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Peticijų komitetas

25.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0076/2009 dėl Italijos vyriausybės pasiūlymo nustatyti mokestį už 
leidimus gyventi šalyje, kurią pateikė Albanijos pilietė Marisa Tusha

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nurodo, kad Italijos vyriausybė planuoja nustatyti mokestį už leidimų 
gyventi išdavimą Italijoje neteisėtai gyvenantiems užsieniečiams ir toks mokestis būtų nuo 10 
iki 4 000 EUR, papildomai prie 100 EUR prašymo pateikimo mokesčio. Peticijos pateikėja 
taip pat nesutinka su tuo, kad prašymo pateikimo procedūra trunka pernelyg ilgai – nuo trijų 
iki aštuonių mėnesių, jei prašoma leidimo gyventi šalyje vienus metus, tada leidimas galioja 
tik keturis mėnesius. Ji nurodo, kad galiojančių leidimų gyventi šalyje neturintys asmenys 
negali gauti darbo ir kad problemų kartais kyla grįžtantiems į Italiją asmenims, jei jie neturi 
galiojančio leidimo, nes įrodymas, kad prašymas atnaujinti leidimą pateiktas, laikomas 
nepriimtinu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gegužės 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Peticijos pateikėja skundžiasi dėl laikraščiuose ir Italijos televizijoje paskelbto pasiūlymo 
nustatyti mokestį už leidimų gyventi šalyje išdavimą. Ji taip pat skundžiasi, kad laikotarpis, 
per kurį Italijos valdžios institucijos išduoda leidimus gyventi šalyje, yra ilgas.



PE429.612v01-00 2/2 CM\792162LT.doc

LT

2009 m. liepos 2 d. Italijos teisės aktų leidėjas patvirtinto vadinamąjį „saugumo paketą“. 
Komisija atidžiai nagrinėja paketo turinį ir tikrina, ar jis dera su Bendrijos teise. 

Tačiau apskritai reikėtų pažymėti, kad ES migracijos teisė paprastai nereglamentuoja 
mokesčių už leidimų gyventi šalyje suteikimą (išdavimą ar pratęsimą). 

Komisija sutinka su tuo, kad valstybės narės gali reikalauti mokėti tokius mokesčius. Tačiau 
tokie mokesčiai turi būti proporcingi ir neturėtų susilpninti imigracijos direktyvų poveikio 
(studentai1, mokslininkai2, ilgalaikiai gyventojai3, susijungiančios šeimos4), nustatant 
papildomus reikalavimus, kurie nenumatyti šiose direktyvose. 

Kalbant apie laikotarpį, per kurį Italijos valdžios institucijos turi išduoti leidimą gyventi 
šalyje, Komisija galėtų kištis tik tais atvejais, kai galėtų būti pažeisti Bendrijos teisės aktai. 
Trečiosios šalies pilietis, kuris teisėtai ir nepertraukiamai gyvena Italijos teritorijoje penkerius 
metus, gali kreiptis dėl „ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi EB“, suteikiamo pagal 
Direktyvą 2003/109/EB5. Pirmą kartą teikiant prašymą, terminas, per kurį turi būti raštu 
pranešta apie sprendimą, yra ne ilgesnis kaip šeši mėnesiai (7 straipsnio 2 dalis) ir tokie 
leidimai automatiškai pratęsiami pasibaigus jų galiojimo laikui (8 straipsnio 2 dalis). 
Direktyva perkelta į Italijos teisės aktus 2007 m. sausio 8 d. dekretu Nr. 3.“

                                               
1 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/114/EB dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių 
mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų, OL L 375/12, 2004 12 23, galima rasti
adresu
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:EN:PDF.
2 2005 m. spalio 12 d. Tarybos direktyva 2005/71/EB dėl konkrečios įleidimo trečiųjų šalių piliečiams atvykti 
mokslinių tyrimų tikslais tvarkos, OL L 289/15, 2005 11 3, galima rasti adresu
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0015:0022:EN:PDF.
3 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai 
gyventojai, statuso, OL L 16/44, 2004 1 23, galima rasti adresu
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:EN:PDF.
4 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą, OL L 251/12, 2003 10 3, 
galima rasti adresu 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EN:PDF.
5 Žr. 3 išnašą.


