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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1325/2009, του κ. Martin Formosa, μαλτέζικης ιθαγένειας, σχετικά με 
τον υπερβολικό διοικητικό φόρτο που επωμίζονται οι πολίτες των κρατών μελών 
της ΕΕ που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια παραμονής στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ που προσπαθούν να 
αποκτήσουν άδεια παραμονής στην Ιταλία βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικά διοικητικά 
εμπόδια που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την απόφασή τους. Ο αναφέρων, 
μαλτέζος υπήκοος, εξηγεί ότι ο ίδιος και η σύζυγός του επιχείρησαν να εγκατασταθούν στην 
Ιταλία όπου διαμένουν οι δύο κόρες τους. Παραθέτει έναν κατάλογο με τις διάφορες 
διαδικασίες που πρέπει να διεκπεραιώσει (εγγραφή στην τοπική αστυνομία και στο τοπικό 
συμβούλιο, υποβολή αίτησης για αριθμό φορολογικού μητρώου (codice fiscale) και κάρτα 
υγείας, εκπλήρωση των προϋποθέσεων για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, ενοικίαση ενός 
διαμερίσματος, αλλαγή της άδειας οδήγησης). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, όλες αυτές οι 
διαδικασίες είναι αποθαρρυντικές και μερικές φορές αποβαίνουν εις βάρος της οικογενειακής 
ζωής, καθώς κάποιος αναγκάζεται να ζήσει με τους συγγενείς του παρά το γεγονός ότι 
διαθέτει οικονομικά μέσα για να αυτοσυντηρηθεί. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
παρέμβει στις ιταλικές αρχές προκειμένου να αναθεωρηθούν και να εκσυγχρονιστούν αυτές 
οι διοικητικές διαδικασίες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Ο αναφέρων, μαλτέζος υπήκοος, επιθυμεί να εγκατασταθεί στην Ιταλία όπου διαμένουν οι 
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δύο κόρες του και καταγγέλλει την επαχθή διαδικασία για την έγκριση άδειας διαμονής.   
Το άρθρο 21, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει 
ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο 
έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις Συνθήκες και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Οι εν 
λόγω περιορισμοί και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και 
να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών. Η οδηγία μπορεί να 
μεταφορτωθεί από την παρακάτω διεύθυνση:
http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_229/l_22920040629en00350048.pdf. 

Οι πολίτες της Ένωσης έχουν δικαίωμα διαμονής στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους για 
χρονικό διάστημα έως τρεις μήνες χωρίς κανένα όρο ή διατύπωση πέραν της απαίτησης 
κατοχής ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Το κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει 
από τον ενδιαφερόμενο να γνωστοποιήσει την παρουσία του στην επικράτειά του εντός 
εύλογης προθεσμίας η οποία δεν δημιουργεί διακρίσεις.
Εάν πολίτες της Ένωσης επιθυμούν να κατοικήσουν σε ένα άλλο κράτος μέλος για διάστημα 
μεγαλύτερο των τριών μηνών, πρέπει να είναι είτε μισθωτοί είτε μη μισθωτοί στο κράτος 
μέλος υποδοχής· ή να διαθέτουν επαρκείς πόρους, ώστε να μην επιβαρύνουν το σύστημα 
κοινωνικής πρόνοιας του κράτους μέλους υποδοχής και να έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 
ασθενείας στο εν λόγω κράτος μέλος· ή να είναι εγγεγραμμένοι σε ιδιωτικό ή δημόσιο ίδρυμα 
με κύριο σκοπό την παρακολούθηση κύκλου σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης και να 
έχουν πλήρη κάλυψη ασφάλισης ασθενείας στο κράτος μέλος υποδοχής. 

Το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να απαιτεί από τους πολίτες της Ένωσης να εγγράφονται 
από τις αρμόδιες αρχές. Η προθεσμία που τάσσεται για την εγγραφή δεν μπορεί να είναι 
βραχύτερη των τριών μηνών από την ημερομηνία άφιξης. Οι πολίτες της ΕΕ δεν είναι 
απαραίτητο να υποβάλλουν αίτηση για άδεια παραμονής. Χορηγείται αμέσως βεβαίωση 
εγγραφής.  
Από τις πληροφορίες τις οποίες παρέσχε ο αναφέρων δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί 
παραβίαση της νομοθεσίας της Ένωσης.


