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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0060/2013, którą złożył Cyrille Gbemanse (narodowość nieznana),
w sprawie prawa do uzyskania zezwolenia na pobyt w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję pochodzi z Afryki i przez trzy i pół roku był w związku małżeńskim 
z obywatelką Niemiec. Ponieważ małżeństwo się rozpadło, składający petycję i jego żona 
zamierzają wziąć rozwód. Składający petycję obawia się, że w związku z tym utraci prawo do 
uzyskania zezwolenia na pobyt w Niemczech. Jego zdaniem, zgodnie z dyrektywą 
2003/109/WE dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami 
długoterminowymi, jest on uprawniony do uzyskania zezwolenia na pobyt.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Przepisy dotyczące statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami 
długoterminowymi wynikające z prawa UE określono w dyrektywie 2003/109/WE1.

W dyrektywie 2003/109/WE określono warunki przyznawania i cofania statusu rezydenta 
długoterminowego udzielanego przez państwo członkowskie obywatelom państw trzecich 
legalnie zamieszkującym na jego terytorium, jak również prawa związane z tym statusem. 

Celem przedmiotowej dyrektywy jest integracja obywateli państw trzecich będących 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:en:pdf.
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rezydentami długoterminowymi w danym państwie członkowskim. W tym celu w dyrektywie 
ustanowiono zestaw warunków i procedur przyznawania statusu rezydenta długoterminowego 
tym rezydentom długoterminowym, którzy wykazują trwały związek z państwem 
członkowskim. Zgodnie z art. 4 przedmiotowej dyrektywy państwo członkowskie przyznaje 
status rezydenta długoterminowego obywatelom państw trzecich, którzy zamieszkiwali na 
jego terytorium legalnie i nieprzerwanie przez okres pięciu lat, bezpośrednio poprzedzający 
złożenie właściwego wniosku. W art. 5 określono warunki uzyskania statusu rezydenta 
długoterminowego, zgodnie z którymi państwa członkowskie żądają od obywateli państw 
trzecich przedstawienia dowodów, że posiadają oni, w odniesieniu do siebie i do członków 
swoich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, stałe i regularne dochody oraz ubezpieczenie 
zdrowotne. 

Gdyby składający petycję zamieszkiwał na terytorium Niemiec legalnie i nieprzerwanie przez 
okres co najmniej pięciu lat, byłby uprawniony do ubiegania się o przyznanie statusu 
rezydenta długoterminowego. Z przekazanych informacji wynika, że zamieszkuje on 
w Niemczech dopiero od marca 2011 r. Wygląda na to, że w przypadku składającego petycję 
nie upłynął minimalny okres legalnego i nieprzerwanego zamieszkiwania na terytorium 
państwa członkowskiego wyznaczony w przedmiotowej dyrektywie, a co za tym idzie – nie 
jest on uprawniony do ubiegania się o przyznanie statusu rezydenta długoterminowego 
zgodnie z dyrektywą 2003/109/WE. 

Wniosek

Z przekazanych informacji nie wynika, że składający petycję zamieszkiwał w Niemczech 
legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej pięciu lat. Najwyraźniej nie jest on zatem 
uprawniony do ubiegania się o przyznanie statusu rezydenta długoterminowego UE 
w Niemczech zgodnie z dyrektywą 2003/109/WE dotyczącą statusu obywateli państw 
trzecich będących rezydentami długoterminowymi. 


