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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0118/2008, внесена от Janett Burton, с британско гражданство, 
относно прилагането на Директива 2003/109/ЕО относно статута на 
дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е работодател на гражданин от трета страна, който работи 
за нея като домашен помощник и живее в Кипър от девет години. В отговор на 
заявлението й за разрешение за дългосрочно пребиваване вносителката е получила 
писмо, в което се казва, че домашният помощник ще има право на дългосрочно 
пребиваване, когато съответният закон влезе в сила. Законът е влязъл в сила, но тя е 
прочела във вестника, че Върховният съд е взел решение домашните помощници да 
нямат право на дългосрочно пребиваване. Вносителката смята, че това накърнява 
нейните права на европейски гражданин и работодател.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 юни 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

Вносителката на петицията е подала заявление за статут на дългосрочно пребиваващ 
гражданин в Кипър от името на гражданин на трета страна, който е работил за нея 
законно през последните девет години в Кипър, но до този момент (т. е. към момента на 
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подаване на петицията) такъв не му е даден. Според вносителката на петицията това 
накърнява правата й на работодател. 

Съгласно Директива 2003/109/ЕО гражданин на трета страна, който е пребивавал 
легално и без прекъсване пет години в държава-членка, има правото при определени 
условия, като например устойчиви и редовни доходи и здравна осигуровка, да получи 
статут на дългосрочно пребиваващ в държавата-членка.

Член 3, параграф 1 от директивата предвижда, че директивата „се прилага спрямо 
граждани на трети страни, които легално пребивават на територията на една от 
държавите-членки“. Параграф 2, буква д) от същата разпоредба изключва от обхвата на 
директивата, inter alia, лица, които пребивават „изключително на основание от 
временно естество, например в качеството им на работещи по програми au pair или 
сезонни работници, или в качеството им на работници или служители, командировани 
от доставчик на услуги, за осигуряване на презгранични услуги, или в качеството им на 
доставчик на презгранични услуги или когато разрешението им за пребиваване е 
формално ограничено”.

Кипър е обявил транспонирането на директивата в национален закон през февруари 
2007 г. Член 3, параграф 2, буква д) от директивата е транспонирана с член 18G,
параграф 2 от Закона за чуждестранните граждани и имиграцията. Съгласно този закон, 
разпоредбите, свързани с предоставянето на статут на дългосрочно пребиваващ, „не се 
отнасят за граждани на трети страни, които (…) пребивават  в райони, контролирани от 
правителството на републиката, като основанията им за пребиваване са единствено от 
временен характер, например работещи по програми "au pair" или сезонни работници, 
работници или служители, командировани от доставчик на услуги за осигуряване на 
презгранични услуги или  доставчици на презгранични услуги, или когато 
разрешението им за пребиваване е формално ограничено по отношение на 
продължителността”.

В решението си от 21 януари 2008 г. Кипърският върховен съд постанови, че случаят на 
домашен помощник, който законно е влязъл в Кипър през 2000 г. и чието разрешително 
за пребиваване е било подновено до 2004 г. със забележка „окончателно“ и отново през 
2006 г. със забележка „окончателно, без право на подновяване“, и който през 2006 г. е 
подал заявление за разрешително за дългосрочно пребиваване, попада в изключението 
„формално ограничено по отношение на продължителността“ и отхвърли жалбата 
срещу решението на органите да не предоставят статут на дългосрочно пребиваващ.

През юли 2008 г. Комисията поиска от кипърските органи да предоставят информация 
относно практическото приложение на гореспоменатите национални правила, 
включително статистическа информация за броя на издадени „формално ограничени“ 
разрешителни, както и за броя лица, граждани на трети страни, получили статут на 
дългосрочно пребиваващи в Кипър до този момент. Тъй като отговорът от октомври 
2008 г. повдигна допълнителни въпроси, на 20 януари 2009 г. беше изпратено ново 
искане за допълнителна информация до кипърските органи със срок за отговор в 
рамките на 2 месеца.
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4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Тъй като в указания срок не беше получен отговор от Кипър на искането на Комисията 
от 20 януари 2009 г., на 10 юни беше изпратено официално напомнително писмо, с 
което се иска от Кипър неотложно да обърне внимание на този въпрос. Кипърските 
органи предоставиха допълнителна информация на 26 юни 2009 г.

В своя отговор кипърските органи дадоха следната статистическа информация 
(състояние към октомври 2008 г.):
- брой на издадените разрешителни, които са били формално ограничени: 33 543 

(от общо 58 131 разрешителни),
- продължителност на пребиваването на притежателите на разрешителни: 21 % от 

притежателите на разрешителни (12 207) пребивават пет и повече години; 12 % 
от тях (1 468), както се твърди, са изключени от възможността да претендират за
статут на дългосрочно пребиваващи въз основа на гореспоменатото решение на 
съда, наред с другото, защото са заети като домашни помощници с временна 
продължителност на техните разрешителни за пребиваване,

- брой лица, граждани на трети страни, получили статут на дългосрочно 
пребиваващи в Кипър: 9).

Комисията счита, че национално законодателство, което изключва разрешителни, които 
са ограничени по време в неговото приложно поле, не противоречи на член 3 (1), 
параграф 2, буква д) от Директива 2003/109/ЕО. Национална практика за подновяване
на такива временни разрешителни след петгодишния срок обаче би била 
проблематична. Действително целта на тази разпоредба не е всеки път да позволява 
последователни удължавания на валидността на разрешителните за пребиваване за 
срокове по-малки от пет години, с ефект изключване на граждани на трети страни от 
възможността за получаване на статут на дългосрочно пребиваващи, въпреки техния 
легален и непрекъснат престой, надвишаващ пет години.

В тази връзка кипърските органи информираха Комисията, че много малко 
удължавания извън петгодишния срок се издават на категорията лица, които попадат в 
рамките на гореспоменатите 12 %, и то единствено поради конкретни причини, 
свързани с лични обстоятелства, като медицински или семейни причини.


