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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra kilęs iš Afrikos ir trejus su puse metų buvo susituokęs su Vokietijos 
piliete. Santuoka nutrūko, todėl peticijos pateikėjas ir jo žmona ketina skirtis. Jis baiminasi, 
kad dabar praras savo teisę į leidimą gyventi Vokietijoje. Peticijos pateikėjas mano, kad pagal 
Direktyvą 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso 
jis turi teisę į leidimą gyventi šalyje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

Pagal ES teisę nuostatos dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso 
yra išdėstytos Direktyvoje 2003/109/EB1. 

Direktyvoje 2003/109/EB nustatytos sąlygos, kuriomis valstybė narė suteikia ilgalaikio 
gyventojo statusą jos teritorijoje teisėtai gyvenantiems trečiųjų valstybių piliečiams ir 
panaikina tokį statusą bei su tokiu statusu susijusias teises. 

Šios direktyvos tikslas – integruoti trečiųjų valstybių piliečius, kurie yra ilgalaikiai valstybių 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:en:pdf
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narių gyventojai. Šiuo tikslu direktyvoje nustatytos tam tikros sąlygos ir procedūros, pagal 
kurias valstybėje narėje šaknis įleidusiems ilgalaikiams gyventojams suteikiamas ilgalaikio 
gyventojo statusas. Pagal šios direktyvos 4 straipsnį valstybės narės suteikia ilgalaikio 
gyventojo statusą trečiųjų šalių piliečiams, kurie prieš paduodami atitinkamą pareiškimą 
penkerius metus teisėtai ir nuolat gyveno jos teritorijoje. 5 straipsnyje nustatytos sąlygos 
ilgalaikio gyventojo statusui įgyti, pagal kurias valstybės narės reikalauja, kad trečiųjų šalių 
piliečiai įrodytų, kad jie patys ir nuo jų priklausomi šeimos nariai turi pastovių ir reguliarių 
išteklių ir sveikatos draudimą. 

Jei peticijos pateikėjas teisėtai ir nuolat pastaruosius penkerius metus gyveno Vokietijoje, jis 
turėtų turėti teisę prašyti ilgalaikio gyventojo statuso. Iš pateiktos informacijos matyti, kad 
peticijos pateikėjas Vokietijoje gyveno tik nuo 2011 m. kovo mėn. Panašu, kad peticijos 
pateikėjas nepasiekė minimalaus teisėto ir nuolatinio gyvenimo valstybėje narėje laikotarpio, 
todėl pagal Direktyvą 2003/109/EB jam neturėtų būti suteikta teisė prašyti ilgalaikio 
gyventojo statuso. 

Išvada

Iš pateiktos informacijos negalima nustatyti, kad peticijos pateikėjas Vokietijoje teisėtai ir 
nuolat gyveno ne mažiau kaip penkerius metus. Todėl, pagal Direktyvą 2003/109/EB dėl 
trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso, Vokietijoje jam neturėtų 
būti suteikta teisė prašyti ilgalaikio ES gyventojo statuso.“


