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Tema: Peticija Nr. 1319/2008 dėl leidimo gyventi Italijoje pratęsimo, kurią pateikė
Italijos pilietis Massimo Capisani

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris yra Italijos pilietis, nuo 2007 m. susituokęs su Ukrainos piliete, 
nurodo, kad jo sutuoktinė turi iki 2010 m. galiojantį laikiną leidimą gyventi šalyje. 2008 m. 
rugpjūčio mėn. gimė jų dukra. Rovigo miesto valdžios institucijos atmetė jo prašymą dėl 
išmokų šeimai, argumentuodamos tuo, kad jo sutuoktinė neturėjo ilgalaikio leidimo gyventi 
nepaisant to, kad pati savivaldybė atsisakė jai išduoti tokį leidimą. Peticijos pateikėjas siekia, 
kad Europos Parlamentas padėtų jo sutuoktinei gauti ilgalaikį leidimą gyventi šalyje, kuris 
jam leistų reikalauti tokių pačių teisių, kokias turi kitos Italijos šeimos. Šiuo klausimu jis 
remiasi direktyva 2004/38/EB.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. vasario 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticijos pateikėjas yra Italijoje gyvenantis Italijos pilietis. 2006 m. rugsėjo mėn. jo žmonai 
ir jos dukrai, gimusioms Ukrainoje, buvo išduotas leidimas gyventi šalyje, kad galėtų 
susijungti su savo žmonos mama, taip pat turinčia Italijos pilietybę. 2007 m. spalio mėn., 
likus dviems mėnesiams iki jų leidimo gyventi šalyje galiojimo pabaigos, peticijos pateikėjas 
ir jo žmona susituokė. Miesto valdžios institucijos atsisakė jo žmonai ir jos dukrai išduoti 
Sąjungos piliečio šeimos nariui skirtą leidimą gyventi šalyje (kuris galioja penkerius metus), 
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tačiau išdavė joms leidimą gyventi šalyje, galiojantį iki 2010 m. balandžio 29 d. Be to, 
2008 m. rugpjūčio mėn. gimus jų dukrai, vietos valdžios institucijos atsisakė šeimai suteikti 
motinystės pašalpą, į kurią turi teisę kitos Italijos šeimos.

Pagal Bendrijos teisę su šeimos susijungimu susijusias nuostatos yra išdėstytos Direktyvoje 
2003/86/EB1 ir Direktyvoje 2004/38/EB2.

Kaip nurodyta šios direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje Direktyva 2003/86 netaikoma ES piliečio 
šeimos nariams.

Kaip nustatyta direktyvos 2004/38/EB 3 straipsnio 1 dalyje direktyva taikoma tik tiems ES 
piliečiams, kurie atvyksta į kitą valstybę narę, kurios piliečiai jie nėra, ir jų šeimos nariams, 
kurie juos lydi arba prisijungia prie jų. ES piliečiams, gyvenantiems toje valstybėje, kurios jie 
yra piliečiai, negali pasinaudoti teisėmis, suteikiamomis ES piliečiams, kurie pasinaudojo 
pirmiau paminėta teise ir persikraustė į kitą valstybę narę. Todėl Italija yra atsakinga už tai, 
kad būtų nustatytos trečiosios šalies šeimos narių teisės prisijungti prie jo piliečių ir likimo jos 
teritorijoje taisyklės.

Dėl atsakingų Italijos valdžios institucijų atsisakymo suteikti motinystės pašalpą reikia 
priminti, kad ES kompetencija socialinės apsaugos srityje apsiriboja valstybių narių socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimu. Reglamente Nr. 1408/713 ir jį įgyvendinančiame reglamente 
Nr. 574/72 nurodytas socialinės apsaugos koordinavimo tikslas yra užtikrinti, kad būtų 
apsaugotos asmenų, kurie naudojasi arba pasinaudojo savo judėjimo teise, teisės į socialinę 
apsaugą. Vis dėlto valstybės narės išlaiko visą kompetenciją organizuoti savo socialinės 
apsaugos sistemą savo nuožiūra, pvz., nustatyti, kas yra apdraudžiamas, kokios išmokos 
teikiamos, išmokų dydis ir kt.

Atsižvelgiant į tai, kad padėtis, kurioje yra peticijos pateikėjas, yra susijusi tik su Italija, teisė į 
motinystės pašalpą nustatoma tik remiantis Italijos teisės aktais.

Šiuo atveju Bendrija neturi kompetencijos, todėl Komisija negali patenkinti peticijos pateikėjo 
prašymo.“
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