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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0841/2008, ingiven av Angelo Vincenti (italiensk medborgare), om 
förlängning av uppehållstillstånd

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar på att det tar mer än ett år att förlänga ett uppehållstillstånd i Italien. 
Sedan uppehållstillstånd i kreditkortsformat infördes har väntetiderna blivit extremt långa. 
Enligt framställaren innebär detta att en person vars uppehållstillstånd är föremål för en 
ansökan om förlängning inte kan lämna Italien eftersom han inte kan resa i Schengenländer. 
Han anser att detta är oacceptabelt.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 10 november 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

När det gäller möjligheten att resa inom Schengenområdet har medborgare i tredjeland med 
uppehållstillstånd av en Schengenstat rätt att resa till och vistas i andra Schengenstater i upp 
till tre månader under en sexmånadersperiod utan visum, eftersom deras uppehållstillstånd 
betraktas som likvärdiga med korttidsvisum (artikel 21 i Schengenavtalets 
tillämpningskonvention). Dessa uppehållstillstånd bör i princip utfärdas i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av 
uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland1.

I enlighet med artikel 34a i kodexen om Schengengränserna2, behöver de uppehållstillstånd 
som inte utfärdas enligt ovannämnda förordning inte anmälas till kommissionen av 
                                               
1 EGT L 157, 15.6.2002, s. 1.
2 EUT L 105, 13.4.2006, s. 1.
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medlemsstaterna. Kommissionen offentliggjorde förteckningen över uppehållstillstånd i den 
officiella tidningen1, offentliggör regelbundet uppdateringar av denna och tillhandahåller 
tillfälliga uppdateringar på sin webbplats (se: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/right/doc_freetravel_rights_en.htm).

Den 7 december 2007 utnämnde Italien ”italienska postverkets särskilda kvitto för ansökan 
om förnyelse av uppehållstillstånd” till ett uppehållstillstånd när det gäller att överskrida yttre 
gränser utan visum: ”användningen av italienska postverkets särskilda kvitto är endast möjligt 
tillsammans med den utländske medborgarens pass och det förfallna uppehållstillståndet. 
Detta kvitto kommer att användas från den 14 december 2007 till den 31 mars 2008”.

Den 25 juli 2008 upplyste de italienska myndigheterna kommissionen samt rådets 
generalsekretariat om att det har uppstått vissa förseningar för förnyande av uppehållstillstånd 
i samband med införandet av elektroniska uppehållstillstånd. Därför uppmanade de italienska 
myndigheterna medlemsstaterna att erkänna italienska postverkets särskilda kvitto för 
ansökan om förnyelse av uppehållstillstånd som ett regelrätt uppehållstillstånd under perioden 
från den 1 augusti 2008 till den 31 januari 2009. (Se den senaste uppdateringen i officiella 
tidningen av den 14 augusti 2008:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:207:SOM:EN:HTML). 
Denna begäran har godkänts.

Slutsatser

– gränspolisen i de andra medlemsstaterna erkänner detta dokument som uppehållstillstånd 
giltigt för att överskrida yttre gränser utan visum,

– en medborgare i tredjeland behöver inget visum för att besöka en Schengenstat upp till 
tre månader under en sexmånadersperiod, även när denne väntar på förnyandet av ett 
italienskt uppehållstillstånd, mellan den 1 augusti 2008 och den 31 januari 2009. Under 
denna period betraktas kvittot som utfärdas av de italienska myndigheterna som likvärdigt 
med ett korttidsvisum. 

                                               
1 EUT C 247, 13.10.2006, s. 1.
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