit petiţionarului, aceasta înseamnă că o persoană al 
cărei permis de şedere este în curs de a fi schimbat nu poate părăsi Italia deoarece nu poate 
călători în ţările Schengen. Petiţionarul consideră această situaţie ca fiind inacceptabilă. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

În ceea ce priveşte posibilitatea de a călători în spaţiul Schengen, resortisanţii ţărilor terţe care 
deţin un permis de şedere eliberat de un stat membru care face parte din spaţiul Schengen au 
dreptul de a călători fără viză într-un alt stat membru din spaţiul Schengen pentru o perioadă 
maximă de până la trei luni, în cadrul unei perioade de şase luni, întrucât permisele lor de 
şedere sunt considerate ca reprezentând echivalentul vizelor de scurtă şedere (articolul 21 din 
Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen). Permisele de şedere respective ar 
trebui, în principiu, să fie eliberate în conformitate cu Regulamentul (CE) 1030/2002 din 13 
iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor 
terţe1.

                                               
1 JO L 157, 15.6.2002, p.1.
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În conformitate cu articolul 34 alineatul (a) din Codul Frontierelor Schengen1, acele permise 
de şedere care nu sunt eliberate în conformitate cu regulamentul menţionat anterior, trebuie 
comunicate Comisiei de către statele membre. Comisia a publicat lista permiselor de şedere în 
Jurnalul Oficial2, publică în mod regulat actualizări ale acesteia şi prevede posibilitatea 
publicării unor actualizări provizorii (a se vedea: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/right/doc_freetravel_rights_en.htm).

La 7 decembrie 2007, Italia a declarat că „confirmarea de primire specială a cererii de 
reînnoire a permisului de şedere, emisă de poşta italiană” reprezintă un permis de şedere în 
scopul trecerii frontierelor externe fără viză: „Utilizarea confirmării de primire speciale 
emise de poşta italiană este posibilă exclusiv împreună cu paşaportul străinului şi cu 
permisul de şedere expirat. Confirmarea de primire va fi utilizată începând cu 14 decembrie 
2007 până la 31 martie 2008”.

La 25 iulie 2008, autorităţile italiene au informat atât Comisia cât şi Secretariatul general al 
Consiliului cu privire la faptul că, din cauza introducerii permiselor de şedere electronice, au 
apărut unele întârzieri în reînnoirea permiselor de şedere. În consecinţă, autorităţile italiene au 
solicitat statelor membre să recunoască confirmarea de primire specială a cererii de reînnoire 
a permisului de şedere, emisă de poşta italiană ca fiind un permis de şedere pentru perioada 
începând cu 1 august 2008 până la 31 ianuarie 2009. (A se vedea cea mai recentă actualizare 
din Jurnalul Oficial din 14 august 2008:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:207:SOM:EN:HTML). Această cerere a 

fost aprobată.

Concluzii

- agenţii de frontieră ai celorlalte state membre recunosc acest document ca permis de şedere 
valabil în vederea trecerii frontierelor externe fără viză; şi

- un resortisant al unei ţări terţe nu are nevoie de viză pentru a vizita orice stat care face 
parte din spaţiul Schengen pentru o perioadă maximă de trei luni, în cadrul unei perioade 
de şase luni, chiar şi în timpul în care acesta/ aceasta aşteaptă reînnoirea unui permis de 
şedere italian, în perioada cuprinsă între 1 august 2008 şi 31 ianuarie 2009. În această 
perioadă, confirmarea de primire care i-a fost eliberată de către autorităţile italiene este 
considerată ca fiind echivalentul unei vize de scurtă şedere.
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