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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1319/2008, którą złożył Massimo Capisani (Włochy) w sprawie 
przedłużenia pozwolenia na pobyt we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel włoski, który od 2007 r. jest żonaty z Ukrainką, informuje, że 
jego małżonka posiada czasowe prawo pobytu ważne do 2010 r. Ich córka przyszła na świat
w sierpniu 2008 r. Władze gminne Rovigo odrzuciły wniosek składającego petycję o zasiłek 
rodzinny ze względu na fakt, iż jego żona nie posiada długoterminowego pozwolenia na 
pobyt, choć jego wydania odmówiła sama gmina. Składający petycję zwraca się do
Parlamentu Europejskiego o udzielenie pomocy w uzyskaniu dla jego żony 
długoterminowego pozwolenia na pobyt, co umożliwiłoby mu domaganie się takich samych 
uprawnień, jakie posiadają inne włoskie rodziny. Odnosi się on w tym kontekście do 
dyrektywy 2004/38/WE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Składający petycję jest obywatelem włoskim zamieszkałym we Włoszech. Żonie 
składającego petycję i córce żony, obu urodzonym na Ukrainie, przyznano pozwolenia na 
pobyt we wrześniu 2006 r. w celu połączenia z matką żony składającego petycję, która 
również ma obywatelstwo włoskie. W październiku 2007 r., dwa miesiące przed 
wygaśnięciem ważności pozwoleń na pobyt, składający petycję i jego żona zawarli związek 
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małżeński. Władze gminne odmówiły przyznania żonie składającego petycję i córce żony 
karty pobytowej członka rodziny obywatela Unii (która jest ważna przez pięć lat), ale 
przyznały im pozwolenie na pobyt ważne do dnia 29 kwietnia 2010 r. Ponadto po narodzinach 
córki składającego petycję i jego żony w sierpniu 2008 r., władze lokalne odmówiły 
przyznania rodzinie zasiłku macierzyńskiego, do którego uprawnione są inne włoskie rodziny.

Zgodnie z prawem wspólnotowym przepisy dotyczące łączenia rodzin zostały określone
w dyrektywie 2003/86/WE1 i dyrektywie 2004/38/WE2.

Dyrektywa 2003/86 nie ma zastosowania do członków rodziny obywatela UE zgodnie z art. 3
ust. 3 przedmiotowej dyrektywy.

Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE stanowi, że przedmiotowa dyrektywa ma 
zastosowanie wyłącznie do obywateli UE, którzy przemieszczają się do innego państwa 
członkowskiego lub przebywają w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie, 
którego są obywatelami, oraz do członków ich rodziny, którzy im towarzyszą lub do nich 
dołączają. Obywatele UE przebywający na terenie państwa członkowskiego, którego są 
obywatelami, nie mogą korzystać z praw przyznanych obywatelom UE, którzy skorzystali
z powyższego prawa i przemieścili się do innego państwa członkowskiego. Dlatego 
wyłącznie w gestii Włoch leży określenie zasad regulujących prawo członków rodzin 
będących obywatelami państwa trzeciego do dołączenia do obywateli tego państwa
i pozostania na jego terytorium. 

Co się tyczy odmowy przyznania zasiłku macierzyńskiego przez właściwe władze włoskie, 
należy przypomnieć, że kompetencje UE w zakresie zabezpieczenia społecznego są 
ograniczone do koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich. 
Celem koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zawartym w rozporządzeniu
nr 1408/713 i rozporządzeniu wykonawczym nr 574/72, jest zapewnienie ochrony praw do 
zabezpieczenia społecznego osób, które korzystają lub korzystały z prawa do swobodnego 
przemieszczania się. Jednakże państwa członkowskie są w pełni kompetentne do 
organizowania własnych systemów zabezpieczenia społecznego w taki sposób, jaki uważają 
za odpowiedni, np. do określania, kto jest ubezpieczony, jakie świadczenia są dostępne oraz
w jakiej kwocie itp.

Ponieważ sytuacja składającego petycję ogranicza się do terytorium Włoch, uprawnienie do 
zasiłku macierzyńskiego może być określone wyłącznie na podstawie ustawodawstwa 
włoskiego. 

                                               
1 Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin. 
2 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek 
oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, Dz.U. L 149 z 5.7.1971, s. 2, 
rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1992/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 18.12.2006, Dz.U. L 392 z 30.12.2006, s. 1.
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Wspólnota nie ma kompetencji w tej sprawie i dlatego Komisja nie jest w stanie działać na 
korzyść składającego petycję.


