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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1260/2011 dėl dviprasmiškų nuostatų Europos Vadovų Tarybos 
direktyvoje 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai 
gyventojai, statuso, kurią pateikė Rusijos pilietis M. K.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Tarybos direktyvą 2003/109/EB dėl 
trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso ilgalaikis gyventojas turi 
teisę gyventi kitoje valstybėje narėje nei ta, kuri suteikė konkrečiam asmeniui ilgalaikio 
gyventojo statusą, ilgiau nei tris mėnesius.  Tačiau trumpesnis nei trijų mėnesių laikotarpis 
nenumatytas ir dėl to kyla problemų, ypač ilgalaikiams valstybės narės gyventojams iš 
valstybių, kurios nėra Šengeno bendradarbiavimo narės.  Peticijos pateikėjas gyvena Kipre ir 
turi leidimą gyventi šioje valstybėje narėje neribotą laiką, bet tam, kad galėtų nuvykti į kitas 
valstybes nares ir gyventi ten ilgiau nei 90 dienų, peticijos pateikėjas privalo gauti vizą. Toks 
reikalavimas netaikomas trečiųjų valstybių piliečiams, turintiems leidimą gyventi valstybėje 
narėje neribotą laiką, išduotą kitose valstybėse narėse, kurios yra Šengeno bendradarbiavimo 
narės. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento imtis būtinų veiksmų, kad būtų 
rastas šios problemos sprendimas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

Peticijos pateikėjas iš pradžių prašo išaiškinti ES ilgalaikių gyventojų teises pagal 2003 m 
lapkričio 25 d. Tarybos direktyvą (2003/109/EB) įvažiuoti ir pasilikti kitoje valstybėje narėje 
iki 90 dienų. Papildomame laiške jis prašo išnagrinėti galimybę leisti trečiųjų šalių piliečiams, 
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turintiems Kipro išduotą leidimą gyventi, atvykti į Šengeno erdvės teritoriją be vizų, 
atsižvelgiant į tai, kad Kipras leidžia trečiųjų šalių piliečiams, gyvenantiems Šengeno erdvėje, 
atvykti į Kiprą be vizų iki 90 dienų.

Komisija pripažįsta, kad peticijos pateikėjas išryškino ES dokumentų, reglamentuojančių 
atitinkamai ilgalaikį ir trumpalaikį buvimą, nenuoseklumą.

Direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso 
reglamentuoja tik teisę apsigyventi kitose valstybėse narėse. Direktyvos III skyriuje nustatytos 
ilgalaikiam ES gyventojui ir jo (jos) šeimos nariams taikomos sąlygos ir procedūros atvykti ir 
apsigyventi kitoje valstybėje narėje siekiant pradėti ekonominę veiklą, studijuoti ar kitais 
tikslais. Ši direktyva nesuteikia ES ilgalaikiams gyventojams jokių specialių teisių dėl 
apsigyvenimo kitose valstybėse narėse iki trijų mėnesių laikotarpio. Šioje direktyvoje 
nenagrinėjamas trečiųjų šalių piliečių, turinčių ilgalaikio gyventojo leidimus, išduotus ne 
Šengeno erdvės valstybių narių, ir norinčių keliauti ir laisvai judėti po Šengeno erdvę 
trumpiau nei 3 mėnesius, klausimas ir atvirkščiai (trečiųjų šalių piliečiai, turintys tokius 
leidimus, išduotus Šengeno erdvės valstybių narių, ir norinčių keliauti po ne Šengeno erdvės 
valstybes nares trumpą laiką). Iš tiesų Direktyva buvo priimta remiantis Sutarties 63 straipsnio 
3 ir 4 dalimis (pakeistomis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 79 straipsniu). 

Vidaus reikalų srityje ir ypač vizų ir imigracijos klausimais, turi būti atsižvelgiama į taip 
vadinamąją kintamąją geometriją: viena vertus, yra protokolai dėl Jungtinės Karalystės, 
Airijos ir Danijos pozicijų, priklausančių Sutarčiai, ir, kita vertus, yra asocijuotųjų Šengeno 
šalių padėtis. Todėl:

– klausimas dėl trumpalaikių vizų išdavimo politikos ir leidimų gyventi pripažinimo 
lygiavertėmis trumpalaikėmis Šengeno vizomis priklauso Šengeno acquis, kuriame Jungtinė 
Karalystė ir Airija nedalyvauja;
– Norvegija, Islandija, Šveicarija ir Lichtenšteinas, kaip asocijuotosios Šengeno valstybės 
privalo laikytis Šengeno acquis teisės aktų pavyzdžiui, „vizų“ acquis;
– kai kalbama apie teisės aktus dėl imigracijos politikos (pvz., direktyva dėl trečiųjų valstybių 
piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso), šioms keturioms asocijuotoms šalims jie 
nėra privalomi. Be to, šioje srityje Jungtinė Karalystė ir Airija turi dalyvavimo galimybes
(kuri netaikoma Šengeno „vizų“ acquis), tačiau jos šia teise nesinaudoja;  o Danija neturi 
dalyvavimo galimybės. 

Pagal Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 21 straipsnį, „ne ES saliu piliečiai 
arba trečiųjų šalių piliečiai“, kurie turi galiojančius leidimus gyventi arba ilgalaikes vizas, 
išduotas vienoje iš valstybių narių, gali naudodamiesi tuo leidimu ir galiojančiais kelionės 
dokumentais laisvai judėti ne ilgiau kaip tris mėnesius per bet kurį šešių mėnesių laikotarpį 
kitų valstybių narių teritorijose, jeigu jie atitinka Reglamente (EB) Nr. 562/2006 (Šengeno 
Sienų kodeksas) išdėstytas sąlygas. Atsižvelgiant į 2003 m. Stojimo aktą, šis straipsnis bus 
abipusiai taikomas tarp Kipro ir Šengeno valstybių narių tik Kiprui tapus pilnateise Šengeno 
erdvės valstybe. Tai vadinamojo Šengeno acquis dviejų etapų įgyvendinimo pasekmė 
stojančioms valstybėms narėms. 

Kita vertus, taip pat remiantis 2003 m. Stojimo aktu, Kipras jau turėtų taikyti – nuo įstojimo į 
ES datos – Tarybos reglamentą (EB) Nr. 539/2001, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių sąrašas, 
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kurių piliečiai privalo turėti vizas, kirsdami išorines sienas, ir sąrašas, kurių piliečiams toks 
reikalavimas netaikomas.

Todėl trečiųjų šalių, išvardytų Reglamento 1 priede (kaip, pavyzdžiui, Rusija), piliečiai iš 
esmės turėtų prašyti Kipro vizos nepriklausomai nuo to, ar jie turi Šengeno valstybės narės 
išduotą galiojantį leidimą gyventi. 

Komisija žino, kad Kipras priima Šengeno erdvės valstybių išduotus leidimus gyventi kaip 
lygiaverčius savo trumpalaikei vizai buvimui iki trijų mėnesių. Nepaisant to, iki šiol nėra 
jokio teisinio pagrindo įpareigoti Šengeno valstybes nares pripažinti Kipro išduodamus 
leidimus gyventi lygiaverčiais jų Šengeno erdvės trumpalaikėms vizoms apsigyvenant ne 
ilgiau kaip tris mėnesius.

Atsižvelgiant į ankstesniuose punktuose išdėstytas „spragas“, nurodytas peticijos pateikėjo, 
dėl Kipre išduodamų ES ilgalaikio gyventojo leidimų turėtojų kitų Šengeno valstybių narių 
atžvilgiu (išskyrus Daniją ir Šengeno asocijuotąsias šalis).

Tačiau praktiniu požiūriu, turėtų būti paminėta, kad ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi ES, 
išduotas pagal Direktyvos 2003/109/EB nuostatas, turi būti laikomas svarbiu patvirtinamuoju 
dokumentu siekiant gauti Šengeno vizą. Pavyzdžiui, pagal direktyvos 5 straipsnį šis leidimas 
iš tikrųjų gali įrodyti, kad jo turėtojas turi pastovių ir reguliarių išteklių ir gali išlaikyti save, ir 
į tai turi būti atsižvelgta priimant sprendimus dėl prašymo išduoti trumpalaikę vizą.  Todėl 
praktiškai nėra jokių praktinių pasekmių, nepaisant sudėtingos teisinio klausimo, susijusio su 
vadinamąja „kintamąja geometrija“, kuri kyla tiesiogiai iš sutarčių. 

Šiame etape Komisija nėra informuota apie pagrindines problemas, kylančias asmenims, 
turintiems Kipro išduotus ES ilgalaikio gyventojo leidimus, prašant Šengeno vizų. Iki šiol dėl 
šio klausimo nebuvo gauta jokių nusiskundimų.

Komisija pripažįsta peticijos pateikėjo įvardintą nenuoseklumą, ypač kad pagal Tarybos 
direktyvą 2003/109/EB, ilgalaikis gyventojas įgyja teisę gyventi valstybių narių teritorijoje, 
nebūtinai toje, kuri jam ar jai suteikė ilgalaikio gyventojo statusą, ilgesnį nei trijų mėnesių 
laikotarpį, tuo tarpu nedidelė dalis ES ilgalaikių gyventojų (trečiųjų šalių piliečiai, turintys 
Kipro išduotus ilgalaikio gyvenimo leidimus, bet privalantys gauti vizą) privalo gauti 
Šengeno valstybės, kuriose bus lankomasi, vizą, norėdami atvykti ir pasilikti trumpesnį nei 
trijų mėnesių laikotarpį. 

Komisija atkreipia dėmesį, kad iki šiol nėra jokio teisinio pagrindo įpareigoti Šengeno 
valstybes nares pripažinti Kipro leidimus gyventi lygiaverčiais jų Šengeno trumpalaikėms 
vizoms.

Be to, šiame etape Komisija nėra informuota apie pagrindines problemas, kylančias 
asmenims, turintiems Kipro išduotus ES ilgalaikio gyventojo leidimus, prašant Šengeno vizų. 
Ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi ES, išduotas pagal Direktyvos 2003/109/EB nuostatas, 
turi būti laikomas svarbiu patvirtinamuoju dokumentu siekiant gauti vizą.


