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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0060/2013, ko iesniedza Cyrille Gbemanse (valstspiederība 
nav norādīta), par viņa tiesībām saņemt atļauju uzturēties Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir dzimis Āfrikā un bijis precējies ar sievieti no Vācijas trīsarpus 
gadus. Laulība ir izirusi, un viņš grasās šķirties no sievas. Lūgumraksta iesniedzējs pauž 
bažas, ka tagad viņš zaudēs tiesības saņemt atļauju uzturēties Vācijā. Viņš uzskata, ka saskaņā 
ar Direktīvu 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts 
pastāvīgie iedzīvotāji, viņam ir tiesības saņemt uzturēšanās atļauju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 4. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Saskaņā ar ES tiesību aktiem noteikumi par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas 
dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji, ir izklāstīti Padomes Direktīvā 2003/109/EK1. 

Direktīva 2003/109/EK paredz nosacījumus pastāvīgā iedzīvotāja statusa piešķiršanai un 
atsaukšanai, ko piešķir dalībvalsts attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem, kuri likumīgi dzīvo tās 
teritorijā, un ar to saistītajām tiesībām. 

                                               
1 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:LV:PDF.
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Direktīvas mērķis ir integrēt trešo valstu pilsoņus, kuri ir dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji. 
Šim nolūkam direktīva paredz nosacījumu un procedūru kopumu, lai piešķirtu pastāvīgā 
iedzīvotāja statusu pastāvīgiem iedzīvotājiem, kuri ir iesakņojušies kādā dalībvalstī. Saskaņā 
ar direktīvas 4. pantu dalībvalsts piešķir pastāvīgā iedzīvotāja statusu trešo valstu pilsoņiem, 
kuri legāli un nepārtraukti nodzīvojuši tās teritorijā piecus gadus tieši pirms attiecīgā 
pieteikuma iesniegšanas. Direktīvas 5. pants paredz nosacījumus pastāvīgā iedzīvotāja statusa 
saņemšanai, saskaņā ar kuriem dalībvalstis pieprasa trešo valstu pilsoņiem sniegt pierādījumu, 
ka ir stabili un pastāvīgi ienākumi un veselības apdrošināšana viņiem pašiem un viņu 
apgādājamajiem ģimenes locekļiem. 

Gadījumā, ja lūgumraksta iesniedzējs būtu legāli un nepārtraukti nodzīvojis Vācijā vismaz 
piecus gadus, viņam būtu tiesības pieteikties, lai saņemtu pastāvīgā iedzīvotāja statusu. No 
saņemtās informācijas izriet, ka lūgumraksta iesniedzējs dzīvo Vācijā tikai kopš 2011. gada 
marta. Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējs nav sasniedzis direktīvā noteikto minimālo legālas un 
pastāvīgas uzturēšanās periodu dalībvalstī un tādējādi nebūtu tiesīgs pieteikties, lai saņemtu 
pastāvīgā iedzīvotāja statusu saskaņā ar Direktīvu 2003/109/EK.  

Secinājumi

Saņemtajā informācijā nav norādes par to, ka lūgumraksta iesniedzējs ir nodzīvojis Vācijā 
legāli un nepārtraukti vismaz piecus gadus. Tādēļ viņš nebūtu tiesīgs pieprasīt pastāvīgā ES 
iedzīvotāja statusu Vācijā saskaņā ar Direktīvu 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu 
statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji. 


