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Komisja Petycji

25.9.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0436/2009, którą złożył R.L. (Albania) w sprawie rzekomego naruszenia 
przez władze włoskie przepisów dyrektywy Rady nr 2003/86/WE w sprawie 
prawa do łączenia rodzin.

1. Streszczenie petycji

Autor petycji zwraca uwagę, że przepisy włoskie o prawie do łączenia rodzin (prawo 
Bossi-Fini nr 189 z 2002 r.) są w sprzeczności z duchem i literą dyrektywy Rady
nr 2003/86/WE w sprawie prawa do łączenia rodzin. Wskazuje on mianowicie na art. 4 ust. 2 
dyrektywy, który stanowi, że państwa członkowskie mogą zezwolić na wjazd i pobyt 
członków rodziny wstępnych pierwszego stopnia w prostej linii członka rodziny rozdzielonej 
lub jego małżonka, w przypadku gdy pozostają oni na ich utrzymaniu i nie posiadają wsparcia 
własnej rodziny w kraju pochodzenia. Składający petycję zwraca się w związku z tym do 
Parlamentu Europejskiego o pomoc.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 czerwca 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 porusza kwestie związane z wdrożeniem przez władze włoskie dyrektywy 
2003/86/WE w sprawie prawa do łączenia rodzin. Odnosi się w szczególności do kwestii 
zgodności prawa włoskiego z art. 4 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy. 

Dyrektywa 2003/86/WE została transponowana do ustawodawstwa włoskiego poprzez 
przyjęcie dekretu ustawodawczego nr 5 z dnia 8 stycznia 2007 r. i ostatecznie poprzez 
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przyjęcie dekretu ustawodawczego nr 160 z dnia 3 października 2008 r., które zmieniają 
dekret ustawodawczy nr 286 z dnia 25 lipca 1998 r. (Jednolity tekst postanowień dotyczących 
imigracji i statusu cudzoziemców, oryg. Testo Unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Składający petycję powołuje się na art. 4 ust. 2. lit. a) dyrektywy 2003/86/WE w sprawie 
prawa do łączenia rodzin, który brzmi:

2. Państwa Członkowskie mogą, na mocy przepisu ustawowego lub wykonawczego, 
zezwolić na wjazd i pobyt, na mocy niniejszej dyrektywy i z zastrzeżeniem zgodności
z warunkami określonymi w rozdziale IV, następujących członków rodziny:

a) wstępnych pierwszego stopnia w prostej linii członka rodziny rozdzielonej lub jego 
małżonka, w przypadku gdy pozostają na ich utrzymaniu i nie posiadają wsparcia 
własnej rodziny w kraju pochodzenia.

W myśl tego postanowienia państwa członkowskie mogą zaliczyć do członków rodziny, 
oprócz rodziny podstawowej, także rodziców członka rodziny rozdzielonej pozostających na 
jego utrzymaniu, „z zastrzeżeniem zgodności z warunkami określonymi w rozdziale IV”.
W związku z tym jeżeli państwo członkowskie zezwala na korzystanie z tej możliwości, 
zastosowanie mają standardowe warunki określone w dyrektywie.
Włochy podjęły decyzję o przyznaniu takiego prawa. Artykuł 1 lit. a) i d) dekretu 
ustawodawczego nr 160 z dnia 3 października 2008 r., obowiązującego od dnia 5 listopada 
2008 r., brzmi:

Obcokrajowiec ma prawo ubiegania się o prawo do wjazdu i pobytu następujących 
członków rodziny:

d) rodziców pozostających na jego utrzymaniu i niemających innych dzieci w kraju 
pochodzenia lub mających więcej niż 65 lat w przypadkach, w których inne dzieci nie są 
w stanie ich wspierać ze względu na udokumentowane poważne problemy zdrowotne.

Zapis ten dotyczy więc wstępnych pierwszego stopnia w prostej linii, którzy nie mają 
innych synów/córek w kraju pochodzenia lub mają więcej niż 65 lat w przypadkach,
w których inni synowie/córki nie są w stanie ich wspierać ze względu na udokumentowane 
poważne problemy zdrowotne.

Ze względu na uprawnienia państw członkowskich dotyczące transpozycji tego
nieobowiązkowego zapisu Komisja jest zdania, że art. 1 lit. a), d) włoskiego dekretu 
ustawodawczego nr 160 z dnia 3 października 2008 r. nie jest sprzeczny z art. 4 ust. 2 lit. a) 
dyrektywy 2003/86/WE w sprawie prawa do łączenia rodzin.


