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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1224/2009, adresată de Eglantina Kazanxhi, de cetățenie italiană, 
privind aplicarea Directivei 38/2004/CE de către autoritățile italiene

1. Rezumatul petiției

Petiționara deplânge faptul că un membru al familiei sale de cetățenie albaneză a fost expulzat 
din Italia de către autoritățile italiene, deoarece nu ceruse o prelungire a permisului său de 
ședere. Ulterior, cerea sa de reîntregire a familiei în Italia a fost respinsă de către ambasada 
italiană din Albania. Petiționara consideră că Italia nu respectă dispozițiile Directivei 
38/2004/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru 
cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora. Ea cere ajutorul Parlamentului European. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționara, cetățean italian, se plânge, în primul rând, de faptul că autoritățile italiene au decis
să expulzeze un membru al familiei sale de cetățenie albaneză, pentru ca ulterior, cererea 
acestuia de a se alătura familiei sale în Italia să fie respinsă. Petiționara consideră că este 
vorba de o încălcare a dispozițiilor Directivei 2004/38/CE. 

Articolul 21 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene stipulează că orice cetățean al 
Uniunii are dreptul de liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva 
limitărilor și condițiilor prevăzute de Tratatul menționat anterior, precum și a dispozițiilor 
adoptate în vederea aplicării acestora. Respectivele limitări și condiții sunt prevăzute de 
Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor 
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membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora.

În temeiul articolului 3 din directivă, aceasta se aplică doar cetățenilor Uniunii care se 
deplasează sau își au reședința într-un stat membru, altul decât cel ai căror resortisanți sunt, 
precum și membrilor familiei lor care îi însoțesc sau li se alătură. Cetățenii UE care se reîntorc 
în statul membru de origine după ce au locuit în alt stat membru intră, de asemenea, sub 
incidența dispozițiilor privind libera circulație a persoanelor. 

Pe baza informațiilor furnizate de petiționară, cazul de față nu intră sub incidența legislației 
comunitare privind dreptul de liberă circulație și ședere. Un membru al familiei care este 
resortisant al unei țări terțe nu este, prin urmare, îndreptățit să beneficieze de drepturile
acordate cetățenilor UE care își exercită dreptul de liberă circulație.

Petiționara reclamă, de asemenea, o presupusă alertă inclusă în Sistemul de Informații 
Schengen (SIS). Statele membre sunt responsabile cu introducerea alertelor în SIS, în 
conformitate cu prevederile Convenție Schengen și cu dispozițiile relevante de drept intern 
(articolele 92 și 108 din Convenția Schengen). Statul membru care emite o alertă trebuie să 
determine dacă cazul este suficient de important pentru a fi inclus în SIS (articolul 94 din 
Convenția Schengen). Trebuie menționat că Comisia Europeană nu are acces la datele din 
sistemul SIS. 

Orice persoană care consideră că datele sale personale ar putea figura în SIS (inclusiv în cazul 
respingerii unei cereri de viză, din cauza unei alerte incluse în SIS) poate solicita accesul la 
informații privind datele sale personale procesate în cadrul sistemului. Pentru a-și exercita 
acest drept, persoana în cauză se poate adresa oricărui stat parte la Convenția Schengen, la 
alegere (articolul 109 din Convenția Schengen). Se poate refuza accesul la informațiile cu 
caracter personal dacă acestea nu sunt de interes public, în special dacă prin divulgarea 
acestor informații s-ar obstrucționa prevenirea sau urmărirea penală a unei infracțiuni.

Orice persoană ale cărei date personale sunt inexacte în SIS, are dreptul de a solicita 
rectificarea acestora sau eliminarea lor, în cazul în care au fost stocate în mod ilegal (articolul 
110 din Convenția Schengen). În acest sens, trebuie contactată, în primul rând, autoritatea 
națională responsabilă cu introducerea datelor în SIS sau autoritatea națională de protecție a 
datelor. Doar statul parte la Convenția Schengen care emite alerta este autorizat să adauge, să 
rectifice sau să elimine datele pe care le-a introdus în SIS (articolul 106 din Convenția 
Schengen).

Condițiile privind divulgarea datelor variază de la țară la țară. Corespondenții din Italia ai 
serviciilor Comisiei recomandă contactarea următorului organism pentru îndrumări 
suplimentare:

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

Trebuie menționat că Regulamentul SIS II la care se face referire vizează viitorul sistem SIS 
II, care ar urma să înlocuiască SIS de îndată ce vor fi finalizate activitățile legate de 
dezvoltarea și testarea acestuia.


