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Tárgy: Martin Formosa máltai állampolgár által benyújtott 1325/2009. számú petíció az 
Olaszországban tartózkodási engedélyért folyamodó uniós polgárok által 
tapasztalt túlzott adminisztratív terhekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy azon uniós polgárok, akik Olaszországban kívánnak 
tartózkodási engedélyt szerezni, komoly adminisztratív akadályokkal szembesülnek, amelyek 
eltántorítják őket döntésüktől. A petíció benyújtója – aki máltai állampolgár – kifejti, hogy 
feleségével együtt közösen megpróbáltak csatlakozni két lányukhoz, akik Olaszországban 
élnek. Számos lépést vázol fel, amelyet ilyen esetben végre kell hajtani (nyilvántartásba vétel 
a helyi rendőrségnél és a helyi önkormányzatnál; codice fiscale, azaz adószám és 
egészségügyi kártya igénylése; a bankszámlanyitáshoz szükséges követelmények teljesítése, 
lakásbérlés, a vezetői engedély honosítása). A petíció benyújtója szerint mindezen eljárások 
elkeserítőek és helyenként a családi életre ártalmasak, mivel az adott személy rákényszerül 
arra, hogy rokonaival éljen egy fedél alatt, miközben kellő anyagi forrással rendelkezik 
önmaga fenntartására. A petíció benyújtója az Európai Parlament közbenjárását kéri az olasz 
hatóságoknál annak érdekében, hogy felülvizsgálják és egységesítsék a szóban forgó 
adminisztratív eljárásokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.
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A petíció benyújtója – aki máltai állampolgár – két lányához kíván csatlakozni 
Olaszországban, és a tartózkodásának engedélyezésére vonatkozó körülményes eljárással 
kapcsolatban emel panaszt.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a 
Szerződésekben és a végrehajtásukra hozott intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és 
feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz. A vonatkozó korlátozásokat és feltételeket az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogáról szóló 2004/38/EK irányelv tartalmazza. Az irányelv erről a címről tölthető le:
http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_229/l_22920040629en00350048.pdf. 

Az uniós polgároknak joguk van legfeljebb három hónapig egy másik tagállam területén 
tartózkodniuk, bármi feltétel vagy bármi alaki követelmény nélkül, azon felül, hogy érvényes 
azonosító kártyával vagy útlevéllel rendelkeznek. A tagállam előírhatja az érintett személy 
számára, hogy a területén való jelenlétét ésszerű és megkülönböztetéstől mentes időtartamon 
belül jelentse.
Amennyiben az uniós polgár három hónapnál hosszabb ideig kíván egy másik tagállamban 
tartózkodni, ehhez munkavállalónak vagy önálló vállalkozónak kell lennie a fogadó 
tagállamban; vagy elegendő forrással kell rendelkeznie ahhoz, hogy ne jelentsen terhet a 
szociális támogatási rendszerre, és átfogó betegségbiztosítással kell rendelkeznie a fogadó 
tagállamban, vagy tanulmányi kurzus vagy szakképzés elvégzésének elsődleges céljával 
magán- vagy állami intézménybe kell felvételt nyernie, és átfogó betegségbiztosítással kell 
rendelkeznie a fogadó tagállamban.

A fogadó tagállam előírhatja az uniós polgárok számára, hogy a megfelelő hatóságnál 
nyilvántartásba vetessék magukat. A nyilvántartásba vétel határideje nem lehet kevesebb, 
mint három hónap az érkezés napjától számítva. Az uniós polgároknak nem kell tartózkodási 
engedélyt kérniük. A nyilvántartásba vételről szóló igazolást azonnal ki kell állítani.

Az Unió jogának megsértését a petíció benyújtója által közölt információ alapján nem lehetett 
megállapítani.


