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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1325/2009 af Martin Formosa, maltesisk statsborger, om de 
omfattende administrative hindringer, som EU-borgere møder, når de søger om 
opholdstilladelse i Italien

1. Sammendrag

Andrageren mener, at EU-borgerne, som søger om opholdstilladelse i Italien, møder store 
administrative hindringer, som kan have en afskrækkende virkning på deres beslutning.
Andrageren, som er maltesisk statsborger, forklarer, at han og hans hustru har forsøgt at blive 
sammenført med deres to døtre, som er bosiddende i Italien. Andrageren opremser en række 
foranstaltninger, der skal opfyldes (registrering hos det lokale politi og det lokale 
kommunekontor, hvor der skal ansøges om et "codice fiscale" og et sygesikringskort, 
opfyldelse af krav for at åbne en bankkonto, leje af lejlighed, ændring af kørekort). Ifølge 
andrageren virker alle disse procedurer afskrækkende og kan til tider være ødelæggende for 
familielivet, da man er tvunget til at bo sammen med slægtninge, selv om man har de 
finansielle midler til at klare sig selv. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe 
ind over for de italienske myndigheder og sikre, at de reviderer og strømliner de 
administrative procedurer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. december 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren, som er maltesisk statsborger, ønsker at slutte sig til sine to døtre i Italien og 
klager over den byrdefulde procedure for godkendelse af ophold.    
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Det fastlægges i artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at 
enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med 
de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i 
gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive begrænsninger og betingelser findes i 
direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område. Direktivet kan downloades fra:

http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_229/l_22920040629en00350048.pdf.
EU-borgere har ret til at tage ophold på en anden medlemsstats område i op til tre måneder 
uden betingelser eller formaliteter ud over kravet om at være i besiddelse af et gyldigt pas 
eller identitetskort. Medlemsstaten kan kræve, at den pågældende person skal anmelde sin 
tilstedeværelse på området inden for en rimelig tidsfrist, som ikke giver anledning til 
forskelsbehandling.

Hvis EU-borgere ønsker at opholde sig i en anden medlemsstat i mere end tre måneder, skal 
de enten være arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i værtsmedlemsstaten eller 
råde over tilstrækkelige midler til sig selv og deres familiemedlemmer, således at opholdet 
ikke bliver en byrde for værtsmedlemsstatens sociale system, og omfattet af en 
sygeforsikring, der dækker samtlige risici i værtsmedlemsstaten, eller de skal være indskrevet 
på en privat eller offentlig institution med det hovedformål at deltage i et studie- eller et 
erhvervsuddannelsesforløb og omfattet af en sygeforsikring, der dækker samtlige risici i 
værtsmedlemsstaten. 

Værtsmedlemsstaten kan kræve, at unionsborgere registrerer sig hos de relevante 
myndigheder. Fristen for registreringen må ikke være kortere end tre måneder fra 
ankomstdatoen. EU-borgere behøver ikke at ansøge om en opholdstilladelse. Der skal 
omgående udstedes en registreringsattest.  

Ud fra andragerens oplysninger kan der ikke konstateres nogen overtrædelse af EU-retten."


