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Betreft: Verzoekschrift 1224/2009, ingediend door Eglantina Kazanxhi (Italiaanse 
nationaliteit), over de toepassing van Richtlijn 38/2004/EG door de Italiaanse 
autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich erover dat een Albanees familielid door de Italiaanse autoriteiten uit 
Italië is gezet omdat hij geen verlenging van zijn verblijfsvergunning had aangevraagd. Later 
werd ook zijn verzoek om hereniging met zijn familie in Italië door de Italiaanse ambassade 
in Albanië afgewezen. Indienster is van mening dat Italië zich niet houdt aan de bepalingen 
van Richtlijn 38/2004/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied 
van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden. Zij verzoekt het Europees 
Parlement om hulp. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010

Indienster, een Italiaans staatsburger, beklaagt zich er ten eerste over dat een Albanees 
familielid door de Italiaanse autoriteiten uit Italië is gezet, en dat later zijn verzoek om 
hereniging met zijn familie in Italië werd afgewezen. Indienster is van mening dat dit een 
schending vormt van Richtlijn 2004/38/EG. 

In artikel 21 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt bepaald dat
iedere burger van de Unie het recht heeft vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en 
te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij dit Verdrag en de 
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bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. De respectieve beperkingen en 
voorwaarden staan vermeld in Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en 
verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.

Krachtens artikel 3 van de richtlijn is deze alleen van toepassing ten aanzien van burgers van 
de Unie die zich begeven naar of verblijven in een andere lidstaat dan die waarvan zij de 
nationaliteit bezitten, en hun familieleden die hen begeleiden of zich bij hen voegen. De 
regelgeving met betrekking tot vrij verkeer van personen komt ook ten goede aan EU-burgers 
die, nadat ze in een andere lidstaat hebben verbleven, terugkeren naar hun lidstaat van 
herkomst. 

Op basis van de verstrekte gegevens valt deze zaak niet onder de communautaire wetgeving 
met betrekking tot het recht van vrij verkeer en verblijf. Een familielid dat onderdaan is van 
een derde land, kan derhalve geen aanspraak maken op de rechten die EU-burgers genieten 
die hun recht op vrij verkeer aanwenden.

Indienster beklaagt zich ten tweede over een vermeende signalering in het 
Schengeninformatiesysteem (SIS). Krachtens de bepalingen van de Schengenovereenkomst 
en daarmee verband houdende bepalingen in de nationale wetgeving zijn de lidstaten 
verantwoordelijk voor het invoeren van signaleringen in SIS (artikel 92 en artikel 108 van de 
Schengenovereenkomst). De signalerende lidstaat gaat na, of het belang van de zaak 
opneming van de signalering in het Schengeninformatiesysteem rechtvaardigt (artikel 94 van 
de Schengenovereenkomst). Er zij op gewezen dat de Europese Commissie geen toegang 
heeft tot de gegevens in het Schengeninformatiesysteem. 

Eenieder heeft het recht kennis te nemen van de hem betreffende gegevens in dit systeem als 
hij meent dat zijn persoonsgegevens in SIS zouden kunnen zijn opgenomen (met inbegrip van 
een afgewezen visumaanvraag als gevolg van een signalering in SIS). De betreffende persoon 
kan zich richten tot de Schengenstaat van zijn keuze om dit recht uit te oefenen (artikel 109 
van de Schengenovereenkomst). Kennisneming van deze persoonsgegevens kan worden
geweigerd indien dit het algemeen belang niet dient, met name indien dergelijke informatie 
ertoe leidt dat een misdaad niet kan worden voorkomen of dat er geen vervolging kan worden 
ingesteld.

Tevens heeft eenieder het recht hem betreffende onjuiste gegevens in SIS te doen verbeteren 
of onrechtmatig opgenomen gegevens te doen verwijderen (artikel 110 van de 
Schengenovereenkomst). Hiervoor dient men zich eerst te richten tot de nationale autoriteit 
die verantwoordelijk is voor het invoeren van de gegevens of de nationale 
gegevensbeschermingsautoriteit. Alleen de signalerende Schengenstaat is bevoegd de door 
hem in SIS ingevoerde gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen (artikel 106 
van de Schengenovereenkomst).

De regelingen voor de openbaarmaking van gegevens zijn per land verschillend. Onze
correspondenten in Italië adviseren om nader advies in te winnen bij het volgende orgaan:
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Er zij op gewezen dat de SIS II-verordening waarnaar is verwezen, betrekking heeft op het 
toekomstige SIS II-systeem dat SIS in een later stadium moet vervangen, zodra de 
ontwikkelings- en testfase is afgerond.


