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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1260/2011 którą złożył M.K. (Rosja) w sprawie niejasności 
w dyrektywie Rady 2003/109/WE dotyczącej statusu obywateli państw 
trzecich będących rezydentami długoterminowymi

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że zgodnie z dyrektywą Rady 2003/109/WE dotyczącą statusu 
obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi rezydent 
długoterminowy ma prawo przebywać w państwie członkowskim innym niż to, które nadało 
mu status rezydenta długoterminowego, przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Nie istnieje 
jednak przepis w sprawie okresu krótszego niż trzy miesiące i to stwarza problemy, 
szczególnie w przypadku rezydentów długoterminowych państw członkowskich, które nie 
należą do strefy Schengen. Składający petycję mieszka na Cyprze i ma bezterminowy 
dokument pobytowy, aby jednak wyjechać do innych państw członkowskich na okres dłuższy 
niż 90 dni, musi składać wniosek o wydanie wizy. Nie dzieje się tak w przypadku obywateli 
państw trzecich posiadających bezterminowo ważny dokument pobytowy wydany w innym 
państwie członkowskim należącym do strefy Schengen. W związku z tym składający petycję 
zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie niezbędnych działań w celu rozwiązania 
tego problemu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Składający petycję najpierw zwraca się z prośbą o wyjaśnienia w sprawie prawa rezydentów 
długoterminowych UE do wjazdu i pobytu na terytorium innych państw członkowskich na 
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okres nieprzekraczający 90 dni zgodnie z dyrektywą Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 
2003 r. W piśmie uzupełniającym prosi on o zbadanie możliwości zezwolenia obywatelom 
państw trzecich, którzy posiadają dokument pobytowy wydany przez Cypr, na wjazd bez 
wizy do strefy Schengen ze względu na fakt, że obywatele państw trzecich będący 
rezydentami w strefie Schengen mają prawo do wjazdu i pobytu na terytorium Cypru bez 
wizy przez okres nieprzekraczający 90 dni.

Komisja dostrzega, że składający petycję zwraca uwagę na niespójność pomiędzy 
instrumentami UE w zakresie długoterminowego i krótkoterminowego pobytu.

Dyrektywa 2003/109/WE dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami 
długoterminowymi reguluje wyłącznie prawo pobytu w innych państwach członkowskich. 
Rozdział III dyrektywy określa warunki i procedury, zgodnie z którymi długoterminowy 
rezydent UE i jego rodzina mają prawo do wjazdu i pobytu na terytorium innego państwa 
członkowskiego w celu podjęcia działalności gospodarczej, studiów lub w innych celach. 
Dyrektywa nie przyznaje rezydentom długoterminowym UE żadnych szczególnych praw 
dotyczących pobytu w innych państwach członkowskich przez okresy nieprzekraczające 
trzech miesięcy. Dyrektywa nie reguluje kwestii obywateli państw trzecich posiadających 
długoterminowe dokumenty pobytowe wydane przez państwa członkowskie nienależące do 
strefy Schengen, którzy chcą podróżować i swobodnie się przemieszczać przez okres 
nieprzekraczający trzech miesięcy w strefie Schengen i vice versa (obywateli państw trzecich 
posiadających długoterminowe dokumenty pobytowe wydane przez państwo członkowskie 
należące do strefy Schengen, którzy chcą się udać do państwa członkowskiego nienależącego 
do strefy Schengen na krótki okres). Istotnie dyrektywa została przyjęta na podstawie art. 63 
ust. 3 i 4 Traktatu (zastąpionego art. 79 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). 

W dziedzinie spraw wewnętrznych, a w szczególności w zakresie wiz i imigracji, należy 
wziąć pod uwagę tzw. zmienną geometrię: z jednej strony istnieją protokoły w sprawie 
stanowiska Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii załączone do Traktatu, a z drugiej istnieje status 
państw stowarzyszonych Schengen. W związku z tym:

- polityka w dziedzinie wiz krótkoterminowych oraz kwestia uznawania dokumentów 
pobytowych za równorzędne z krótkoterminowymi wizami Schengen stanowią część dorobku 
Schengen, w którym nie uczestniczy Wielka Brytania i Irlandia;
- Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Lichtenstein jako państwa stowarzyszone Schengen są 
związane aktami prawnymi stanowiącymi rozwój dorobku Schengen, takimi jak dorobek 
wspólnotowy dotyczący wiz;
- jeśli chodzi o akty prawne w dziedzinie polityki imigracyjnej (takie jak dyrektywa dotycząca 
statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi), to cztery 
państwa stowarzyszone Schengen wymienione powyżej nie są nimi związane. Ponadto w tej 
dziedzinie Wielka Brytania i Irlandia mają możliwość wolnego wyboru (opt-in) – w 
przeciwieństwie do dorobku wspólnotowego dotyczącego wiz Schengen – ale z niej nie 
skorzystały; Dania nie ma możliwości opt-in. 

Zgodnie z art. 21 Konwencji wykonawczej do układu z Schengen obywatele spoza UE lub z 
państw trzecich legitymujący się ważnym dokumentem pobytowym lub wizą 
długoterminową, wydanymi przez jedno z państw członkowskich, mogą na podstawie 
powyższych dokumentów oraz ważnego dokumentu podróży swobodnie poruszać się przez 
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okres nieprzekraczający trzech miesięcy w ramach jakiegokolwiek okresu sześciu miesięcy 
po terytoriach innych państw członkowskich, pod warunkiem że spełniają oni warunki wjazdu 
określone w rozporządzeniu (WE) nr 562/2006 (kodeks graniczny Schengen). Jeśli chodzi o 
Cypr, zgodnie z Aktem przystąpienia z 2003 r. powyższy artykuł będzie wzajemnie 
obowiązywał Cypr i państwa członkowskie strefy Schengen dopiero po pełnym przystąpieniu 
Cypru do tej strefy. Stanowi to konsekwencję tzw. dwufazowego wprowadzania w życie 
dorobku Schengen przez przystępujące państwa członkowskie. 

Należy jednak zauważyć, że – również na podstawie Aktu przystąpienia z 2003 r. – Cypr 
powinien już obecnie stosować (od dnia przystąpienia do UE) rozporządzenie Rady (WE) nr 
539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas 
przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu.

W związku z tym obywatele państw trzecich wymienionych w załączniku I do rozporządzenia 
(takich jak Rosja, na przykład) powinni zasadniczo ubiegać się o wizę cypryjską niezależnie 
od tego, czy posiadają ważny dokument pobytowy wydany przez państwo członkowskie 
strefy Schengen. 

Komisja zdaje sobie sprawę, że Cypr akceptuje dokumenty pobytowe wydane przez państwa 
strefy Schengen jako równoważne z cypryjskimi wizami krótkoterminowymi na pobyt 
nieprzekraczający trzech miesięcy. Niemniej jednak nie istnieje obecnie podstawa prawna 
zobowiązująca państwa członkowskie strefy Schengen do uznawania cypryjskich 
dokumentów pobytowych za równoważne z krótkoterminowymi wizami Schengen tych 
państw na pobyt nieprzekraczający trzech miesięcy.

Z wyżej wymienionych przyczyn „luka prawna” wskazana przez składającego petycję 
dotyczy osób legitymujących się długoterminowym dokumentem pobytowym UE wydanym 
przez Cypr wobec państw członkowskich strefy Schengen (z wyjątkiem Danii i państw 
stowarzyszonych Schengen).

Należy jednak zauważyć, że w praktyce długoterminowy dokument pobytowy UE wydany 
zgodnie z dyrektywą 2003/109 powinien zostać uznany za istotny dokument uzupełniający 
podczas rozpatrywania wniosków o wizę Schengen. Na przykład, zgodnie z art. 5 dyrektywy, 
dokument pobytowy może stanowić dowód na to, że osoba legitymująca się nim ma stałe i 
regularne dochody umożliwiające jej utrzymanie się, co jest również brane pod uwagę 
podczas rozpatrywania wniosku o wizę krótkoterminową. W związku z tym zagadnienie to 
nie wiąże się z praktycznymi konsekwencjami, mimo skomplikowanego problemu prawnego 
związanego z tzw. zmienną geometrią, która wynika bezpośrednio z traktatów. 

Na tym etapie Komisji nie są znane żadne poważne problemy napotykane przez osoby 
legitymujące się długoterminowym dokumentem pobytowym UE wydanym przez Cypr 
podczas ubiegania się o wizy Schengen. Do Komisji nie wpłynęły dotychczas żadne skargi w 
tym zakresie.

Komisja dostrzega niespójność wskazaną przez składającego petycję, a mianowicie to, że 
zgodnie z dyrektywą Rady 2003/109/WE rezydent długoterminowy nabywa prawo do 
zamieszkiwania na terytorium państw członkowskich innych niż państwo, które przyznało mu 
status rezydenta długoterminowego, na okres przekraczający trzy miesiące, podczas gdy 
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niewielka grupa rezydentów długoterminowych UE (tj. obywatele państw objętych 
obowiązkiem wizowym posiadający długoterminowy dokument pobytowy wydany przez 
Cypr) muszą ubiegać się o wizę Schengen w celu wjazdu i pobytu na terytorium państwa 
strefy Schengen przez okres krótszy niż trzy miesiące. 

Komisja zwraca uwagę na to, że nie istnieje obecnie podstawa prawna zobowiązująca 
państwa członkowskie strefy Schengen do uznawania cypryjskich dokumentów pobytowych 
za równoważne z krótkoterminowymi wizami Schengen tych państw.

Ponadto na tym etapie Komisji nie są znane żadne poważne problemy napotykane przez 
osoby legitymujące się długoterminowym dokumentem pobytowym UE wydanym przez Cypr 
podczas ubiegania się o wizy Schengen. Długoterminowy dokument pobytowy UE wydany 
zgodnie z dyrektywą 2003/109 powinien zostać uznany za istotny dokument uzupełniający 
podczas procedury wizowej.


