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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1260/2011 adresată de M.K., de cetățenie rusă, privind 
ambiguitățile din Directiva 2003/109/CE a Consiliului privind statutul 
resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung

1. Rezumatul petiției

Petiționarul subliniază faptul că, în conformitate cu Directiva 2003/109/CE a Consiliului 
privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung, un rezident pe 
termen lung are dreptul de a locui într-un alt stat membru decât cel care i-a acordat statutul de 
rezident pe termen lung, pentru o perioadă de peste trei luni. Cu toate acestea, nu există nicio 
dispoziție pentru o perioadă mai mică de trei luni, iar acest aspect creează probleme, în special 
rezidenților pe termen lung ai statelor membre care nu sunt membre ale cooperării Schengen. 
Petiționarul locuiește în Cipru și deține un permis de ședere nelimitată, dar este obligat să 
solicite o viză pentru a vizita alte state membre pentru o perioadă mai mare de 90 de zile. Nu 
este cazul și pentru resortisanții țărilor terțe cu permise de ședere nelimitată emisie în alte 
state membre ale cooperării Schengen. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului 
European să întreprindă măsurile necesare pentru a găsi o soluție la această problemă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

Petiționarul solicită inițial lămuriri privind dreptul rezidenților pe termen lung ai UE, în 
temeiul Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003, de intrare și ședere pe o 
perioadă de până la 90 de zile într-un alt stat membru. Într-o scrisoare suplimentară, 
petiționarul solicită examinarea posibilității de a permite resortisanților din țări terțe, care au 
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un permis de ședere eliberat de Cipru, să intre fără viză pe teritoriul zonei Schengen, având în 
vedere că Cipru permite resortisanților din țări terțe cu reședința în zona Schengen să intre și 
să locuiască pe teritoriul acestei țări, fără a avea nevoie de viză, pentru o perioadă de până la 
90 de zile.

Comisia recunoaște că petiționarul a subliniat incoerența dintre instrumentele UE care 
reglementează șederea de scurtă și respectiv de lungă durată.

Directiva 2003/109/CE privind statutul resortisanților din țări terțe care sunt rezidenți pe 
termen lung reglementează doar dreptul de reședință pe teritoriul celorlalte state membre. 
Capitolul III al Directivei stipulează condițiile și procedurile pentru ca un resortisant pe 
termen lung al UE și familia sa să intre și să locuiască pe teritoriul unui alt stat membru în 
vederea întreprinderii unei activități economice, pentru studii sau în alte scopuri. Directiva nu 
acordă resortisanților pe termen lung ai UE nici un drept special atunci când e vorba de 
șederea de până la 3 luni în alte state membre. Directiva nu abordează chestiunea 
resortisanților din țări terțe care dețin un permis de ședere pe termen lung eliberat de către un 
stat membru din afara zonei Schengen și care doresc să călătorească în deplină libertate pentru 
mai puțin de trei luni în interiorul zonei Schengen și invers (resortisanți din țări terțe care 
dețin astfel de permise eliberate de state membre care fac parte din zona Schengen și care 
doresc să călătorească într-un stat care nu face parte din zona Schengen pentru o scurtă 
perioadă). Într-adevăr, Directiva a fost adoptată pe baza articolului 63, alineatul (3) și 
alineatul (4) din tratat (înlocuit de articolul 79 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene). 

În domeniul afacerilor interne, al vizelor și în special al imigrației, trebuie să se ia în 
considerare așa numitul concept de geometrie variabilă: pe de-o parte, există chestiunea 
protocoalelor la tratat, referitoare la poziția Regatului Unit, Irlandei și Danemarcei iar, pe de
cealaltă parte, statutul țărilor asociate la acordul Schengen. În consecință:

- politica privind viza de scurtă ședere și chestiunea recunoașterii permiselor de ședere ca vize 
de tip Schengen de scurtă ședere intră în competența legislației referitoare la Schengen, la care 
Regatul Unit și Irlanda nu participă;
- Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein, în calitate de țări asociate la acordul Schengen, 
sunt obligate prin acte legislative reprezentând dezvoltarea acquis-ului Schengen, precum 
acquis-ul în materie de vize, să respecte legislația;
- referitor la actele legislative din domeniul politicii privind imigrația (precum Directiva 
privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung), cele patru țări 
asociate la Schengen nu sunt obligate de acestea. Mai mult, în acest domeniu Regatul Unit și 
Irlanda dețin posibilitatea opțiunii de participare „opt-in” (nu este cazul în ceea ce privește 
acquis-ul în materie de vize Schengen) dar nu s-au folosit de aceasta; Danemarca nu are
posibilitatea unei astfel de opțiuni. 

Conform articolului 21 al Convenției de punere în aplicare a acordului Schengen „cetățenii 
statelor din afara UE sau resortisanții din țări terțe” care dețin un permis de ședere valabil sau 
vize de ședere pe termen lung, eliberate de unul dintre statele membre, pot, pe baza acestui 
permis sau document valabil de călătorie, să se deplaseze liber timp de maximum trei luni în 
orice perioadă de șase luni pe teritoriul celorlalte state membre, cu condiția îndeplinirii 
condițiilor de intrare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 562/2006 (Codul Frontierelor 
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Schengen). În ceea ce privește Cipru, conform Actului de Aderare din 2003, această dispoziție 
se aplică în mod reciproc între Cipru și statele membre care fac parte din Schengen doar după 
deplina aderare a Ciprului la Schengen. Aceasta este consecința așa numitei faze de punere în 
aplicare în două etape a acquis-ului Schengen de către statele membre care aderă. 

Pe de altă parte, tot în conformitate cu Actul de Aderare din 2003, Cipru ar trebui să aplice 
deja - încă din momentul aderării sale la UE - Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 539/2001 
care stabilește lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină o viză în momentul când 
trec granița și a țărilor ai căror resortisanți sunt scutiți de această cerință.

Ca rezultat, resortisanții țărilor terțe listate la anexa 1 din Regulament (de exemplu Rusia), ar 
trebui să solicite, în principiu, viză din partea Ciprului, indiferent dacă dețin un permis de 
ședere valabil eliberat de un stat membru din zona Schengen. 

Comisia este conștientă că Cipru acceptă permisele de ședere eliberate de state membre din 
zona Schengen ca fiind echivalente vizei cipriote de scurtă ședere pentru perioade de până la 
trei luni. Cu toate acestea, în momentul de față, nu există niciun temei juridic care să oblige 
statele membre din zona Schengen să recunoască permisele de ședere cipriote ca fiind 
echivalente vizelor de ședere de scurtă durată de tip Schengen pentru perioade de până la trei 
luni.

Luând în considerare cele menționate anterior, această lacună identificată de petiționar 
privește deținătorii de permise de ședere de lungă durată în UE eliberate de Cipru în raport cu 
statele membre din zona Schengen (cu excepția Danemarcei și țărilor asociate).

Cu toate acestea, din punct de vedere practic, ar trebui să se menționeze faptul că un permis 
de ședere de lungă durată în UE, eliberat în conformitate cu Directiva 2003/109, trebuie 
considerat un document justificativ important în procesarea unei cereri pentru obținerea vizei 
Schengen. De exemplu, conform articolului 5 al Directivei, permisul de ședere poate să facă 
dovada faptului că deținătorul are resurse stabile și constante pentru a se întreține, lucru care 
se ia în considerare atunci când se procesează aplicația pentru acordarea vizei de scurtă 
ședere. Astfel, în realitate, nu există consecințe practice, în ciuda chestiunii juridice complexe 
referitoare la „geometria variabilă”care decurge din tratate. 

În acest stadiu, Comisia nu este conștientă de problemele majore care apar atunci când 
deținătorii permiselor de ședere de lungă durată eliberate de Cipru solicită vize Schengen. 
Nici o plângere nu a fost înregistrată până în acest moment referitor la acest subiect.

Comisia recunoaște incoerența subliniată de petiționar, în special în ceea ce privește faptul că, 
în temeiul Directivei Consiliului nr. 2003/109/CE, un rezident pe termen lung dobândește 
dreptul de ședere pe teritoriul altor state membre decât cel care i-a acordat statutul de rezident 
pe termen lung, pentru o perioadă de peste trei luni, în timp ce o mică parte din rezidenții pe 
termen lung ai UE (resortisanți ai țărilor terțe obligați să dețină viză și care dețin un permis de 
ședere de lungă durată eliberat de Cipru) va trebui să obțină o viză Schengen pentru a putea 
intra și locui pentru o perioadă mai scurtă de trei luni în țara pe care o vizitează. 

Comisia subliniază faptul că, în prezent, nu există niciun temei juridic care să oblige statele 
membre din zona Schengen să recunoască permisele de ședere cipriote ca fiind echivalente 
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vizelor de ședere de scurtă durată de tip Schengen.

În plus, în acest stadiu, Comisia nu este conștientă de problemele majore care apar atunci când 
deținătorii permiselor de ședere de lungă durată eliberate de Cipru solicită vize Schengen. 
Permisul de ședere de lungă durată în UE eliberat în conformitate cu Directiva 2003/109 
trebuie considerat un document justificativ important în procedura de obținere a vizei.


