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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1325/2009, ko iesniedza Maltas valstspiederīgais Martin 
Formosa, par pārmērīgu administratīvo slogu, ar ko saskaras ES dalībvalstu 
pilsoņi, kas vēlas iegūt uzturēšanās atļauju Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ES dalībvalstu pilsoņus, kuri cenšas iegūt uzturēšanas 
atļauju Itālijā, kavē administratīvi šķēršļi. Lūgumraksta iesniedzējs, Maltas valstspiederīgais, 
paskaidro, ka viņš un viņa sieva ir mēģinājuši pievienoties 2 savām meitām, kuras dzīvo 
Itālijā. Viņš uzskaita lielu veicamo darbību sarakstu (reģistrēšanās vietējā policijā un vietējā 
pašvaldībā, pieteikšanās nodokļu kodam (codice fiscale) un veselības aprūpes kartei, atbilstība 
prasībām bankas konta atvēršanai, dzīvokļa īre, autovadītāja apliecības maiņa). Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja teikto visas šīs procedūras mazina motivāciju un reizēm ir kaitīgas 
ģimenes dzīvei, jo kāds ir spiests dzīvot kopā ar saviem radiniekiem, neskatoties uz to, ka 
viņam ir finansiālie līdzekļi sevis uzturēšanai. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties Itālijas 
iestāžu darbā, lai tās pārskatītu un vienkāršotu šīs administratīvās procedūras.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 18. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs, Maltas valstspiederīgais, vēlas pievienoties savām divām meitām 
Itālijā un sūdzas par apgrūtinošo procedūru uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punktā noteikts, ka ikvienam Savienības 
valstspiederīgajam ir tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ievērojot 
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šajā līgumā noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī tā īstenošanai paredzētos 
pasākumus. Attiecīgie ierobežojumi un nosacījumi ir atrodami Direktīvā 2004/38/EK par 
Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties 
dalībvalstu teritorijā. Direktīvas tekstu var lejupielādēt tīmekļa vietnē 

http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_229/l_22920040629en00350048.pdf. 
Savienības valstspiederīgajiem ir tiesības uzturēties citas dalībvalsts teritorijā uz laiku līdz 
trim mēnešiem, neizvirzot nosacījumus un formalitāšu ievērošanu, izņemot prasību, ka viņiem 
jābūt derīgai personas apliecībai vai pasei. Dalībvalsts drīkst pieprasīt, lai attiecīgā persona 
paziņo par savu uzturēšanos tās teritorijā saprātīgā un nediskriminējošā laikposmā.
Ja Savienības valstspiederīgie vēlas uzturēties citā dalībvalstī ilgāk par trīs mēnešiem, viņiem 
jābūt vai nu darba ņēmējiem vai pašnodarbinātām personām uzņēmējā dalībvalstī; vai arī 
viņiem jābūt pietiekamiem līdzekļiem, lai nekļūtu par uzņēmējas dalībvalsts sociālās 
palīdzības sistēmas slogu uzturēšanās laikā, un viņiem jābūt visaptverošam veselības 
apdrošināšanas segumam uzņēmējā dalībvalstī; vai jābūt reģistrētiem privātā vai sabiedriskā 
iestādē, lai apmeklētu mācības vai arodmācības, un jābūt visaptverošam veselības 
apdrošināšanas segumam uzņēmējā dalībvalstī. 

Uzņēmēja dalībvalsts var pieprasīt Savienības valstspiederīgajiem reģistrēties attiecīgajās 
varas iestādēs. Reģistrācijas termiņš nedrīkst būt īsāks kā trīs mēneši no ieceļošanas dienas. 
ES valstspiederīgajiem nav jākārto uzturēšanās atļauja. Reģistrācijas apliecību izsniedz uzreiz.
Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nav konstatējams Savienības 
tiesību aktu pārkāpums.”


