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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:Петиция 0076/2009, внесена от Marisa Tusha, с албанско гражданство, 
относно предложение на италианското правителство за въвеждане на 
такса върху разрешителните за пребиваване 

1. Резюме на петицията 

Вносителката посочва, че италианското правителство планира въвеждането на такса от 
10 евро до 4 000 евро за разрешителни за пребиваване на чужденци, законно 
пребиваващи в Италия, освен таксата за кандидатстване от 100 евро. Тя протестира 
срещу извънредно дългата продължителност на процедурата за кандидатстване – от три 
до осем месеца – за разрешително за една година, като в резултат на това 
разрешителното може да е действително валидно само за период от четири месеца. Тя 
посочва, че лицата без валидно разрешително за пребиваване не могат да бъдат 
назначавани на работа и че понякога възникват проблеми при връщането на лицата в 
Италия след пътуване, ако нямат валидно разрешително за пребиваване, тъй като 
доказателството за подадено заявление за подновяване на разрешителното не се счита 
за приемливо.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 май 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Вносителката на петицията се оплаква относно предложението, обявено във вестниците 
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и по италианската телевизия, за въвеждане на такса за разрешителни за пребиваване. Тя 
се оплаква също така от продължителността на времето, необходимо на италианските 
органи за издаването на разрешително за пребиваване.

Т.нар. „Пакет за сигурност” е приет от италианския законодател на 2 юли 2009 г.
В момента Комисията внимателно анализира неговото съдържание по отношение на 
съответствието му с правото на Общността. 

Като обща забележка обаче трябва да се отбележи, че таксите за предоставянето 
(издаване или подновяване) на разрешителни за пребиваване по принцип не се 
регулират от миграционното право на ЕС. 

Комисията не оспорва, че държавите-членки могат да изискват такива такси.  Тези 
такси обаче трябва да са пропорционални и не бива да застрашават ефекта на 
въздействието на директивите за имиграцията (студенти1, изследователи2, дългосрочно 
пребиваващи3, събиране на семейството4) чрез въвеждане на допълнително изискване, 
което не е предвидено в тези директиви. 

Що се отнася до времето, необходимо на италианските органи за издаване на 
разрешително за пребиваване, Комисията би била в състояние да се намеси само в 
случаи на евентуално нарушение на законодателството на Общността. Гражданин на 
трета държава, който е пребивавал законно и без прекъсване на територията на Италия 
в рамките на пет години, може да кандидатства за „разрешение за пребиваване на 
дългосрочно пребиваващ в ЕО”, предоставяно съгласно Директива 2003/109/ЕО5. За 
първата молба срокът за писмено уведомление за решението е максимум шест месеца 
(член 7, параграф 2), а подновяването на такива разрешения става автоматично след 
изтичането на срока им (член 8, параграф 2). Директивата е транспонирана в 
италианското законодателство посредством Законодателен указ № 3 от 8 януари 2007 г.

                                               
1 Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно условията за прием на граждани 
на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа 
дейност, ОВ L 375/12 от 23.12.2004 г., може да бъде намерена на 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:EN:PDF
2 Директива 2005/71/ ЕО на Съвета от 12 октомври 2005 година относно специфична процедура за прием 
на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност, ОВ L 289/15 от 
3.11.2005 г., може да бъде намерена на 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0015:0022:EN:PDF
3 Директива 2003/109/ ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 година относно статута на дългосрочно 
пребиваващи граждани от трети страни, ОВ L 16/44 от 23.1.2004 г., може да бъде намерена на
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:EN:PDF
4 Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на 
семейството, ОВ L 251/12 от 3.10.2003 г., може да бъде намерена на
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EN:PDF
5 Вж. по-горе бележка 3.


