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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0436/2009 dėl įtarimo, kad Italijos valdžios institucijos nesilaikė 
Tarybos direktyvos 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą nuostatų, kurią 
pateikė Albanijos pilietis R. L.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad teisę į šeimos susijungimą reglamentuojančios Italijos teisės 
nuostatos (2002 m. Bossi-Fini įstatymas Nr. 189) prieštarauja Tarybos direktyvos 2003/86/EB 
dėl teisės į šeimos susijungimą prasmei ir tekstui. Peticijos pateikėjas remiasi būtent 
direktyvos 4 straipsnio 2 dalimi, kurioje nustatoma, kad valstybės narės leidžia atvykti ir 
gyventi globėjo arba jo ar jos sutuoktinio pirmos giminystės eilės pagal tiesiąją aukštutinę 
liniją giminaičiams, jei juos išlaiko globėjai ir jei jie neturi deramos šeimos paramos kilmės 
šalyje. Todėl peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą imtis veiksmų šiuo klausimu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 26 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 kelia tam tikrus klausimus dėl direktyvos 2003/86/EB dėl teisės į šeimos 
susijungimą įgyvendinimo Italijoje. Peticijos pateikėjas remiasi būtent Italijos teisės 
nesuderinamumu su Šeimos susijungimo direktyvos 4 straipsnio 2 dalimi.

Direktyva 2003/86/EB buvo perkelta į nacionalinę teisę 2007 m. sausio 5 d. Italijos 
įstatyminiu dekretu Nr. 5 ir, galiausiai, 2008 m. spalio 3 d. Italijos įstatyminiu dekretu 
Nr. 160, kuriuo iš dalies pakeistas 1998 m. liepos 25 d. Italijos įstatyminis dekretas Nr. 286 
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(Nuostatų, susijusių su imigracijos tvarka ir užsieniečių padėties reglamentavimu, suvestinis 
tekstas).

Peticijos pateikėjas remiasi direktyvos 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą 
4 straipsnio 2 dalies a punktu, kuriame rašoma:

2. Valstybės narės įstatymu ar kitais teisės aktais šiems šeimos nariams gali leisti atvykti 
ir gyventi pagal šią direktyvą ir laikantis IV skyriuje nustatytų sąlygų:

(a) globėjo arba jo ar jos sutuoktinio pirmos giminystės eilės pagal tiesiąją aukštutinę 
liniją giminėms, jei juos išlaiko globėjai ir jei jie neturi deramos šeimos paramos kilmės 
šalyje;

Remiantis šia nuostata valstybės narės „laikantis IV skyriuje nustatytų sąlygų“ šeimos nariais 
laiko ne tik pagrindinius šeimos narius, bet ir globėjo tėvus, kuriuos jis išlaiko. Taigi, kai tik 
valstybė narė nusprendžia suteikti šia galimybę, taikomos įprastos šioje direktyvoje nustatytos 
sąlygos.

Italija nusprendė pasinaudoti šia galimybe. 2008 m. lapkričio 5 d. įsigaliojusiame 2008 m. 
spalio 3 d. Italijos įstatyminiame dekrete Nr. 160 rašoma:

Užsienietis gali prašyti, kad šeimos susijungimo tikslais atvyktų šie šeimos nariai:

d) išlaikomi tėvai, jeigu jie neturi kitų vaikų kilmės šalyje ar šalyje, iš kurios išvyksta, 
arba vyresni nei šešiasdešimt penkerių metų tėvai, jeigu kiti vaikai negali jų išlaikyti dėl 
dokumentais pagrįstų rimtų priežasčių, susijusių su sveikata.

Apibendrinant, ši nuostata yra susijusi su tiesiosios aukštutinės giminystės linijos 
giminaičiais, kurie kilmės šalyje neturi kitų sūnų (dukrų), arba, kai jie yra vyresni nei 65 
metų ir kiti sūnūs (dukros) negali jų išlaikyti dėl rimtų ir dokumentais pagrįstų su sveikata 
susijusių priežasčių.

Atsižvelgdama į valstybių narių įgaliojimus, kuriuos jos turi perkeliant šią neprivalomą 
nuostatą į nacionalinę teisę, Komisija mano, kad 2008 m. spalio 3 d. Italijos įstatyminio 
dekreto Nr. 160 1 straipsnio a ir d punktai neprieštarauja direktyvos 2003/86/EB dėl teisės į 
šeimos susijungimą 4 straipsnio 2 dalies a punktui.“


