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Suġġett: Petizzjoni 1260/2011 imressqa minn M.K., ta’ ċittadinanza Russa, dwar 
ambigwitajiet fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE fir-rigward tal-istatus ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi bħala residenti permanenti barranin

1. Sommarju tal-petizzjoni

L-awtur tal-petizzjoni jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, skont id-Direttiva tal-Kunsill 
2003/109/KE dwar l-istatus ta’ ċittadini ta’ Stati terzi li jkunu residenti għat-tul, resident 
permanenti barrani jista’ jakkwista d-dritt li joqgħod fi Stati Membri oħra li mhumiex dak l-
Istat li kkonċedielu l-istatus ta’ resident permanenti barrani, għal perjodu ta’ iżjed minn tliet 
xhur. Madankollu, ma hemm ebda dispożizzjoni għal perjodu ta’ inqas minn tliet xhur, u dan 
joħloq problemi, b’mod partikolari għal residenti permanenti barranin fi Stati Membri li ma 
jipparteċipawx fil-kooperazzjoni Schengen. L-awtur tal-petizzjoni li hu residenti f’Ċipru u li 
għandu permess ta’ residenza bla limitu, ikollu għalhekk bilfors japplika għal viża fir-rigward 
ta’ żjarat ta’ inqas minn 90 jum fi Stati Membri oħra, li mhuwiex il-każ għal ċittadini ta’ Stati 
terzi oħra li għandhom permess ta’ residenza bla limitu maħruġ fi Stati Membri li 
jipparteċipaw fil-kooperazzjoni Schengen. L-awtur tal-petizzjoni jitlob għalhekk lill-
Parlament Ewropew jieħu l-miżuri meħtieġa biex tinstab soluzzjoni għal din il-problema.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Marzu 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012.

Il-petizjonant inizjalment qed jitlob kjarifika dwar id-dritt ta' residenti permanenti tal-UE 
skont id-Direttiva tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2003 (2003/109) biex jidħol u joqgħod għal 
mhux iktar minn 90 jum fi Stat Membru ieħor. F'ittra kumplimentari hu talab li tiġi 
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kkunsidrata l-possibilità li ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkollhom permess ta' residenza maħruġ 
minn Ċipru jkunu jistgħu jidħlu mingħajr viża fit-territorju taż-żona Schengen minħabba l-fatt 
li Ċipru jippermetti ċittadini ta' pajjiżi terzi - residenti fiż-żona Schengen - jidħlu u joqogħdu 
f'Ċipru mingħajr viża, sa 90 jum.

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-petizzjonant irrimarka inkoerenza bejn l-istrumenti tal-UE li 
jirregolaw żjarat fit-tul u żjarat qosra rispettivament.

Id-Direttiva 2003/109/KE dwar l-istatus ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu residenti għat-tul 
tirregola biss id-dritt ta' residenza fl-Istati Membri l-oħra. It-Tieni Kapitolu tad-Direttiva 
jistipula l-kundizzjonijiet u l-proċeduri għal residenti għat-tul tal-UE u l-membri tal-familja 
tagħhom biex jidħlu u joqogħdu fi Stat Membru ieħor sabiex iwettqu attività ekonomika, 
jistudjaw, jew għal skopijiet oħra. Id-Direttiva ma tagħti l-ebda dritt speċjali lil residenti għat-
tul tal-UE meta jagħmlu żjarat fi Stati Membri oħra għal perjodu sa tliet xhur. Id-Direttiva ma
tindirizzax il-kwistjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkollhom permess ta' residenza fl-UE 
għat-tul maħruġ minn Stati Membri li mhumiex parti mix-Schengen li jridu jivvjaġġaw u 
jiċċaqilqu liberament għal inqas minn tliet xhur fiż-żona Schengen u viċe versa (ċittadini ta' 
pajjiżi terzi li jkollhom dan il-permess maħruġ minn Stati Membri tax-Schengen u li jixtiequ 
jivvjaġġaw lejn Stati Membri mhux tax-Schengen għal mawriet qosra). Fil-fatt id-Direttiva 
kienet adottata fuq il-bażi tal-Artikolu 63(3) u (4) tat-Trattat (mibdula bl-Artikolu 79 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea). 

Fil-qasam tal-Affarijiet Interni u fl-oqsma tal-viżas u l-immigrazzjoni b'mod partikolari, l-
hekk imsejħa ġeometrija varjabbli jeħtieġ li tkun ikkunsidrata. fuq naħa, hemm il-protokolli 
dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit, l-Irlanda u d-Danimarka mehmuża mat-Trattat u fuq in-
naħa l-oħra, hemm l-istatus tal-pajjiżi assoċjati ma' Schengen. Konsegwentement:

- il-politika tal-viżas għal żjara qasira u l-ħruġ tar-rikonoxximent ta' permessi ta' residenza 
bħala ekwivalenti għal viżas ta' Schengen għal żjara qasira jaqgħu taħt l-acquis ta' Schengen li 
fih ir-Renju Unit u l-Irlanda ma jipparteċipawx;
- in-Norveġja, l-Islanda, l-Isvizzera u l-Liechtenstein bħala pajjiżi assoċjati ma' Schengen 
huma marbuta bl-atti legali li jikkostitwixxu żvilupp tal-acquis ta' Schengen, bħal l-acquis tal-
"viża".
- Meta niġu għall-atti legali fil-qasam tal-politika tal-immigrazzjoni (bħad-Direttiva dwar l-
istatus ta' ċittadini ta' pajjżi terzi li huma residenti għat-tul) dawn l-erba' pajjiżi assoċjati ma' 
Schengen mhumiex marbuta ma' dawn l-atti. Barra minn hekk, f'dan il-qasam ir-Renju Unit u 
l-Irlanda għandhom possibilitajiet ta' inklużjoni volontarja (opt-in) (li mhux il-każ dwar l-
acquis tal-"viża" ta' Schengen) imma qatt ma użawhom. Id-Danimarka ma għandhiex il-
possibilità ta' inklużjoni volontarja. 

Skont l-Artikolu 21 tal-Konvenzjoni li Timplimenta l-Ftehim ta' Schengen, "ċittadini mhux 
tal-UE jew ċittadini ta' pajjiżi terzi" li għandhom permess ta' residenza validu jew viżas għal 
perjodu twil maħruġ minn wieħed mill-Istati Membri jistgħu, fuq il-bażi ta' dak il-permess 
jew dokument ta' vvjaġġar validu, jiċċaqilqu b'mod liberu sa tliet xhur fi kwalunkwe perjodu 
ta' sitt xhur fit-territorji ta' Stati Membri oħra, sakemm jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' dħul 
stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 526/2006 (Kodiċi tal-Fruntieri). Fir-rigward ta' Ċipru, 
skont l-Att ta' Adeżjoni tal-2003, dan l-Artikolu se jkun applikabbli b'mod reċiproku bejn 
Ċipru u l-Istati Membri ta' Schengen biss wara l-adeżjoni sħiħa ta' Ċipru f'Schengen. Din hi 
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konsegwenza tal-hekk imsejħa implimentazzjoni f'żewġ fażijiet tal-acquis ta' Schengen mill-
Istati Membri fl-istadju ta' adeżjoni. 

Min-naħa l-oħra, ukoll fuq il-bażi tal-Att ta' Adeżjoni tal-2003, Ċipru diġà suppost japplika -
mid-data tal-adeżjoni tiegħu fl-UE - ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li 
jistabbilixxi listi ta' pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża meta jaqsmu l-
fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dan ir-rekwiżit.

Ir-riżultat ta' dan hu li ċittadini ta' pajjiżi terzi elenkati fl-Anness 1 tar-Regolament (bħar-
Russja pereżempju) fil-prinċipju għandhom japplikaw għal viża ta' Ċipru irrispettivament jekk 
għandhomx permess ta' residenza validu maħruġ minn Stat Membru ta' Schengen. 

Il-Kummissjoni hi konxja li Ċipru jaċċetta permessi ta' residenza maħruġa minn Stati ta' 
Schengen bħala ekwivalenti għal viża tagħhom fuq perjodu qasir sa tliet xhur. Madankollu, 
sallum, m'hemm l-ebda bażi legali li tobbliga Stati Membri ta' Schengen li jirrikonoxxu 
permessi ta' residenza ta' Ċipru bħala ekwivalenti għal viżas għal perjodu qasir ta' Schengen 
tagħhom ta' mhux aktar minn tliet xhur.

F'dan l-isfond stabbilit fil-punti preċendenti, il-"lakuna" identifikata mill-petizzjonant 
tikkonċerna detenturi ta' permessi ta' residenza għal perjodu twil fl-UE maħruġa minn Ċipru 
fir-rigward ta' Stati Membri ta' Schengen (bl-eċezzjoni tad-Danimarka u l-pajjiżi assoċjati ma' 
Schengen).

Madankollu, mill-punt prattiku, ta' min isemmi li permess ta' residenza għal residenti fuq 
perjodu twil fl-UE maħruġ skont id-Direttiva 2003/109 għandu jkun ikkunsidrat bħala 
dokument ta' prova importanti waqt li jkun qed isir il-proċess tal-appklikazzjoni għal viża ta' 
Schengen. Pereżempju, skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva il-permess fil-fatt jista' jagħti prova li 
d-detentur għandu riżorsi stabbli u regolari biex imantni lilu nnifsu, ħaġa li wkoll tiġi meqjusa 
meta tkun se tittieħed id-deċiżjoni dwar applikazzjoni għal viża għal perjodu qasir.  Għalhekk, 
fil-prattika m'hemmx konsegwenzi prattiċi, minkejja l-kwistjoni legalment kumplessa dwar l-
hekk imsejħa "ġeometrija varjabbli" li toħroġ direttament mit-Trattati. 

F'dan l-istadju, il-Kummissjoni mhijiex konxja ta' problemi importanti meta detenturi ta' 
permessi ta' residenza għal residenti tal-UE maħruġa minn Ċipru japplikaw għal viżas ta' 
Schengen. Sallum ma wasal l-ebda ilment dwar din il-kwistjoni.

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi l-inkoerenza indikata mill-petizzjonant l-aktar dik li skont id-
Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE, resident fuq perjodu twil ta' żmien għandu jakkwista d-
dritt li jgħix fit-territorju ta' Stati Membri li mhumiex dak l-Istat li kkonċedielu l-istatus ta’ 
resident permanenti barrani, għal perjodu ta’ iżjed minn tliet xhur, filwaqt li numru żgħir ta' 
residenti tal-UE fuq perjodu twil ta' żmien (ċittadini ta' pajjiżi terzi obbligati li jkollhom viża 
u li għandhom permess ta' residenza għal residenti tal-UE fuq perjodu twil ta' żmien maħruġ 
minn Ċipru) ikollhom jakkwistaw viża ta' Schengen biex jidħlu u joqogħdu għal inqas minn 
tliet xhur f'pajjiż ta' Schengen li se jżuru. 

Il-Kummissjoni tirrimarka li, sallum, m'hemm l-ebda bażi legali li tobbliga lill-Istati Membri 
ta' Schengen li jirrikonoxxu permessi ta' residenza bħala ekwivalenti għal viżas tagħhom ta' 
Schengen għal żjarat qosra.
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Barra minn hekk, f'dan l-istadju, il-Kummissjoni mhijiex konxja ta' problemi importanti meta 
detenturi ta' permessi ta' residenza għal perjodu twil maħruġa għal residenti tal-UE minn 
Ċipru japplikaw għal viżas ta' Schengen. Permess ta' residenza ta' residenti tal-UE għal 
perjodu twil maħruġa skont id-Direttiva 2003/109/KE għandu jitqies bħala dokument ta' 
prova importanti fil-proċedura tal-viża.


