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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1325/2009, внесена от г-н Martin Formosa, с малтийско гражданство, 
относно прекомерната административна тежест върху гражданите на 
държавите-членки на ЕС, които желаят да получат разрешение за 
пребиваване в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че гражданите на държавите-членки на ЕС, които се 
опитват да получат разрешение за пребиваване в Италия, се обезкуражават от 
административни пречки. Вносителят на петицията, който е малтийски гражданин, 
обяснява, че той и неговата съпруга са се опитали да се присъединят към техните две 
дъщери, които живеят в Италия. Той дава списък с многобройните стъпки, които 
следва да бъдат предприети (регистрация в местната полиция и местния съвет, 
подаване на заявление за codice fiscale и здравна карта, изпълнение на изискванията за 
откриване на банкова сметка, наемане на апартамент, смяна на шофьорската книжка). 
Според вносителя всички тези процедури са обезсърчителни и понякога пречат на 
семейния живот, тъй като човек е принуден да живее при роднини въпреки че 
разполага с финансовите средства да се издържа. Той моли Европейския парламент да 
се намеси пред италианските органи, за да ги убеди да преразгледат и оптимизират тези 
административни процедури.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вносителят на петицията, който е малтийски гражданин, желае да се присъедини към 
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двете си дъщери в Италия и се жалва от тромавата процедура за одобрение на 
разрешенията за пребиваване.

Член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
постановява, че всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да 
пребивава в рамките на територията на държавите-членки при спазване на 
ограниченията и условията, предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното 
осъществяване. Съответните ограничения и условия могат да бъдат открити в 
Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки. 
Директивата може да бъде изтеглена на адрес

http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_229/l_22920040629en00350048.pdf.
Гражданите на Съюза имат право на пребиваване на територията на друга държава-
членка за срок до три месеца без никакви условия или формалности, освен изискването 
да притежават валидна карта за самоличност или паспорт. Държавата-членка може да 
изиска от въпросното лице да докладва за присъствието си на нейна територия в 
рамките на разумен и недискриминационен срок.

В случай, че гражданите на Съюза желаят да пребивават в друга държава-членка за 
повече от три месеца, те трябва или да са работници, или самостоятелно заети лица в 
приемащата държава-членка; или да притежават достатъчно средства, с цел да не се 
превърнат в тежест за системата за социално подпомагане и да имат пълно 
застрахователно покритие в приемащата държава-членка; или да са записани в частно 
или държавно учебно заведение с основната цел да преминат курс на обучение или 
професионално обучение и да имат пълно застрахователно покритие в приемащата 
държава-членка.

Приемащата държава-членка може да поиска от гражданите на Съюза да се регистрират 
при съответните органи. Срокът за регистрация не може да бъде по-малък от три 
месеца от датата на пристигане. Гражданите на ЕС не трябва да кандидатстват за 
разрешение за пребиваване. Удостоверението за регистрация се издава незабавно.

От представените от вносителя на петицията сведения не може да се установи 
нарушение на правото на Съюза.


