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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0118/2008, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgā
Janett Burton, par Direktīvas 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri 
ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji, īstenošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir darba devēja trešās valsts pilsonim, kas strādājis pie viņas kā 
mājkalpotājs un dzīvojis Kiprā vismaz deviņus gadus. Kā atbildi uz viņas iesniegumu par 
pastāvīgās uzturēšanās atļauju lūgumraksta iesniedzēja saņēma vēstuli, kurā bija paziņots, ka 
mājkalpotājiem tiesības uz pastāvīgo uzturēšanos būs tad, kad atbilstošais likums stāsies 
spēkā. Likums stājās spēkā, bet viņa izlasīja laikrakstā, ka Augstākā Tiesa nolēmusi, ka 
mājkalpotājiem nebūs pastāvīgas uzturēšanās tiesības. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka 
šādā veidā tiek noniecinātas viņas kā Eiropas pilsones un darba devējas tiesības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 27. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī

„Lūgumraksta iesniedzēja trešās valsts pilsoņa vārdā, kas likumīgi strādājis Kiprā pēdējos 
deviņus gadus kā viņas mājkalpotājs, pieteicās pastāvīgā iedzīvotāja statusam Kiprā, taču tas 
līdz šim (t. i., lūgumraksta tapšanas laikā) vēl nav piešķirts. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, 
ka tādējādi tiek pārkāptas viņas kā darba devējas tiesības.

Saskaņā ar Direktīvu 2003/109/EK trešo valstu pilsonim, kas likumīgi un nepārtraukti 
dalībvalsts teritorijā nodzīvojis piecus gadus, ir tiesības konkrētos apstākļos, kā stabili un 
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regulāri ienākumi un veselības apdrošināšana, uz pastāvīgā iedzīvotāja statusu dalībvalstī.

Direktīvas 3. panta 1. punktā ir paredzēts, ka tas attiecas uz „trešo valstu pilsoņiem, kas 
likumīgi dzīvo dalībvalsts teritorijā”. Tā paša nosacījuma 2. punkta e) apakšpunktā no 
Direktīvas darbības jomas inter alia izslēdz tos gadījumos, kad pilsonis, „kas uzturas tikai 
īslaicīgi, piemēram, kā aukles vai sezonas darba ņēmēji vai kā darbinieki, ko amatā iecēlis 
pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu pārrobežu pakalpojumu sniegšanu, vai kā pārrobežu 
pakalpojumu sniedzēji, vai kuru uzturēšanās atļauja ir formāli ierobežota”.

Kipra ir informējusi par tiesību aktiem, kas transponē direktīvu valsts tiesību aktos 2007. gada 
februārī. Direktīvas 3. panta 2. punkta e) apakšpunktu transponēja ar Ārvalstnieku un 
imigrācijas likuma 18. panta G punkta 2. apakšpunktu. Minētais pants nosaka, ka nosacījumi 
attiecībā uz pastāvīgā iedzīvotāja statusa piešķiršanu „neattiecas uz tādiem trešo valstu 
pilsoņiem, kas (...) Republikas valdības kontrolētajās teritorijās uzturas tikai īslaicīgi, 
piemēram, kā aukles vai sezonas darba ņēmēji vai kā darbinieki, ko amatā iecēlis 
pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu pārrobežu pakalpojumu sniegšanu, vai kā pārrobežu 
pakalpojumu sniedzēji, vai kuru uzturēšanās atļauja ir formāli ierobežota attiecībā uz tās 
darbības laiku”.

Kipras Augstākā tiesa ar 2008. gada 21. janvāra lēmumu noteica, ka gadījumā ar 
mājkalpotāju, kas Kiprā likumīgi ieceļojis 2000. gadā un kura uzturēšanās atļauja bija 
atjaunota līdz 2004. gadam ar piezīmi „galīga” un 2006. gadā atkal atjaunota ar piezīmi 
„galīga — neatjaunojama”, un kas 2006. gadā pieteicās ilgtermiņa uzturēšanās atļaujai, tika 
piemērots izņēmums „formāli ierobežota attiecībā uz tās darbības laiku” un noraidīja varas
iestāžu lēmuma nepiešķirt pastāvīgā iedzīvotāja statusu pārsūdzību.

Komisija 2008. gada jūlijā lūdza Kipras iestādēm sniegt informāciju par valsts tiesību aktu 
praktisko piemērošanu minētajā gadījumā, tostarp arī statistisko informāciju par izsniegtajām 
„formāli ierobežotām” atļaujām, kā arī norādīt skaitu, cik trešo valstu pilsoņiem Kiprā līdz 
šim ir piešķirts pastāvīgā iedzīvotāja statuss. Tā kā 2008. gada oktobrī sniegtā atbilde radīja 
papildu jautājumus, Kipras iestādēm 2009. gada 20. janvārī tika nosūtīta jauna prasība par 
papildu informācijas sniegšanu 2 mēnešu laikā.”

4. Komisijas papildu atbilde/informācija, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Ņemot vērā, ka uz Komisijas 2009. gada 20. janvāra prasību no Kipras dotajā termiņā atbilde 
nav saņemta, 10. jūnijā tika nosūtīts oficiāls atgādinājums, lūdzot Kiprai steidzami pievērsties 
šī jautājuma risināšanai. 2009. gada 26. jūnijā Kipras varas iestādes sniedza papildu 
informāciju.

Atbildēs Kipras varas iestādes sniedza turpmāk minēto statistisko informāciju (situācija 
2008. gada oktobrī):
– piešķirto atļauju skaits, kas ir formāli ierobežotas: 33 543 (no kopumā izdotajām 
58 131 atļaujām),
– atļauju īpašnieku uzturēšanās ilgums: 21 % no atļauju īpašniekiem (12 207) uzturas 
piecus vai vairāk gadus; ir paredzēts, ka 12 % no tiem (1468) ir izslēgti no ilgtermiņa 
pastāvīgā iedzīvotāja statusa prasīšanas, pamatojoties uz iepriekš minēto tiesas spriedumu, 
inter alia, jo tie ir nodarbināti kā mājkalpotāji ar uzturēšanās atļauju uz noteiktu laiku,
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– trešo valstu valstspiederīgo skaits, kam piešķirts ilgtermiņa pastāvīgā iedzīvotāja 
statuss: 9 cilvēki.

Pēc Komisijas domām, valsts tiesību akti, kas no to darbības jomas izslēdz atļaujas, kuras ir 
ierobežotas laikā, nav savienojami ar Direktīvas 2003/109/EK 3. panta 2. punkta 
e) apakšpunktu. Tomēr valsts prakse, atjaunojot šādas pagaidu atļaujas pēc piecu gadu perioda 
ir apšaubāma. Šī noteikuma mērķis nav atļaut secīgus uzturēšanās atļauju derīguma 
pagarinājumus katru reizi periodiem, kas īsāki par pieciem gadiem ar mērķi nesniegt trešo 
valstu valstspiederīgajiem tiesības uz ilgtermiņa pastāvīgā iedzīvotāja statusu, neskatoties uz 
to, ka viņi likumīgi un nepārtraukti valstī uzturas vairāk nekā piecus gadus.

Šajā sakarā Kipras varas iestādes informēja Komisiju, ka ir piešķirti nedaudzi pagarinājumi 
pēc piecu gadu perioda to personu kategorijai, kas ietilpst iepriekš minētajos 12 %, un tas tikai 
saistībā ar īpašiem iemesliem, kas saistīti ar personīgo situāciju, piemēram, ar medicīniskiem 
vai ģimenes iemesliem.”


