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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1178/2009 dėl peticijos pateikėjo problemų, susijusių su jo teisių 
užtikrinimu pagal Direktyvą 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra 
ilgalaikiai gyventojai, statuso, kurią pateikė Ukrainos pilietis V. S.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Ukrainos pilietis, prieš darbo reikalais persikeldamas į Vokietiją 14 metų 
gyveno Ispanijoje. Remiantis tuo, kas išdėstyta Direktyvoje 2003/109/EB, jam ir jo šeimai 
turėtų būti užtikrinta teisė laisvai judėti į bet kurią kitą valstybę narę. Vokietijos valdžios 
institucijos nepripažįsta, kad Ispanijoje jam išduota leidimo nuolat gyventi šalyje kortelė (isp. 
„permiso de residencia permanente“) atitinka Direktyvos 2003/109/EB nuostatas. Pasak jų, šis 
leidimas turėtų vadintis „permiso de larga duracion CE“. Todėl minėtasis asmuo turėjo 
pateikti paraišką gauti trečiųjų šalių piliečiams išduodamai darbo ir gyvenimo vizai, kurios 
trukmė ribota ir kurios savininkas neturi teisės atsivežti gyventi į Vokietiją savo šeimos. 
Ispanija trejus metus vėluoja įgyvendinti ES teisės aktus, o tai lėmė itin sunkią peticijos
pateikėjo padėtį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 1 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

Peticijos pateikėjas, Ukrainos pilietis, prieš darbo reikalais persikeldamas į Vokietiją 14 metų 
gyveno Ispanijoje. Jis norėtų, kad kartu su juo į Vokietiją atvyktų jo motina ir brolis, tačiau 
Vokietijos valdžios institucijos atsisako pripažinti, kad Ispanijoje jam išduota leidimo nuolat 
gyventi šalyje kortelė (isp. „permiso de residencia permanente“) atitinka 
Direktyvos 2003/109/EB nuostatas. Dėl šios priežasties minėtasis asmuo turėjo pateikti 



PE440.064v02-00 2/2 CM\829674LT.doc

LT

paraišką gauti trečiųjų šalių piliečiams išduodamai darbo ir gyvenimo vizai, kurios savininkui 
neleidžiama atsivežti gyventi savo šeimos.

Ispanijos valdžios institucijos neabejoja, kad peticijos pateikėjas atitinka pagal 
Direktyvą 2003/109 nustatytas sąlygas, pagal kurias suteikiamas ilgalaikio Ispanijos 
gyventojo statusas.

Kadangi Ispanija vėluoja įgyvendinti ES teisės aktus, ji negalėjo išduoti reikiamo leidimo 
(isp. „residente de larga duracion CE“), kaip reikalaujama pagal Direktyvos dėl ilgalaikių 
gyventojų nuostatas. Vietoj pastarojo leidimo Ispanija išduoda leidimą nuolat gyventi šalyje 
(isp. „permiso de residencia permanente“), kurio savininkui, ilgalaikiam šalies gyventojui, 
leidžiama gyventi kitoje valstybėje narėje.

Kadangi Ispanija neišduoda reikiamo leidimo, peticijos pateikėjas kreipėsi dėl laikino 
nacionalinio leidimo gyventi / dirbti Vokietijoje suteikimo ir jį gavo, tačiau laikino leidimo 
savininkams neužtikrinama pagal Direktyvą 2003/109 pripažįstama ilgalaikio gyventojo teisė 
atsivežti šeimos (Direktyvos dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, 
statuso 16 straipsnis: jei šeima sudaryta dar pirmojoje valstybėje narėje, šeimos nariai, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2003/86 dėl teisės į šeimos susijungimą 4 straipsnyje, turi teisę atvykti 
pas ilgalaikį gyventoją į antrąją valstybę narę).

Tačiau šeimos nariai, apie kuriuos šiuo atveju kalbama, yra peticijos pateikėjo motina ir jo 
jaunesnysis brolis, kurie iki šiol gyvena Ispanijoje. Kadangi 4 straipsnio nuostatos privaloma 
tvarka taikomos tik pagrindinių šeimos narių (sutuoktinio / nepilnamečių vaikų) atžvilgiu, o 
kitų šeimos narių (tiesioginių aukštutinės linijos giminaičių neminint brolių ir seserų) 
atžvilgiu jos taikomos tam tikra nuožiūra, peticijos pateikėjas, net ir gavęs ilgalaikio 
gyventojo leidimą gyventi, neturėtų teisės atsivežti šeimos, tiesa, šį klausimą atitinkama 
valstybė narė sprendžia savo nuožiūra.

Išvada

Ispanijoje neseniai priimtas įstatymas, skirtas šiai ir kitoms direktyvoms į nacionalinę teisę 
perkelti. Komisija raštu kreipsis į Ispanijos valdžios institucijas ir paprašys patvirtinti, kad 
šiuo metu ilgą laiką šalyje gyvenantiems sąlygas atitinkantiems trečiųjų valstybių piliečiams 
išties išduodami reikiami leidimai.

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

Komisija gavo su savo 2010 m. kovo 25 d. atsakymu susijusį Ispanijos valdžios institucijų 
patikinimą, kad šiuo metu ilgą laiką šalyje gyvenantiems sąlygas atitinkantiems trečiųjų 
valstybių piliečiams Ispanijoje išties išduodami reikiami leidimai.


