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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1325/2009, którą złożył Martin Formosa (Malta) w sprawie nadmiernych 
obciążeń administracyjnych nakładanych na obywateli państw członkowskich UE 
starających się o uzyskanie pozwolenia na pobyt we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że obywatele państw członkowskich UE próbujący uzyskać 
pozwolenie na pobyt we Włoszech stają wobec istotnych przeszkód administracyjnych, które 
działają na nich zniechęcająco. Składający petycję, obywatel maltański, wyjaśnia, że wraz
z żoną próbował dołączyć do dwóch córek mieszkających we Włoszech. Przedstawia on listę 
licznych działań, jakie należy podjąć (rejestracja na lokalnym posterunku policji
i w miejscowej radzie, wystąpienie o codice fiscale i kartę zdrowotną, spełnienie wymogów 
otwarcia rachunku bankowego, wynajem mieszkania, wymiana prawa jazdy). Według 
składającego petycję wszystkie te procedury są zniechęcające, mają też szkodliwy wpływ 
na życie rodzinne w sytuacji, gdy dana osoba musi mieszkać z krewnymi, choć posiada środki 
finansowe na swoje utrzymanie. Zwraca się on do Parlamentu Europejskiego o podjęcie 
interwencji u władz włoskich, tak aby zmieniły one i uprościły rzeczone procedury 
administracyjne.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składający petycję, obywatel Malty, wyraża chęć dołączenia do dwóch córek zamieszkałych 
we Włoszech i zgłasza skargę w związku z uciążliwą procedurą zezwolenia na pobyt.
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Zgodnie z art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej każdy obywatel Unii ma 
prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w traktatach
i w środkach przyjętych w celu ich wykonania. Właściwe ograniczenia i warunki znajdują się
w dyrektywie 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Dyrektywę 
można pobrać ze strony:
http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_229/l_22920040629en00350048.pdf.

Przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy obywatele Unii mają prawo pobytu na 
terytorium innego państwa członkowskiego bez wypełniania jakichkolwiek warunków 
i formalności innych niż wymóg posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. 
Państwo członkowskie może wymagać od przedmiotowej osoby, aby zgłosiła swoją obecność 
na jego terytorium w racjonalnym i niedyskryminującym terminie. 
Jeśli obywatele Unii wyrażają chęć mieszkania w innym państwie członkowskim dłużej niż 
trzy miesiące, powinni albo być pracownikami najemnymi lub osobami pracującymi na 
własny rachunek w przyjmującym państwie członkowskim, albo posiadać wystarczające 
zasoby, aby nie stanowić obciążenia dla systemu pomocy społecznej oraz być objęci pełnym 
ubezpieczeniem zdrowotnym w przyjmującym państwie członkowskim, albo być zapisani do 
instytucji prywatnej lub publicznej zasadniczo w celu odbycia studiów, włącznie
z kształceniem zawodowym, oraz być objęci pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym
w przyjmującym państwie członkowskim.
Przyjmujące państwo członkowskie może wymagać od obywateli Unii, aby zarejestrowali się
u właściwych władz. Termin rejestracji nie powinien być krótszy niż trzy miesiące od daty 
przyjazdu. Obywatele UE nie mają obowiązku składania wniosku o pozwolenie na pobyt. 
Zaświadczenie o rejestracji powinno zostać wydane niezwłocznie.
Na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję nie można było stwierdzić 
pogwałcenia prawa Unii Europejskiej.


