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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0060/2013, внесена от Сирил Гбемансе (с неизвестно гражданство), 
относно неговото право на разрешение за пребиваване в Германия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е с африкански произход и е женен за германка от три години 
и половина. Бракът се е разпадал и вносителят на петицията и неговата съпруга ще се 
развеждат. Той изразява безпокойство, че при тези обстоятелства ще загуби правото си 
на разрешение за пребиваване в Германия. Вносителят на петицията счита, че по силата 
на Директива 2003/109/ЕО относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от 
трети страни, той има право на разрешение за пребиваване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

В рамките на правото на ЕС, разпоредбите относно статута на дългосрочно 
пребиваващи граждани от трети страни се съдържат в Директива 2003/109/EО1. 

Директива 2003/109/EО определя условията за предоставяне и отменяне на статут на 
дългосрочно пребиваващ, предоставен от държава членка на граждани на трети страни, 
които пребивават легално на нейна територия, както и свързаните с това права. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:en:pdf
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Целта на директивата е интеграцията на дългосрочно пребиваващите граждани на трети 
страни в съответната държава членка. За тази цел директивата определя набор от 
условия и процедури за предоставяне на статут на дългосрочно пребиваващ на 
дългосрочно пребиваващи граждани на трети страни, които са се установили в 
държавата членка. Съгласно член 4 от директивата държавите членки предоставят 
статут на дългосрочно пребиваващ на граждани на трети страни, които са пребивавали 
легално и без прекъсване на територията им в рамките на пет години преди подаване на 
въпросното заявление. Член 5 определя условията, свързани с получаването на статут 
на дългосрочно пребиваващ, според които държавите членки изискват от гражданина 
на трета страна да представи доказателство, че разполага, за себе си и за членовете на 
своето семейство на негова издръжка, с устойчиви и редовни доходи и със здравна 
осигуровка. 

Ако вносителят на петицията е пребивавал легално и без прекъсване в продължение на 
пет години в Германия, той има право да кандидатства за статут на дългосрочно 
пребиваващ. От предоставената информация може да се заключи, че вносителят на 
петицията е пребивавал в Германия само от март 2011 г. Следователно той не отговаря 
на изискването за легално и непрекъснато пребиваване в продължение на най-малко 
пет години и поради това няма право да кандидатства за статут на дългосрочно 
пребиваващ съгласно Директива 2003/109/EО.  

Заключение

В предоставената информация не се предоставят факти, от които да може да се 
заключи, че вносителят на петицията е пребивавал легално и непрекъснато в Германия 
за период от най-малко пет години. Следователно той няма право да кандидатства за 
статут на дългосрочно пребиваващ в Германия съгласно Директива 2003/109/ЕО на 
Съвета относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани на трети страни. 


