
CM\907487BG.doc PE492.741v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1260/2011 , внесена от M.K., с руско гражданство, относно 
неясноти в Директива 2003/109/EО на Съвета относно статута на 
дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че съгласно Директива 2003/109/EО на Съвета 
относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни дългосрочно 
пребиваващ гражданин има право да живее в държава членка, различна от тази, която 
му е предоставила статута на дългосрочно пребиваващ гражданин, за период, по-дълъг 
от три месеца.  Няма обаче разпоредба за период, по-кратък от три месеца, и това 
създава проблеми, особено за дългосрочно пребиваващи граждани на държави членки, 
които не са членове на Шенгенското сътрудничество.  Вносителят на петицията живее 
в Кипър и има разрешително за неограничено пребиваване, но е длъжен да 
кандидатства за виза при посещения на други държави членки за период, по-дълъг от 
90 дни. Това не важи за граждани на трети държави с разрешителни за неограничено 
пребиваване, издадени в други държави членки от Шенгенското сътрудничество. 
Затова вносителят на петицията отправя молба към Европейския парламент да 
предприеме необходимите стъпки за решаване на този проблем.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 юни 2012 г.

Първоначално вносителят на петицията иска разяснение относно правото на 
дългосрочно пребиваващите в ЕС лица съгласно Директива 2003/109/EО на Съвета от 
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25 ноември 2003 г. да влязат и да останат в друга държава членка за период, по-кратък 
от три месеца. В допълнително писмо той иска да се разгледа възможността граждани 
на трети държави, които имат издадено от Кипър разрешително за пребиваване, да 
влизат без виза на територията на Шенгенското пространство предвид факта, че Кипър 
разрешава на граждани на трети държави, дългосрочно пребиваващи в Шенгенското 
пространство, да влязат и да останат в Кипър без виза за период до 90 дни. 

Комисията признава, че вносителят на петицията посочва несъответствие между 
инструментите на ЕС, уреждащи съответно дългосрочното и краткосрочното 
пребиваване.

Директива 2003/109/ЕО относно статута на граждани от трети страни, които са 
дългосрочно пребиваващи, урежда само правото на пребиваване в други държави 
членки. В глава ІІІ от директивата се посочват условията и процедурите за дългосрочно 
пребиваващи в ЕС граждани на трети държави и семействата им, които искат да влязат 
и да останат в друга държава членка с цел започване на икономическа дейност, учение 
или др. Директивата на предоставя на дългосрочно пребиваващите в ЕС лица никакви 
специални права, що се отнася до престои в рамките на три месеца в други държави 
членки. Директивата на разглежда въпроса с гражданите от трети държави, 
притежатели на разрешително за постоянно пребиваване в ЕС, издадено от държави 
членки, които не са членове на Шенген, които желаят да пътуват и да се предвиждат 
свободно в рамките на три месеца в границите на Шенгенското пространство, както и 
обратното (граждани от трети държави, притежатели на разрешително за постоянно 
пребиваване в ЕС, издадено от държави членки, които са членове на Шенген, които 
желаят да пътуват за кратко време в държава членка, която не е част от Шенгенското 
пространство). Директивата беше приета на основание член 63, параграфи 3 и 4 от 
Договора  (заменен от член 79 от Договора за функционирането на Европейския съюз). 

В  сферата на вътрешните работи и по-конкретно в областта на визите и имиграцията 
следва да се взема предвид т.нар. „променлива геометрия“: от една страна са 
протоколите относно позициите на Обединеното кралство, Ирландия и Дания, 
приложени към Договора, а от друга страна е статутът на асоциираните държави от 
Шенген. Следователно:

- политиката за краткосрочните визи и въпросът с признаването на разрешителните за 
пребиваване като еквивалентни на краткосрочни шенгенски визи попадат сред 
Шенгенското законодателство, в което не участват Обединеното кралство и Ирландия;
- Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн като асоциирани към Шенген страни 
са задължени от правните актове, които представляват развитие на Шенгенското 
законодателство, а именно законодателството в областта на визите;
- когато става въпрос за правни актове в сферата на политиката за имиграцията (като 
Директивата относно статута на граждани от трети държави, които са дългосрочно 
пребиваващи), тези четири асоциирани към Шенген държави не са обвързани. Нещо 
повече, в тази област Обединеното кралство и Ирландия имат възможност за 
присъединяване към достиженията на правото (това не се отнася обаче за достиженията 
на правото от Шенген), но те не са я използвали. Дания няма такава възможност за 
присъединяване. 
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Съгласно член 21 от Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген чуждите 
граждани, които притежават валидно разрешение за пребиваване или дългосрочна виза, 
издадени от една от държавите членки, могат на основание на това разрешение и на 
пътните си документи, когато и двата са в срок на валидност, да се движат свободно до 
три месеца в рамките на всеки шестмесечен период на територията на другите държави 
членки, при условие че отговарят на условията за влизане, посочени в Регламент (ЕО) 
№ 562/2006 (Кодекс на шенгенските граници). Що се отнася до Кипър, по силата на 
Акта за присъединяване от 2003 г., горепосоченият член ще бъде двустранно приложим 
между Кипър и държавите членки от Шенгенското пространство едва след пълното 
присъединяване на Кипър към Шенген. Това е следствие от т.нар. двуетапно прилагане 
на достиженията на правото от Шенген от страна на присъединяващите се държави 
членки. 

От друга страна, също на основание Акта за присъединяване от 2003 г., Кипър следва 
вече да прилага - от датата на присъединяването си към ЕС - Регламент (ЕО) № 
539/2001 на Съвета, определящ списък на третите държави, чиито граждани трябва да 
притежават виза при пресичането на външните граници, и тези, чиито граждани са 
освободени от това изискване.

В резултат граждани на трети държави, изброени в приложение 1 към Регламента (като 
например Русия), по принцип следва да кандидатстват за кипърска виза независимо 
дали притежават валидно разрешително за пребиване, издадено от държава членка на 
Шенгенското пространство. 

Комисията е наясно, че Кипър приема разрешителните за пребиваване, издадени от 
държави членки на Шенген, като еквивалентни на техните краткосрочни визи за период 
до три месеца. Въпреки това досега няма правно основание да се задължат държавите 
членки на Шенген да признават кипърските разрешителни за пребиваване като 
еквивалентни на техните краткосрочни шенгенски визи за период до три месеца.

В този контекст „пропуските“, посочени от вносителя на петицията, се отнасят до лица, 
които притежават разрешителни за дългосрочно пребиваване, издадени от Кипър, по 
отношение на държавите членки на Шенген (с изключение на Дания и на асоциираните 
към Шенген държави).

При все това от практическа гледна точка следва да се спомене, че едно разрешително 
за дългосрочно пребиваване в ЕС, издадено в съответствие с Директива 2003/109, се 
счита за важен документ, подкрепящ кандидатстването за шенгенска виза. Например, 
съгласно член 5 от директивата разрешителното в действителност може да докаже, че 
притежателят му разполага със стабилни и редовни средства, достатъчни за неговата 
издръжка, което също се взема предвид при решението по кандидатстването за 
краткосрочна виза.  Следователно на практика няма последици, въпреки сложния 
правен въпрос, свързан с т.нар. „променлива геометрия“, произтичаща директно от 
Договорите. 

На този етап Комисията няма информация за сериозни проблеми, когато притежатели 
на разрешително за дългосрочно пребиваване в ЕС, издадено от Кипър, кандидатстват 
за шенгенски визи. Досега не са били получавани жалби във връзка с това.
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Комисията признава несъответствието, посочено от вносителя на петицията, а именно 
факта, че съгласно Директива (ЕО) № 2003/109 на Съвета дългосрочно пребиваващият 
придобива право на пребиваване за повече от три месеца на територията на държавите 
членки, различни от тази, която му е предоставила статут на дългосрочно пребиваващ, 
докато малка част от дългосрочно пребиваващите в ЕС (граждани на трети държави, от 
които се изисква виза, притежаващи издадено от Кипър разрешително за дългосрочно 
пребиваване в ЕС), ще трябва да получат шенгенска виза за влизане и престой за по-
малко от три месеца в дадена държава от Шенген. 

Комисията посочва, че досега няма правно основание, което да задължи държавите 
членки на Шенген да признават кипърските разрешителни за постоянно пребиваване 
като еквивалент ин техните краткосрочни шенгенски визи.

Нещо повече, на този етап Комисията няма информация за сериозни проблеми, когато 
притежатели на разрешително за дългосрочно пребиваване в ЕС, издадено от Кипър, 
кандидатстват за шенгенски визи. Разрешителното за дългосрочно пребиваване в ЕС, 
издадено в съответствие с Директива 2003/109, се счита за важен документ, подкрепящ 
кандидатстването за  виза. 


