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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1325/2009, ingediend door Martin Formosa (Maltese 
nationaliteit), over de buitensporige administratieve lasten waar EU-burgers die in 
Italië een verblijfsgunning willen verkrijgen, mee te maken krijgen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat burgers van de Europese Unie die in Italië een verblijfsvergunning pogen 
te verkrijgen worden geconfronteerd met belangrijke administratieve obstakels die ertoe 
zouden leiden dat deze burgers terugkomen op hun besluit. Indiener, een Maltees staatsburger, 
legt uit dat hij en zijn echtgenote hebben getracht om zich bij hun dochters te voegen, die in 
Italië wonen. Hij geeft een opsomming van de talloze stappen die moeten worden 
ondernomen (registreren bij de plaatselijke politie en de plaatselijke gemeenteraad, een 
aanvraag indienen voor een codice fiscale en een medisch paspoort, voldoen aan de vereisten 
voor het openen van een bankrekening, een appartement huren, van rijbewijs wisselen). 
Volgens indiener werken al deze procedures ontmoedigend en zijn ze soms rampzalig voor 
het gezinsleven omdat men gedwongen wordt om met familieleden samen te wonen, terwijl 
men wel de financiële middelen heeft om zichzelf te onderhouden. Hij vraagt het Europees 
Parlement contact op te nemen met de Italiaanse autoriteiten en hun te verzoeken deze 
administratieve procedures opnieuw te evalueren en te stroomlijnen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010

Indiener, een Maltees staatsburger, wil graag bij zijn twee dochters in Italië gaan wonen en 
klaagt over de omslachtige procedure om een verblijfsvergunning te verkrijgen.
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In artikel 21, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt 
bepaald dat iedere burger van de Unie het recht heeft vrij op het grondgebied van de lidstaten 
te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die in deze 
Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. De respectieve 
beperkingen en voorwaarden zijn te vinden in Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van 
vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en 
hun familieleden. De richtlijn kan worden gedownload via:
http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_229/l_22920040629en00350048.pdf. 

Burgers van de Unie hebben het recht gedurende maximaal drie maanden op het grondgebied 
van een andere lidstaat te verblijven zonder andere voorwaarden of formaliteiten dan de 
verplichting in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart of geldig paspoort. De lidstaat 
kan de betrokkene opleggen zijn aanwezigheid op het grondgebied binnen een aanvaardbare, 
niet-discriminerende termijn mede te delen.
Mochten burgers van de Unie meer dan drie maanden in een andere lidstaat willen verblijven, 
dan moeten ze in het gastland of werknemer of zelfstandige zijn; of over voldoende 
bestaansmiddelen beschikken om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste komen 
van het socialebijstandsstelsel van het gastland, en over een verzekering beschikken die de 
ziektekosten in het gastland volledig dekt; of ingeschreven zijn aan een particuliere of 
openbare instelling om er als hoofdbezigheid een studie of beroepsopleiding te volgen en te 
beschikken over een verzekering die de ziektekosten in het gastland volledig dekt. 

Het gastland kan burgers van de Unie de verplichting opleggen om zich bij de bevoegde 
autoriteiten te laten inschrijven. De voor de inschrijving gestelde termijn mag niet korter zijn 
dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van binnenkomst. Burgers van de EU hoeven 
geen verblijfsvergunning aan te vragen. Er wordt onmiddellijk een verklaring van inschrijving 
afgegeven.
Op basis van de informatie die door indiener is verstrekt, kon geen schending van de EU-
wetgeving worden ontdekt.


