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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Peti�ia nr. 0118/2008, adresată de Janett Burton, de cetă�enie britanică, 
privind punerea în aplicare a Directivei 2003/109/CE referitoare la statutul 
resortisan�ilor �ărilor ter�e care sunt reziden�i pe termen lung 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara este angajatorul unui resortisant al unei ţări terţe care a lucrat pentru ea în calitate 
de lucrător casnic și care a locuit în Cipru în ultimii nouă ani. Ca răspuns la cererea ei pentru 
un permis de lungă ședere, petiţionara a primit o scrisoare care menţionează că lucrătorul 
casnic va avea drept de ședere pe termen lung atunci când legislaţia relevantă va intra în 
vigoare. Legea a intrat în vigoare, dar în conformitate cu ceea ce a citit într-un ziar, Curtea 
Supremă a decis că lucrătorii casnici nu vor avea drept de ședere pe termen lung. Petiționara 
consideră că acest lucru îi nesocoteşte drepturile în calitate de cetățean european și de 
angajator.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009

Petiționara a solicitat un permis de lungă ședere în Cipru, în numele unui resortisant al unei 
țări terțe care a lucrat pentru ea, în condiții legale, în calitate de lucrător casnic, în ultimii nouă 
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ani în Cipru, dar acest permis nu a fost acordat până în prezent (momentul înaintării petiției). 
Petiționara consideră că acest lucru îi nesocotește drepturile în calitate de angajator.

Conform Directivei 2003/109/CE, un cetățean al unei țări terțe care a locuit în mod legal și 
continuu într-un stat membru timp de cinci ani, are dreptul, în anumite condiții, cum ar fi 
venitul stabil și asigurarea de sănătate, să îi fie acordat un permis de lungă ședere într-un stat 
membru.

Articolul 3 alineatul (1) din directivă stipulează că se aplică pentru „resortisanții unor țări terțe 
care locuiesc legal pe teritoriul unui stat membru”. Punctul 2 litera (e) din aceeași prevedere 
exclude din domeniul de aplicare al directivei, printre altele, pe cei care „locuiesc temporar, 
exclusiv pe motive cum ar fi, inter alia, au pair sau ca lucrător sezonier sau ca lucrători 
detașați de către un furnizor de servicii în scopul furnizării de servicii transfrontaliere sau ca 
prestatori de servicii transfrontaliere sau în cazurile în care permisul lor de ședere a fost 
limitat în mod formal”. 

Cipru a notificat adoptarea legislației pentru transpunerea directivei în legislația națională, în 
februarie 2007. Articolul 3 alineatul (2) litera (e) din directivă a fost transpus prin articolul 
18G (2) din Legea privind cetățenii străini și imigrația. Aceasta din urmă prevede că 
dispozițiile cu privire la acordarea permisului de lungă ședere „nu se aplică resortisanților 
țărilor terțe care (...) locuiesc în zonele controlate de către Guvernul Republicii exclusiv pe 
motive temporare, cum ar fi au pair sau lucrători sezonieri sau ca lucrători detașați de către un 
furnizor de servicii în scopul prestării de servicii transfrontaliere sau ca prestatori de servicii, 
sau în cazurile în care permisul lor de ședere a fost limitat în mod formal în ceea ce privește 
durata acestuia”.

Curtea Supremă de Justiție din Cipru, în hotărârea sa din 21 ianuarie 2008, a constatat că în 
cazul unui lucrător casnic care a imigrat legal în Cipru în 2000 și al cărui permis a fost 
reînnoit până în 2004, cu mențiunea „definitiv” și ulterior, până în 2006, cu mențiunea „final 
- nu se reînnoiește” și care a aplicat pentru un permis de lungă ședere în 2006 a fost încadrat 
la excepția „limitat în mod formal în ceea ce privește durata” și i-a fost respins recursul 
împotriva deciziei autorităților de a nu i se acorda permisul de lungă ședere.

În iulie 2008, Comisia a solicitat autorităților cipriote să pună la dispoziție informații cu 
privire la aplicarea practică a normelor naționale menționate mai sus, inclusiv cele referitoare 
la informațiile statistice despre numărul de permise emise cu mențiunea „limitat în mod 
formal”, precum și la numerele de permise de lungă ședere acordate resortisanților țărilor terțe 
pe care Cipru le-a acordat până în prezent. Întrucât răspunsul din octombrie 2008 a ridicat 
întrebări suplimentare, a fost trimisă o nouă cerere pentru informații suplimentare către 
autoritățile cipriote la 20 ianuarie 2009, cu un termen limită de răspuns de 2 luni.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Având în vedere că solicitarea Comisiei din 20 ianuarie 2009 nu a primit niciun răspuns din 
partea Ciprului în termenul solicitat, la 10 iunie, a fost trimisă o scrisoare oficială de 
atenționare, prin care se solicita Ciprului să trateze cu prioritate această problemă. Autorităţile 
cipriote au furnizat informaţii suplimentare la 26 iunie 2009. 



CM\794524RO.doc 3/3 PE419.991v02-00

RO

În răspunsurile lor, autorităţile cipriote au furnizat următoarele informaţii statistice (valabile 
în octombrie 2008):
- Numărul de permise acordate, care au fost limitate în mod formal: 33 543 (dintr-un 
total de 58 131 de permise), 
- Durata de ședere a deţinătorilor permiselor: 21% dintre deţinătorii de permise 
(12°207) sunt rezidenţi de cel puţin cinci ani; 12% dintre aceştia (1 468) sunt excluşi de la 
posibilitatea de a solicita permisul de lungă şedere în baza hotărârii Curţii Supreme de Justiţie 
menţionate mai sus, printre altele, pentru că sunt angajaţi ca lucrători casnici, cu permise de 
şedere temporară,
- Numărul de resortisanţi din statele terţe cărora Ciprul le-a acordat permis de lungă 
şedere: 9 persoane).

Comisia consideră că o legislaţie naţională care exclude permisele cu şedere limitată din 
domeniul său de aplicare nu este incompatibilă cu articolul 3 alineatul (1) punctul 2 litera (e)
din Directiva 2003/109/CE. Cu toate acestea, ar fi problematică o practică naţională de 
reînnoire a unor astfel de permise temporare, dincolo de perioada de cinci ani. Într-adevăr, 
această prevedere nu are drept scop să permită prelungiri consecutive ale valabilităţii 
permiselor de şedere pentru perioade mai mici de cinci ani, ceea ce are drept urmare faptul că 
resortisanţii statelor terţe nu sunt eligibili pentru obținerea statutului de rezident pe termen
lung, în pofida faptului că locuiesc în Cipru legal şi în mod continuu, pe o perioadă mai mare 
de cinci ani. 

În această privință, autorităţile cipriote au informat Comisia că se acordă foarte puţine 
prelungiri dincolo de perioada de cinci ani persoanelor din categoria de 12% menţionată mai 
sus, lucru posibil doar din raţiuni specifice legate de circumstanţe personale (raţiuni medicale 
ori familiale).


