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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0060/2013, ktorú predkladá Cyrille Gbemanse, neznáma štátna 
príslušnosť, o svojom práve na povolenie na pobyt v Nemecku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície je pôvodom Afričan, ktorý mal tri a pol roka nemeckú manželku. 
Manželstvo prestalo fungovať a predkladateľ petície a jeho manželka sa idú rozvádzať. 
Predkladateľ petície sa obáva, že tým stratí nárok na povolenie na pobyt v Nemecku. 
Domnieva sa, že podľa smernice 2003/109/ES o právnom postavení štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom, má nárok na povolenie na pobyt.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 4. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014

„Ustanovenia týkajúce sa postavenia štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami 
s dlhodobým pobytom, sú v rámci práva EÚ obsiahnuté v smernici 2003/109/ES1. 

Smernica 2003/109/ES upravuje podmienky na priznanie a odňatie postavenia osoby 
s dlhodobým pobytom, ktorý udeľuje členský štát s ohľadom na štátnych príslušníkov tretích 
krajín, oprávnene sa zdržiavajúcich na jeho území, ako aj k tomu sa vzťahujúce práva. 

Cieľom tejto smernice je integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín s povolením 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:en:pdf. 
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na dlhodobý pobyt v členskom štáte. Na tento účel sa v smernici stanovuje niekoľko 
podmienok a postupov na udelenie postavenia osoby s dlhodobým pobytom osobám 
s dlhodobým pobytom, ktoré sa usadili v členskom štáte. Podľa článku 4 smernice členské 
štáty priznajú postavenie osoby s dlhodobým pobytom štátnym príslušníkom tretích krajín, 
ktorí sa zdržiavajú oprávnene a nepretržite na ich území päť rokov bezprostredne pred 
podaním príslušnej žiadosti. V článku 5 sa stanovujú podmienky na získanie postavenia osoby 
s dlhodobým pobytom, podľa ktorých členské štáty vyžiadajú od štátnych príslušníkov tretích 
krajín dôkazy o tom, že pre vlastné potreby a pre potreby na nich závislých rodinných 
príslušníkov majú stabilné a pravidelné zdroje a zdravotné poistenie. 

V prípade, že sa predkladateľ petície zdržiaval oprávnene a nepretržite na území Nemecka päť 
rokov, bol by oprávnený podať žiadosť o udelenie postavenia osoby s dlhodobým pobytom. 
Podľa poskytnutých informácií to vyzerá, že predkladateľ petície sa zdržiaval na území 
Nemecka len od marca 2011. Zdá sa, že v prípade predkladateľa petície nie je splnená 
podmienka minimálneho obdobia oprávneného a nepretržitého pobytu na území členského 
štátu stanovená v smernici, a teda nie je oprávnený požiadať o udelenie postavenia osoby 
s dlhodobým pobytom podľa smernice 2003/109/ES.  

Záver

Z poskytnutých informácií nevyplýva, že sa predkladateľ petície zdržiaval oprávnene 
a nepretržite na území Nemecka aspoň päť rokov. Z tohto dôvodu nie je oprávnený požiadať 
o udelenie postavenia osoby s dlhodobým pobytom v EÚ v Nemecku podľa smernice 
2003/109/ES o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami 
s dlhodobým pobytom.“


