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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0060/2013, adresată de Cyrille Gbemanse, de cetățenie necunoscută, 
privind dreptul său la un permis de ședere în Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este de origine africană și timp de trei ani și jumătate a avut o soție de cetățenie 
germană. Căsătoria s-a destrămat, iar petiționarul și soția sa urmează să divorțeze. El se teme 
că acum va își va pierde dreptul la un permis de ședere în Germania. Petiționarul consideră că, 
în temeiul Directivei 2003/109/CE privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt 
rezidenți pe termen lung, el are dreptul la un permis de ședere.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Conform legislației UE, dispozițiile privind statutul resortisanților din țări terțe care sunt 
rezidenți pe termen lung sunt prevăzute de Directiva 2003/109/CE1. 

Directiva 2003/109/CE stabilește condițiile de acordare și de retragere a statutului de rezident 
pe termen lung acordat de un stat membru resortisanților țărilor terțe care au reședința legală 
pe teritoriul său, precum și drepturile aferente. 

                                               
1 Versiunea în limba engleză: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:en:pdf  
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Obiectivul directivei îl reprezintă integrarea resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe 
termen lung într-un stat membru. În acest sens, directiva stabilește un set de condiții și 
proceduri prin care să acorde statutul de rezident pe termen lung rezidenților pe termen lung 
care fac dovada stabilirii durabile într-un stat membru. Conform articolului 4 din directivă, un 
stat membru acordă statutul de rezident pe termen lung resortisanților țărilor terțe care au avut 
reședința legală și fără întrerupere pe teritoriul lor timp de cinci ani înainte de a depune 
cererea în cauză. Articolul 5 stabilește condițiile pentru dobândirea statutului de rezident pe 
termen lung, conform cărora statele membre cer resortisanților țărilor terțe să facă dovada că 
dispun de resurse stabile și constante și de asigurare de sănătate pentru ei și pentru membrii 
familiei lor care se află în întreținerea lor. 

În cazul în care petiționarul a locuit legal în cursul unei perioade neîntrerupte de cel puțin 
cinci ani în Germania, acesta este îndreptățit să solicite statutul de rezident pe termen lung. 
Din informațiile puse la dispoziție reiese că petiționarul locuiește în Germania din martie 
2011. Petiționarul nu a acumulat perioada minimă de ședere legală și continuă pe teritoriul 
unui stat membru, prevăzută de directivă, și, astfel, nu poate fi îndreptățit să solicite statutul 
de rezident pe termen lung conform Directivei 2003/109/CE. 

Concluzii

Conform informațiilor furnizate, nu există niciun indiciu conform căruia petiționarul a locuit 
legal în Germania pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin cinci ani. În concluzie, acesta nu 
este îndreptățit să solicite statutul de rezident UE pe termen lung în Germania conform 
Directivei 2003/109/CE privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe 
termen lung. 


