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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Janett Burton, brit állampolgár által benyújtott 0118/2008. számú petíció a 
harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező 
állampolgárainak jogállásáról szóló 2003/109/EK irányelv végrehajtásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy harmadik országbeli állampolgárt alkalmaz, aki háztartási 
alkalmazottként dolgozik nála és az elmúlt kilenc évben Cipruson élt. A huzamos tartózkodási 
engedély iránti kérelmére válaszul a petíció benyújtója kapott egy levelet, amelyben 
kifejtették, hogy a háztartási alkalmazott huzamos tartózkodásra lesz jogosult, amikor a 
vonatkozó törvény hatályba lép. A törvény hatályba lépett, de a petíció benyújtója azt olvasta 
az újságban, hogy a Legfelső Bíróság úgy határozott, hogy a háztartási alkalmazottak nem 
jogosultak a huzamos tartózkodási engedélyre. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez 
jogainak semmibevételét jelenti, amelyekkel mint európai polgár és mint munkaadó 
rendelkezik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 27. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. január 30.

A petíció benyújtója a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállás 
megszerzéséért nyújtott be kérelmet Cipruson a nála az elmúlt kilenc évben jogszerűen 



PE419.991/REV 2/3 CM\794524HU.doc

HU

háztartási alkalmazottként dolgozó, harmadik országbeli állampolgár érdekében, de 
mindezidáig (azaz a petíció benyújtásáig) nem kapta meg ezt a jogállást. A petíció benyújtója 
úgy véli, hogy ez jogainak semmibevételét jelenti, amelyekkel mint munkaadó rendelkezik.

A 2003/109/EK irányelv alapján harmadik országok olyan állampolgárai, akik jogszerűen és 
folyamatosan öt éven át valamely tagállam területén tartózkodtak, bizonyos feltételek mellett 
– például stabil és rendszeres jövedelemforrások, valamint betegségbiztosítás megléte esetén 
– jogosultak az adott tagállamban a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállás 
elnyerésére.

Az irányelv 3. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy „ezen irányelvet harmadik 
országok olyan állampolgáraira kell alkalmazni, akik jogszerűen tartózkodnak valamely 
tagállam területén”. Ugyanezen rendelkezés (2) bekezdésének e) pontja kizárja az irányelv 
hatálya alól többek között azokat, akik „kizárólag ideiglenesen tartózkodnak a tagállamban, 
pl. mint au pair vagy idénymunkás, egy szolgáltató által határokon átnyúló szolgáltatások 
biztosítására kiküldött munkavállaló vagy határokon átnyúló szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltató, illetve olyan esetekben, amikor a tartózkodási engedélyük formálisan 
korlátozott”. 

Ciprus 2007 februárjában küldött értesítést az irányelvet a nemzeti jogba átültető 
jogszabályról.
Az irányelv 3. cikke (2) bekezdésének e) pontját a külföldi állampolgárokról és a 
bevándorlásról szóló törvény 18G. cikkének (2) bekezdése ülteti át a nemzeti jogba. Az utóbbi 
kimondja, hogy a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállás megadásával 
kapcsolatos rendelkezések „nem vonatkoznak a harmadik országok olyan állampolgáraira, 
akik (…) a köztársaság kormánya által ellenőrzött területen kizárólag ideiglenesen, például 
mint au pair vagy idénymunkás, egy szolgáltató által határokon átnyúló szolgáltatások 
biztosítására kiküldött munkavállaló vagy határokon átnyúló szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltató tartózkodnak, illetve olyan esetekben, amikor a tartózkodási engedélyük az 
időtartam tekintetében formálisan korlátozott”.

A ciprusi Legfelső Bíróság 2008. január 21-i ítéletében megállapította, hogy a háztartási 
alkalmazott esete – aki 2000-ben jogszerűen érkezett Ciprusra, és akinek a tartózkodási 
engedélyét 2004-ig hosszabbították meg „utolsó” bejegyzéssel, majd 2006-ig ismét 
meghosszabbították „utolsó, nem hosszabbítható” bejegyzéssel, és aki 2006-ban huzamos 
tartózkodási engedélyért folyamodott – „az időtartam tekintetében formálisan korlátozott” 
kivétel alá tartozik, és elutasította a hatóságok azon határozata elleni fellebbezést, miszerint 
nem részesülhet a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásban.

A Bizottság 2008 júliusában felkérte a ciprusi hatóságokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást a 
fent említett nemzeti szabályok gyakorlati alkalmazásáról, többek között statisztikai jellegű 
információt a „formálisan korlátozott” kiadott engedélyek, valamint a Ciprus által eddig 
harmadik országok állampolgárai számára odaítélt, „huzamos tartózkodási engedéllyel 
rendelkező” jogállások számáról. Mivel a 2008. októberi válasz újabb kérdéseket vetett fel, a 
Bizottság 2009. január 20-án kiegészítő tájékoztatás iránti új kérelmet intézett a ciprusi 
hatóságokhoz, amelyeknek 2 hónapos határidő áll rendelkezésükre a válaszadásra.
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4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. október 26.

Tekintettel arra, hogy a kijelölt határidőn belül nem érkezett válasz Ciprustól a Bizottság 
2009. január 20-án intézett felkérésére, június 10-én hivatalos emlékeztetőt küldtek, amelyben 
arra kérték Ciprust, hogy haladéktalanul foglalkozzon a szóban forgó kérdéssel. A ciprusi 
hatóságok 2009. június 26-án kiegészítő tájékoztatást nyújtottak. 

Válaszaikban a ciprusi hatóságok az alábbi statisztikai adatokkal szolgáltak (2008. októberi 
helyzet): 
- Formálisan korlátozott kiadott engedélyek száma: 33 543 (összesen 58 131 engedély 
közül), 
- Az engedéllyel rendelkező személyek tartózkodási ideje: az engedéllyel rendelkező 
személyek 21%-a (12 207) öt éve vagy annál hosszabb ideje él az országban; 12%-uk (1468) 
esetében azt állítják, hogy nem folyamodhatnak „huzamos tartózkodási engedéllyel 
rendelkező” jogállásért a fent említett bírósági ítélet alapján, többek között mivel háztartási 
alkalmazottként dolgoznak és tartózkodási engedélyük átmeneti időszakra szól. 
- Azon harmadik országbeli személyek száma, akik számára Ciprus megadta a 
„huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállást: 9 személy.

A Bizottság azon a véleményen van, hogy egy olyan nemzeti jogszabály, amely hatálya alól 
kizárja a korlátozott időtartamra szóló engedélyeket, nem összeegyeztethetetlen a 
2003/109/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 2e. pontjával. Ugyanakkor problémákba 
ütközne az ilyen ideiglenes engedélyek ötéves időszakon túli megújításának nemzeti 
gyakorlata. Valójában ezen rendelkezésnek nem célja lehetővé tenni a tartózkodási 
engedélyek érvényességének egymást követő meghosszabbítását alkalmanként öt évnél 
rövidebb időszakokra, azzal az eredménnyel, hogy a harmadik országbeli állampolgárokat 
kizárja a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásra való jogosultságból, 
jóllehet öt évnél hosszabb ideig jogszerűen és megszakítások nélkül tartózkodnak az 
országban. 

E tekintetben a ciprusi hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a fent említett 12%-
os kategóriába eső személyek közül igen kevés esetében engedélyezik az ötéves időszakon 
túli meghosszabbítást, és azt is kizárólag személyes körülményekhez kapcsolódó konkrét 
indokok alapján, mint amilyenek például az orvosi vagy családi okok.


