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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1178/2009 adresată de V.S., de cetăţenie ucraineană, privind 
problemele legate de afirmarea drepturilor sale în conformitate cu Directiva 
2003/109/CE privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi 
pe termen lung

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este cetăţean ucrainean care a trăit în Spania timp de 14 ani înainte de a se muta 
recent în Germania, din motive profesionale. În conformitate cu Directiva 2003/109/CE, 
petiţionarul ar avea dreptul să se deplaseze liber în oricare alt stat membru, împreună cu 
familia sa. Permisul său spaniol de şedere permanentă („permiso de residencia permanente”) 
nu este recunoscut de către autorităţile germane ca fiind compatibil cu dispoziţiile Directivei 
2003/109/CE; potrivit acestora, permisul ar trebui să fie intitulat „permiso de larga duración 
CE”. Prin urmare, petiţionarul a trebuit să solicite o viză de muncă şi de şedere pentru 
resortisanţii din ţările terţe, care este limitată ca durată şi care nu îl îndreptăţeşte să îşi aducă 
familia să trăiască împreună cu el în Germania. Spania se confruntă cu o întârziere de trei ani 
în punerea în aplicare a legislaţiei UE şi, în consecinţă, petiţionarul se află într-o situaţie 
foarte dificilă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiţionarul este cetăţean ucrainean care a trăit în Spania timp de 14 ani înainte de a se muta 
recent în Germania, din motive profesionale. El ar dori ca mama şi fratele acestuia să i se 
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alăture în Germania, însă permisul său spaniol de şedere permanentă „permiso de residencia 
permanente” nu este recunoscut de către autorităţile germane ca fiind compatibil cu 
dispoziţiile Directivei 2003/109/CE. Prin urmare, petiţionarul a trebuit să solicite o viză de 
muncă şi de şedere pentru resortisanţii din ţările terţe, care nu îl îndreptăţeşte să îşi 
reîntregească familia.

Autorităţile spaniole nu contestă faptul că petiţionarul întruneşte condiţiile prevăzute de 
Directiva 2003/109 pentru a i se acorda statutul de rezident pe termen lung (RTL) în Spania.

Întrucât Spania nu a aplicat la timp legislaţia UE, nu a fost în măsură să elibereze permisul 
corect în temeiul Directivei RTL („residente de larga duracion-CE”); în schimb, Spania 
eliberează un „permiso de residencia permanente”, care ar permite rezidenţilor pe termen lung 
să locuiască în alte state membre.

În absenţa unui permis RTL eliberat de Spania, petiţionarul a solicitat (şi i s-a eliberat) un 
permis naţional de muncă/şedere temporară în Germania şi nu poate invoca dreptul la 
reîntregirea familiei recunoscut prin Directiva 2003/109 şi acordat rezidenţilor pe termen lung 
(articolul 16 din Directiva RTL: atunci când familia a fost deja constituită în primul stat 
membru, membrii de familie, astfel cum sunt definiți la articolul 4 din Directiva 2003/86/CE 
privind dreptul la reîntregirea familiei, sunt autorizați să îl însoțească ori să i se alăture în al 
doilea stat membru).

Pe de altă parte, membrii de familie în cauză sunt mama şi fratele mai mic ai petiţionarului 
(care încă locuiesc în Spania). Întrucât articolul 4 este obligatoriu numai în ceea ce privește 
membrii familiei de bază (soțul/soția sau copiii minori) și discreționar pentru alți membri ai 
familiei (rude de gradul întâi pe linie ascendentă; nu se menţionează fraţi şi surori), 
petiţionarul nu ar avea dreptul la reîntregirea familiei, chiar dacă este titularul unui permis 
RTL, acest drept rămânând la latitudinea statului membru respectiv.

Concluzie

Spania a adoptat recent o lege de transpunere a acestei directive, precum şi a altor directive.
Comisia va transmite Spaniei o scrisoare prin care va solicita acesteia să confirme că în 
prezent eliberează într-adevăr permisele corecte pe baza cererilor depuse de resortisanţii RTL 
din ţările terţe care îndeplinesc condiţiile în cauză.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

În urma Comunicării sale din 25 martie 2010, Comisia a primit asigurări din partea 
autorităţilor spaniole potrivit cărora, în prezent, Spania eliberează într-adevăr permisele 
corecte pe baza cererilor depuse de resortisanţii ţărilor terţe rezidenţi pe termen lung care 
îndeplinesc condiţiile în cauză.


