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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1224/2009, którą złożyła Eglantina Kazanxhi (Włochy) w sprawie 
wdrożenia przez władze włoskie dyrektywy 2004/38/WE

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję protestuje w związku z decyzją władz włoskich o deportowaniu członka 
jej rodziny narodowości albańskiej ze względu na fakt, że nie wystąpił on z wnioskiem 
o przedłużenie pozwolenia na pobyt. Złożony następnie wniosek mający umożliwić 
mu dołączenie do rodziny we Włoszech został odrzucony przez ambasadę włoską w Albanii. 
Składająca petycję uważa, że Włochy nie przestrzegają przepisów dyrektywy 2004/38/WE 
w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się 
i pobytu na terytorium państw członkowskich, i dlatego zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o udzielenie pomocy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składająca petycję, obywatelka Włoch, protestuje po pierwsze w związku tym, że władze 
włoskie podjęły decyzję o deportowaniu członka jej rodziny narodowości albańskiej, 
jak również że złożony następnie przez niego wniosek mający umożliwić mu dołączenie 
do rodziny we Włoszech został odrzucony. Składająca petycję uważa, że stanowi 
to naruszenie dyrektywy 2004/38/WE.

Zgodnie z art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej każdy obywatel Unii 
ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw 
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członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w przedmiotowym 
traktacie i w środkach przyjętych w celu ich wykonania. Odnośne ograniczenia i warunki 
zawarte są również w dyrektywie 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii 
i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich.

Zgodnie z art. 3 przedmiotowej dyrektywy stosuje się ją w odniesieniu do wszystkich 
obywateli Unii, którzy przemieszczają się do innego państwa członkowskiego lub przebywają 
w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie, którego są obywatelami, 
oraz do członków ich rodziny, którzy im towarzyszą lub do nich dołączają. Obywatele UE, 
którzy po pobycie w innym państwie członkowskim wracają do państwa członkowskiego 
swojego pochodzenia, również mogą korzystać ze swobody przemieszczania się.

Z przekazanych informacji wynika, że przedmiotowa sprawa nie jest objęta przepisami UE 
w zakresie prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu. W związku z tym członek 
rodziny, który jest obywatelem kraju trzeciego, nie może korzystać z praw przyznanych 
obywatelom UE, którzy korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Składająca petycję ponadto protestuje co do rzekomego wpisu do systemu informacyjnego 
Schengen (SIS). Zgodnie z postanowieniami konwencji z Schengen oraz odnośnymi 
postanowieniami prawa krajowego (art. 92 i 108 konwencji z Schengen) za dokonywanie 
wpisów do SIS odpowiadają państwa członkowskie. Państwa członkowskie dokonujące wpisu 
zobowiązane są określić, czy dana sprawa jest wystarczająco ważna dla wprowadzenia wpisu 
do SIS (art. 94 konwencji z Schengen). Należy zauważyć, że Komisja Europejska nie 
ma dostępu do danych zgromadzonych w SIS.

Wszyscy, którzy twierdzą, że ich dane osobowe mogą znajdować się w SIS (łącznie 
z przypadkiem odmowy wniosku wizowego ze względu na wpis w SIS), mogą domagać się 
dostępu do informacji dotyczących ich danych, które są przetwarzane w tym systemie. Aby 
skorzystać z tego prawa, zainteresowane osoby mogą skontaktować się z władzami 
dowolnego kraju należącego do strefy Schengen (art. 109 konwencji z Schengen). Władze 
te mogą odmówić dostępu do informacji osobowych, jeśli nie leży to w interesie publicznym, 
a zwłaszcza jeśli ze względu na tego typu informacje nie można było zapobiec przestępstwu
ani wnieść sprawy dotyczącej danego przestępstwa do sądu.

Każda osoba może zażądać wprowadzenia zmian w dotyczących jej niepoprawnych danych 
przechowywanych w SIS lub usunięcia danych, przechowywanych z naruszeniem prawa 
(art. 110 konwencji z Schengen). W tym celu osoby te najpierw powinny skontaktować się 
z władzami krajowymi, które odpowiadają za dokonywanie wpisów, lub z władzami 
krajowymi, które odpowiadają za ochronę danych. Do uzupełniania, korekty lub usuwania 
wprowadzanych danych upoważniony jest jedynie kraj należący do strefy Schengen, który 
dokonał wpisu tych danych do SIS (art. 106 konwencji z Schengen).

Ustalenia dotyczące udostępniania danych różnią się w zależności od kraju. W celu uzyskania 
dalszych wskazówek nasi korespondenci we Włoszech zalecają skontaktowanie 
się następującym organem:

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

Należy również zauważyć, że rozporządzenie w sprawie SIS II uwzględnia problemy 
związane z przyszłym systemem SIS II, który ma zastąpić SIS w przyszłości, 
tj. po zakończeniu prac w zakresie rozwoju i testowania systemu.


