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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0118/2008, imppreżentata mis-Sinjura Janett Burton, ta’ 
nazzjonalità Britannika, dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2003/109/KE 
dwar l-istejtus legali taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu residenti għat-tul

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tħaddem ċittadina ta’ pajjiż terz li ilha magħha bħala ħaddiema tad-dar u 
għexet f’Ċipru matul dawn l-aħħar disa’ snin. B’risposta għall-applikazzjoni tagħha għal 
permess tar-residenza għat-tul, il-petizzjonanta rċeviet ittra fis-sens li l-ħaddiema tad-dar 
ikollha d-dritt għal residenza fit-tul malli tidħol fis-seħħ il-liġi rilevanti. Il-liġi daħlet fis-seħħ, 
iżda hi qrat f’gazzetta li l-Qorti Suprema ddeċidiet li l-ħaddiema tad-dar mhux se jkollhom 
dritt għal residenza fit-tul. Il-petizzjonanta tqis li dan imur kontra d-drittijiet tagħha bħala
ċittadina Ewropea u persuna li tħaddem.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Ġunju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2009.

Il-petizzjonanta applikat għal stejtus ta’ residenta għat-tul f’Ċipru f’isem ħaddiema tad-dar li 
hija ċittadina ta’ pajjiż terz u kienet ilha taħdem għaliha legalment f’Ċipru matul dawn l-aħħar 
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disa’ snin, iżda s’issa (jiġifieri sad-data tal-petizzjoni) ma ngħatax l-istejtus imsemmi. Il-
petizzjonanta hija tal-fehma li dan imur kontra d-drittijiet tagħha bħala persuna li tħaddem.

Skont id-Direttiva 2003/109/KE, ċittadini ta’ pajjiżi terzi li kienu residenti legalment fi Stat 
Membru għal perjodu kontinwu ta’ ħames snin għandhom id-dritt li, b’ċerti kundizzjonijiet, 
bħalma huma r-riżorsi stabbli u regolari u l-assigurazzjoni kontra l-mard, għandhom 
jingħataw stejtus ta’ residenti fit-tul ta’ Stat Membru.

L-Artikolu 3(1) tad-Direttiva jipprevedi li dan japplika għal “ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
jirrisjedu legalment fit-territorju ta’ Stat Membru”. Il-paragrafu 2(e) tal-istess dispożizzjoni 
jeskludi mill-għan tad-Direttiva fost oħrajn lil dawk li “jirrisjedu unikament fuq bażi 
temporanja bħal ħaddiema au pair jew staġonali, jew bħala ħaddiema ppustjati minn provditur 
ta’ servizz għall-finijiet tal-provvista ta’ servizzi transkonfinali, jew bħala provdituri ta’ 
servizzi bejn il-fruntieri jew fil-każijiet fejn il-permess tar-residenza tagħhom ikun ġie 
formalment limitat”. 

Ċipru ħabbar leġiżlazzjoni li tittrasponi d-Direttiva msemmija fil-liġi nazzjonali fi Frar tal-
2007. L-Artikolu 3(2)(e) tad-Direttiva ġie traspost fl-Artikolu 18G(2) tal-Liġi dwar iċ-
Ċittadini Barranin u l-Immigrazzjoni. Dan tal-aħħar jistabbilixxi li d-dispożizzjonijiet li 
jirrigwardaw l-għoti ta’ stejtus ta’ resident għat-tul “m’għandhiex tapplika għaċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi li (…) jirrisjedu fit-territorju kkontrollat mill-Gvern tar-Repubblika unikament fuq 
bażi temporanja, bħal ħaddiema au pair jew staġonali, jew bħala ħaddiema ppustjati minn 
provditur ta’ servizzi għall-finijiet tal-provvista ta’ servizzi transkonfinali jew bħala provdituri 
ta’ servizzi transkonfinali jew fil-każijiet fejn il-permess tar-residenza tagħhom ikun ġie 
formalment limitat fir-rigward tat-tul tiegħu”.

Il-Qorti Suprema ta’ Ċipru, bid-deċiżjoni tagħha tal-21 ta’ Jannar 2008, sabet li l-każ ta’ 
ħaddiema tad-dar li daħlet legalment f’Ċipru fl-2000 u li l-permess tagħha ġġedded sal-2004 
bir-rimarka “finali” u mill-ġdid sal-2006 bir-rimarka “finali-mhux rinnovabbli” u li fl-2006 
kienet applikat għal permess tar-residenza għat-tul kien kopert mill-eċċezzjoni tal-permess 
“formalment limitat fir-rigward tat-tul tiegħu” u ċaħdet l-appell kontra d-deċiżjoni tal-
awtoritajiet li ma jagħtux stejtus ta’ residenza għat-tul.

F’Lulju tal-2008 il-Kummisjoni talbet lill-awtoritajiet Ċiprijotti bix jipprovdu informazzjoni 
fuq l-applikazzjoni prattika tar-regoli nazzjonali msemmija hawn fuq, inkluż informazzjoni 
statistika fuq in-numru tal-permessi “formalment limitati” mogħtija, kif ukoll in-numru ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li s’issa ngħatalhom stejtus ta’ residenti għat-tul minn Ċipru. Billi r-
risposta ta’ Ottubru 2008 qajmet kwistjonijiet addizzjonali, talba oħra għal informazzjoni 
addizzjonali ntbagħtet lill-awtoritajiet Ċiprijotti fl-20 ta’ Jannar 2009, b’perijodu ta’ skadenza 
ta’ xahrejn għar-risposta.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

Minħabba li ma waslet l-ebda risposta minn Ċipru għat-talba tal-Kummissjoni tal-20 ta’
Jannar 2009 fl-iskadenza mogħtija, intbagħtet tfakkira formali fl-10 ta’ Ġunju, fejn Ċipru ġie 
mitlub jindirizza din il-kwistjoni bl-akbar urġenza. Ingħatat aktar informazzjoni mill-
awtoritajiet Ċiprijotti fis-26 ta’ Ġunju 2009. 



CM\794524MT.doc 3/3 PE419.991/REVv01-00

MT

Fir-risposti tagħhom, l-awtoritajiet Ċiprijotti taw l-informazzjoni statistika li ġejja (il-qagħda 
attwali ta’ Ottubru 2008):
- Ingħataw għadd ta’ permessi li kienu formalment limitati: 33.543 (minn total ta’
58.131 permess), 
- Tul ta’ residenza għad-detenturi tal-permessi: 21 % tad-detenturi tal-permessi (12207) 
kien ilhom joqogħdu f’Ċipru għal ħames snin jew aktar; 12 % minnhom (1468) jidher li ma 
jistgħux japplikaw għal stejtus ta’ resident għat-tul abbażi tas-sentenza tal-Qorti msemmija 
hawn fuq, inter alia minħabba li huma impjegati biex jgħinu fid-dar b’permess ta’ residenza 
għal tul temporanju,
- L-għadd ta’ ċittadini minn pajjiżi terzi li ngħataw stejtus ta’ resident għat-tul f’Ċipru: 
9 persuni).

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li leġiżlazzjoni nazzjonali li teskludi permessi li huma għal 
żmien limitat mill-kamp ta’ applikazzjoni tagħha mhix kompatibbli mal-Artikolu 3 (1) para. 
2e tad-Direttiva 2003/109/KE. Madankollu, prattika nazzjonali ta’ tiġdid ta’ permessi 
temporanji bħal dawn għal aktar minn ħames snin tista’ tkun problematika. Għaldaqstant, 
mhuwiex l-iskop ta’ din id-dispożizzjoni li tippermetti li l-validità ta’ permessi ta’ residenza 
tiġġedded b’mod konsekuttiv għal perjodi t’inqas minn ħames snin kull darba u li ċittadini ta’
pajjiżi terzi jiġu esklużi mill-eliġibilità għal stejtus ta’ resident għat-tul, minkejja l-waqfa
legali jew kontinwa tagħhom f’pajjiż ta’ aktar minn ħames snin. 

F’dak ir-rigward, l-awtoritajiet Ċiprijotti infurmaw lill-Kummissjoni li jingħataw ftit 
estensjonijiet għal aktar minn ħames snin lill-kategorija ta’ persuni li jaqgħu taħt it-12% 
imsemmija hawn fuq, u dawn jingħataw biss għal raġunijiet speċifiċi relatati ma’ ċirkostanzi 
personali bħal raġunijiet mediċi jew familjari.


