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Tema: Peticija Nr. 0297/2011 dėl prašymo suteikti Čekijos pilietybę, kurią pateikė 
Šri Lankos pilietis M. S. 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas turi Šri Lankos pilietybę, o nuo 2003 m. jam suteiktas prieglobstis 
Čekijoje. Jis turi draugę čekę ir su ja susilaukė vaiko, kuris turi Čekijos pilietybę. Peticijos 
pateikėjas pateikė prašymą suteikti jam Čekijos pilietybę, tačiau šis prašymas buvo atmestas, 
nes peticijos pateikėjas yra bedarbis. Prašymas išduoti ilgalaikį leidimą gyventi šalyje taip pat 
buvo atmestas. Pasak Čekijos valdžios institucijų, jis visų pirma turėtų atsisakyti leidimo 
suteikti prieglobstį. Peticijos pateikėjas nesupranta, kodėl visų pirma jis turi atsisakyti šio 
leidimo, ir baiminasi, kad be šio dokumento negalės pateikti prašymo išduoti leidimą gyventi 
šalyje. Jis prašo Europos Parlamento pagalbos. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. birželio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Trečiųjų šalių piliečiams, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, ES valstybėse narėse 
suteikiamos teisės, suderintos ES lygmeniu pagal 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 
2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar 
asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos 
pobūdžio būtiniausių standartų. Valstybės narės turi užtikrinti vienodą požiūrį į pabėgėlio 
statuso turėtojus ir piliečius atsižvelgiant į konkrečias teises. 

Visų pirma remiantis direktyvos 26 straipsnio 1 ir 2 dalimis, valstybės narės įpareigotos leisti 
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pabėgėliams vykdyti darbo veiklą pagal darbo sutartį arba savarankiškai. Be to, jos turi 
užtikrinti, kad pabėgėlio statuso turėtojams galimybės užsiimti tokia veikla, kaip su užimtumu 
susijusios galimybės suaugusiems, profesinis rengimas ir praktinė patirtis darbo vietoje, būtų 
suteikiamos lygiavertėmis sąlygomis kaip ir piliečiams.

Remiantis direktyvos 24 straipsniu, valstybės narės turi išduoti pabėgėlio statuso turėtojams 
leidimą gyventi šalyje, kuris galiotų ne trumpiau kaip trejus metus ir būtų pratęsiamas. 
Leidimo gyventi šalyje panaikinimo sąlygos išsamiai išvardytos ir nesusijusios su atvejais, kai 
pripažintas pabėgėlis paprasčiausiai pateikia prašymą dėl ilgalaikio leidimo gyventi šalyje. 

Vis dėlto dėl Čekijos valdžios institucijų atsisakymo pripažintam pabėgėliui suteikti Čekijos 
pilietybę, kiekviena valstybė narė nustato pilietybės gavimo ir praradimo sąlygas. Šie 
klausimai nepatenka į Europos Sąjungos teisės taikymo sritį, todėl Komisija neturi 
kompetencijos į juos kištis.

2011 m. iš dalies pakeista Tarybos direktyva 2003/109/EB (Ilgalaikių gyventojų direktyva)1, 
kad į ją būtų įtraukti tarptautinės apsaugos gavėjai, būtent pabėgėliai ir asmenys, kuriems 
teikiama papildoma apsauga. Remiantis iš dalies pakeista direktyva, tarptautinės apsaugos 
gavėjams gali būti suteiktas ilgalaikis leidimas gyventi šalyje po 5 metų teisėto ir 
nenutrūkstamo gyvenimo valstybėje narėje. Gavę šį statusą ir tam tikromis sąlygomis jie gali 
persikelti į antrą valstybę narę ir ten taip pat gauti ilgalaikį leidimą gyventi šalyje. 

Valstybės narės privalo perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę iki 2013 m. gegužės 20 d.  
Šiuo atžvilgiu tarptautinės apsaugos gavėjai paprastai galės naudotis direktyvoje nurodytomis 
teisėmis tik šiam terminui pasibaigus. 

Išvados

Komisija negali toliau nagrinėti šio atvejo, nes nepateikta informacijos, rodančios galimą ES 
teisės pažeidimą. Jeigu peticijos pateikėjas to pageidauja, jis gali Čekijoje kreiptis į advokatą 
ir (arba) nevyriausybinę organizaciją, kad gautų daugiau informacijos dėl su šiuo atveju 
susijusių nacionalinių procedūrų.“

                                               
1 OL C 2011 5 19, L 132/1.


