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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1224/2009 dėl to, kaip Italijos valdžios institucijos taiko 
Direktyvą 2004/38/EB, kurią pateikė Italijos pilietė Eglantina Kazanxhi

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad vieną jos šeimos narį, Albanijos pilietį, Italijos valdžios 
institucijos išsiuntė iš Italijos, nes jis nepateikė prašymo pratęsti leidimą gyventi šalyje. 
Vėliau jo prašymą leisti gyventi kartu su šeima Italijoje atmetė Italijos ambasada Albanijoje. 
Peticijos pateikėja mano, kad Italija nesilaiko Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir 
jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje nuostatų. Ji prašo 
Europos Parlamento pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėja, kuri yra Italijos pilietė, pirmiausia reiškia nepasitenkinimą dėl to, kad 
vieną jos šeimos narį, Albanijos pilietį, Italijos valdžios institucijos išsiuntė iš Italijos ir dėl to, 
kad Italijos ambasada Albanijoje atmetė vėliau pateiktą jo prašymą leisti gyventi kartu su 
šeima Italijoje. Peticijos pateikėja mano, kad šiuo pažeidžiamos Direktyvos 2004/38/EB 
nuostatos.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas Sąjungos 
pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis Sutartyse 
ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. Atitinkami 
apribojimai ir sąlygos yra nustatyti Direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos 
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narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje.

Remiantis minėtos direktyvos 3 straipsniu, šios nuostatos taikomos tik ES piliečiams, kurie 
atvyksta į kitą valstybę narę, kurios piliečiai jie nėra, arba joje gyvena, ir jų šeimos nariams, 
kurie juos lydi arba prisijungia prie jų. Asmenų laisvo judėjimo taisyklės taip pat taikomos ES 
piliečiams, kurie sugrįžta į savo kilmės šalį po gyvenimo kitoje valstybėje narėje.

Remiantis pateikta informacija, galima teigti, kad peticijos pateikėjos atvejis nepatenka į 
Sąjungos teisės nuostatų, kuriomis reglamentuojama laisvo asmenų judėjimo ir gyvenimo 
šalyje teisė, taikymo sritį. Sąjungos piliečio šeimos narys, kuris yra trečiosios šalies pilietis, 
neturi teisės naudotis ES piliečiams suteikta laisvo judėjimo teise.

Peticijos pateikėja taip pat skundžiasi dėl tariamo perspėjimo Šengeno informacinėje 
sistemoje (SIS). Valstybės narės yra atsakingos už perspėjimų įvedimą į SIS, kaip nurodyta 
Šengeno konvencijos nuostatose ir susijusiose nacionalinės teisės nuostatose (Šengeno 
konvencijos 92 ir 108 straipsniai). Perspėjimą duodanti valstybė narė nustato, ar tas konkretus 
atvejis yra pakankamai svarbus, kad pateisintų perspėjimo įvedimą į Šengeno informacinę 
sistemą (Šengeno konvencijos 94 straipsnis). Reikėtų pažymėti, kad Europos Komisija neturi 
prieigos prie Šengeno informacinėje sistemoje saugomų duomenų.

Bet kuris asmuo, manantis, kad su juo susiję asmens duomenys gali būti įtraukti į Šengeno 
informacinę sistemą (įskaitant atvejus, kai atsisakoma išduoti vizą dėl perspėjimo SIS 
sistemoje), gali pareikalauti prieities prie informacijos apie savo asmens duomenis, kurie 
įtraukti į SIS sistemą. Siekdamas pasinaudoti tokia savo teise, asmuo gali susisiekti su 
pasirinkta Šengeno valstybe (Šengeno konvencijos 109 straipsnis). Teikti informaciją 
asmeniui apie jo paties asmens duomenis gali būti atsisakoma, jeigu tam yra bendrojo intereso 
pagrindas, pirmiausia jeigu tokios informacijos suteikimas galėtų trukdyti užkirsti kelią 
nusikaltimui arba galėtų trukdyti baudžiamajam persekiojimui.

Kiekvienas asmuo gali reikalauti, kad netikslūs Šengeno informacinėje sistemoje esantys 
duomenys apie jį būtų ištaisyti arba neteisėtai apie jį sukaupti duomenys būtų ištrinti 
(Šengeno konvencijos 110 straipsnis). Šiuo tikslu toks asmuo pirmiausia turėtų susisiekti su 
nacionaline valdžios institucija, kuri yra atsakinga už duomenų įvedimą į SIS, arba su 
nacionaline už duomenų apsaugą atsakinga institucija. Tik perspėjimą davusi Šengeno 
valstybė įtrauktus duomenis gali papildyti, taisyti arba ištrinti (Šengeno konvencijos 
106 straipsnis).

Skirtingose šalyse duomenų atskleidimui taikomos procedūros šiek tiek skiriasi. Mūsų 
atstovai Italijoje pataria dėl išsamesnės informacijos susisiekti su šia institucija

Ministero dell'Interno,
Ufficio Coordinamento e Pianificazione FF.PP. Telefonas +39.0646540801/2/3/4/5
Div. N.SIS Faksas +39.0646540950
via Torre di Mezzavia, 9, 00173 Roma.

Tačiau pažymėtina, kad minėtas SIS II reglamentas yra susijęs su būsima SIS II sistema, kuri 
vėliau (pabaigus kurti šią sistemą ir atlikus jos testavimą) turėtų pakeisti dabar veikiančią 
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SIS sistemą.“


