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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1325/2009 dėl ES valstybių narių piliečiams tenkančios pernelyg 
didelės administracinės naštos norint gauti leidimą apsigyventi Italijoje, kurią 
pateikė Maltos pilietis Martin Formosa

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad ES valstybių narių piliečiai, kurie bando gauti leidimą 
apsigyventi Italijoje, susiduria su didelėmis administracinėmis kliūtimis, verčiančiomis 
atsisakyti tokio sprendimo. Peticijos pateikėjas, Maltos pilietis, aiškina, kad jis ir jo žmona 
bandė prisijungti prie savo dviejų dukterų, kurios gyvena Italijoje. Jis pateikia sąrašą įvairių 
veiksmų, kuriuos reikia atlikti (registracija vietos policijoje ir vietos taryboje, paraiška codice 
fiscale ir sveikatos kortelei gauti, reikalavimų atidaryti banko sąskaitą įvykdymas, 
gyvenamojo ploto nuoma, vairuotojo pažymėjimo pakeitimas). Pasak peticijos pateikėjo, 
visos šios procedūros skatina atsisakyti tokio sumanymo ir net kai kada daro neigiamą įtaką 
šeimos gyvenimui, nes asmuo yra priverstas gyventi su giminaičiais, nors ir pajėgia pats 
išsilaikyti. Jis prašo Europos Parlamento įsikišti į Italijos valdžios institucijų veiksmus ir 
nurodyti joms peržiūrėti bei supaprastinti šias administracines procedūras.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėjas, kuris yra Maltos pilietis, nori prisijungti prie savo Italijoje gyvenančių 
dviejų dukterų ir skundžiasi dėl varginančių administracinių procedūrų, kurias būtina atlikti 
norint gauti leidimą apsigyventi Italijoje.
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Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas 
Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis 
Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. Tokie 
apribojimai bei sąlygos nustatytos Direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos 
narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje (šią direktyva galima parsisiųsti 
iš http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_229/l_22920040629en00350048.pdf).

Sąjungos piliečiai turi teisę gyventi kitos valstybės narės teritorijoje iki trijų mėnesių trukmės 
laikotarpį, netaikant jokių reikalavimų ar formalumų, išskyrus reikalavimą turėti tapatybės 
kortelę arba pasą. Valstybės narės gali reikalauti atitinkamo asmens pranešti apie savo buvimą 
jos teritorijoje per pagrįstą ir nediskriminacinį laikotarpį.

Sąjungos piliečiai, norintys gyventi kitoje valstybėje narėje ilgiau kaip tris mėnesius, turi būti 
darbuotojai ar savarankiškai dirbantieji priimančiojoje valstybėje narėje, arba turėti 
pakankamai išteklių, kad per savo gyvenimo šalyje laikotarpį netaptų našta priimančiosios 
valstybės narės socialinės paramos sistemai ir turėti visavertį sveikatos draudimą 
priimančiojoje valstybėje narėje, arba būti priimti į privačią arba valstybinę instituciją, 
turėdami pagrindinį studijų kurso baigimo tikslą, įskaitant profesinį rengimą, ir turėti visavertį 
sveikatos draudimą priimančiojoje valstybėje narėje.

Priimančioji valstybė narė gali reikalauti ES piliečių užsiregistruoti atitinkamose institucijose. 
Registracijos terminas turi būti ne trumpesnis kaip trys mėnesiai nuo atvykimo dienos. ES 
piliečiams nereikia kreiptis dėl leidimo gyventi šalyje. Registracijos sertifikatas išduodamas 
nedelsiant.

Remiantis peticijos pateikėjo informacija, jo minėtu atveju Europos Sąjungos teisės 
pažeidimų neaptikta.“


