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EUROPOS PARLAMENTAS 2009−2014

Peticijų komitetas

26.10.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0118/2008 dėl Direktyvos 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių 
piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso įgyvendinimo, kurią pateikė 
Jungtinės Karalystės pilietė Janett Burton

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja yra trečiosios valstybės piliečio, kuris buvo jos namų darbininkas ir gyveno 
Kipre paskutinius devynerius metus, darbdavė. Į peticijos pateikėjos prašymą išduoti 
ilgalaikio gyventojo leidimą buvo atsakyta laišku, kuriame nurodoma, kad namų darbininkas 
turės teisę į ilgalaikio gyventojo statusą, kai įsigalios atitinkamas įstatymas. Įstatymas 
įsigaliojo, bet peticijos pateikėja perskaitė laikraštyje, kad Aukščiausiasis Teismas nusprendė, 
jog namų darbininkai neturės teisės gauti ilgalaikio gyventojo statuso. Peticijos pateikėja 
mano, kad tai pažeidžia jos kaip Europos pilietės ir darbdavės teises.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. birželio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. sausio 30 d.

„Peticijos pateikėja pateikė prašymą suteikti ilgalaikio gyventojo statusą Kipre trečiosios 
šalies piliečiui namų darbininkui (jo vardu), kuris Kipre teisėtai jai dirbo paskutinius 
devynerius metus, tačiau iki šiol (t. y. peticijos nagrinėjimo metu) statusas nebuvo suteiktas. 
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Peticijos pateikėjos nuomone, taip pažeidžiamos jos kaip darbdavės teisės. 

Pagal Direktyvą 2003/109/EB trečiosios šalies pilietis, kuris penkerius metus teisėtai nuolat 
gyveno valstybės narės teritorijoje, tam tikromis sąlygomis, pvz., jeigu turi pakankamų 
išteklių ir sveikatos draudimą, turi teisę gauti ilgalaikio gyventojo statusą toje valstybėje 
narėje. 

Direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „direktyva taikoma trečiųjų šalių piliečiams, 
teisėtai gyvenantiems valstybėje narėje“. Pagal to paties straipsnio 2 dalies e punktą į 
direktyvos taikymo sritį neįtraukiami, be kita, asmenys, kurie „yra apsigyvenę tiktai laikinais 
pagrindais, pavyzdžiui, pagal „Au pairs“ programą ar kaip sezoniniai darbuotojai, arba kaip 
darbuotojai, pasiųsti paslaugos tiekėjo tarpvalstybiniam paslaugų teikimui, arba patys 
teikdami tarpvalstybines paslaugas, arba tais atvejais, kai jų leidimas gyventi yra oficialiai 
apribotas“. 

2007 m. vasario mėn. Kipras paskelbė teisės aktus, kuriais ši direktyva perkeliama į 
nacionalinę teisę. Direktyvos 3 straipsnio 2 dalies e punktas buvo perkeltas į Užsienio piliečių 
ir imigracijos įstatymo 18G straipsnio 2 dalį. Jame sakoma, kad nuostatos dėl ilgalaikio 
gyventojo statuso suteikimo netaikomos trečiųjų šalių piliečiams, kurie […] apsigyvenę 
Respublikos vyriausybės valdomose teritorijose tiktai laikinais pagrindais, pavyzdžiui, pagal 
„Au pairs“ programą ar kaip sezoniniai darbuotojai, arba kaip darbuotojai, pasiųsti paslaugos 
tiekėjo teikti tarpvalstybines paslaugas, arba patys teikdami tarpvalstybines paslaugas, arba 
tais atvejais, kai jų leidimo gyventi trukmė yra oficialiai apribota. 

Kipro Aukščiausiasis Teismas 2008 m. sausio 21 d. sprendime nurodė, kad namų darbininko, 
kuris 2000 m. teisėtai atvyko į Kiprą ir kurio leidimas gyventi buvo pratęstas iki 2004 m. 
pažymint „galutinis“ ir dar kartą pratęstas iki 2006 m. pažymint „galutinis − nepratęsiamas“ ir 
kuris 2006 m. kreipėsi dėl ilgalaikio gyventojo leidimo, atveju taikoma minėta išimtis 
(„leidimo gyventi trukmė yra oficialiai apribota“), ir atmetė apeliacinį skundą dėl valdžios 
institucijų sprendimo nesuteikti ilgalaikio gyventojo statuso. 

2008 m. liepos mėn. Komisija paprašė Kipro valdžios institucijų pateikti informaciją apie 
praktinį minėtų nacionalinių taisyklių taikymą, tarp jų statistinius duomenis apie išduotų 
„oficialiai apribotų“ leidimų skaičių, taip pat apie trečiųjų šalių piliečių, kuriems Kipras iki 
šiol suteikė ilgalaikio gyventojo statusą, skaičių. Kadangi 2008 m. spalio mėn. gautas 
atsakymas iškėlė papildomų klausimų, 2009 m. sausio 20 d. Kipro valdžios institucijoms 
buvo nusiųstas naujas prašymas dėl papildomos informacijos, kuriame numatytas 2 mėnesių 
terminas atsakymui pateikti.“ 

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Atsižvelgiant į tai, kad į 2009 m. sausio 20 d. Komisijos prašymą Kipras per nustatytą 
terminą nepateikė atsakymo, birželio 10 d. buvo nusiųstas oficialus priminimas, kuriame 
reikalaujama, kad Kipras kuo skubiau atkreiptų dėmesį į šį klausimą. 2009 m. birželio 26 d. 
Kipro valdžios institucijos pateikė papildomą informaciją. 

Kipro valdžios institucijos savo atsakymuose pateikė šią statistinę informaciją (2008 m. 
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spalio mėn. duomenys): 
− suteiktų leidimų gyventi, kurie yra oficialiai apriboti, skaičius: 33 543 (iš viso 
suteiktas 58 131 leidimas); 
− leidimų turėtojų gyvenimo šalyje trukmė: 21 % leidimo savininkų (12 207) pragyveno 
šalyje penkerius metus arba ilgiau; nurodyta, kad remiantis minėtu Aukščiausiojo Teismo 
sprendimu 12 % iš jų (1 468) nesuteikta galimybė reikalauti ilgalaikio gyventojo statuso, be 
kita, todėl, kad jie yra įsidarbinę kaip namų darbininkai, kurių leidimų gyventi trukmė ribota; 
− trečiųjų šalių piliečių, kuriems Kipras suteikė ilgalaikio gyventojo statusą, skaičius: 
9 asmenys. 

Komisijos nuomone, nacionaliniai įstatymai, kurių nuostatos netaikomos ribotos trukmės 
leidimams, nėra nesuderinami su Direktyvos 2003/109/EB 3 straipsnio 2 dalies e punktu. Vis 
dėlto tokių laikinų leidimų pratęsimo praėjus penkeriems metams nacionalinė praktika būtų 
susijusi su problemomis. Šia nuostata tikrai nėra siekiama, kad būtų sudarytos sąlygos 
keliskart pratęsti leidimų gyventi galiojimą trumpiau nei penkeriems metams tam, kad trečiųjų 
šalių piliečiai, nepaisant jų teisėto ir nuolatinio buvimo šalyje ilgiau nei penkerius metus, 
neįgytų teisės gauti ilgalaikio gyventojo statusą. 

Šiuo atžvilgiu Kipro valdžios institucijos informavo Komisiją, kad, praėjus penkeriems 
metams, labai nedaug leidimų buvo pratęsta asmenims, patenkantiems į minėtą 12 % 
kategoriją, ir tik dėl ypatingų priežasčių, susijusių su asmeninėmis aplinkybėmis, pvz., 
medicininių priežasčių arba šeiminių aplinkybių.“ 


