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Suġġett: Petizzjoni 0076/2009, ippreżentata minn Marisa Tusha, ta’ nazzjonalità 
Albaniża, dwar proposta tal-Gvern Taljan biex idaħħal taxxa fuq permessi 
tar-residenza

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tgħid li l-Gvern Taljan qed jippjana li jintroduċi taxxa ta’ bejn € 10 u € 4000 
fuq permessi tar-residenza għall-barranin li jgħixu b’mod legali fl-Italja, flimkien ma’ ħlas 
għall-applikazzjoni ta’ € 100. Hija toġġezzjona wkoll għall-perjodu twil meħtieġ għall-
applikazzjoni tal-proċedura – minn tliet xhur sa tmienja – għal permess ta’ sena, b’riżultat li l-
permess efettivament ikun validu biss għal erba’ xhur. Hija tgħid ukoll li dawk li 
m’għandhomx permess għar-residenza validu ma jistgħux jimpjegaw ruħhom u kultant 
jinqalgħu problemi waqt il-vjaġġ tagħhom lura lejn l-Italja jekk ma jkollhomx permess validu, 
billi l-applikazzjoni għat-tiġdid tal-permess ma titqiesx bħala prova.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Mejju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonanta tilmenta dwar il-proposta li tħabbret fil-gazzetti u fuq it-televixin Tajan biex 
tiġi introdotta taxxa fuq il-permessi tar-residenza. Tilmenta wkoll dwar it-tul ta’ żmien li 
jieħdu l-awtoritajiet Taljani biex joħorġu permess tar-residenza.
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L-hekk imsejjaħ “pakkett tas-Sigurtà” ġie adottat mil-Leġiżlatur Taljan fit-2 ta’ Lulju 2009.
Il-Kummissjoni qed tinvestiga mill-qrib il-kontenut tiegħu fir-rigward tal-konformità tiegħu 
mal-liġi Komunitarja. 

Madankollu, bħala rimarka ġenerali, ta’ min jinnota li l-ħlas għall-għoti (ħruġ jew tiġdid) tal-
permessi tar-residenza ġeneralment mhuwiex irregolat mil-liġi ta’ migrazzjoni tal-UE. 

Il-Kummissjoni mhux qed tikkontesta l-fatt li l-Istati Membri jistgħu jitolbu li jsiru tali 
ħlasijiet. Madankollu, ħlas bħal dan għandu jkun proporzjonat u m’għandux idgħajjef l-effett 
tad-Direttivi tal-immigrazzjoni (studenti1, riċerkaturi2, residenti għat-tul3, riunifikazzjoni tal-
familji4) billi jiġi introdott rekwiżit addizjonali mhux previst minn dawn id-Direttivi. 

Fir-rigward tat-tul ta’ żmien li jieħdu l-awtoritajiet Taljani biex joħorġu permess tar-
residenza, il-Kummissjoni tkun tista’ tintervieni biss, f'każijiet fejn il-leġiżlazzjoni 
Komunitarja setgħet inkisret. Ċittadin ta’ pajjiż terz li għex b’mod legali u kontinwu fit-
teritorju Taljan għal ħames snin jista’ japplika għal permess tal-KE “għal residenti għat-tul”, 
li jissemma fid-Direttiva 2003/109/KE5. Għall-ewwel applikazzjoni, l-iskadenza għal notifika 
bil-miktub dwar id-deċiżjoni hija twila 6 xhur (Artikolu 7 (2)) u dawn il-permessi jiġġeddu
awtomatikament malli jiskadu (Artikolu 8 (2)). Id-Direttiva ġiet trasposta fil-leġiżlazzjoni 
Taljana bid-Digriet Leġiżlattiv tat-8 ta’ Jannar 2007, nru 3. 

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 2004/114/KEC tat-13 ta’ Diċembru 2004 dwar il-kondizzjonijiet ta’ ammissjoni ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi għal skopijiet ta’ studju, skambju ta’ studenti, taħriġ bla ħlas jew servizz volontarju, ĠU 
L 375/12 of 23.12.2004, disponibbli fuq is-sit 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:EN:PDF
2 Direttiva tal-Kunsill 2005/71/KE tat-12 ta’ Ottubru 2005 dwar proċedura speċifika għall-ammissjoni ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta’ riċerka xjentifika, ĠU L 289/15 of 3.11.2005, disponibbli fuq is-sit 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0015:0022:EN:PDF
3 Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE tal-25 ta’ Novembru 2003 dwar l-istatus ta’ ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu 
residenti għat-tul, ĠU L 16/44 of 23.1.2004, disponibbli fuq is-sit
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:EN:PDF
4 Direttiva tal-Kunsill 2003/86/KE tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar id-dritt għal riunifikazzjoni tal-familja, ĠU L 
251/12 of 3.10.2003, disponibbli mis-sit
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EN:PDF
5 Ara supra nota 3.


