Υπόθεση C-329/97

Sezgin Ergat
κατά
Stadt Ulm
(αίτηση του Bundesverwaltungsgericht
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)
«Συμφωνία Συνδέσεως ΕΟΚ-Τουρκίας — Ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζομένων — Άρθρο 7, πρώτο εδάφιο, της αποφάσεως 1/80 του Συμβουλίου
Συνδέσεως — Μέλος της οικογένειας Τούρκου εργαζομένου — Παράταση της
ισχύος άδειας διαμονής — 'Εννοια της νόμιμης διαμονής — Αίτηση παρατάσεως
της ισχύος προσωρινής άδειας διαμονής που υποβλήθηκε μετά τη λήξη της»

Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα J. Mischo της 3ης Ιουνίου 1999 . . . Ι-1489
Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 16ης Μαρτίου 2000 . . . . Ι-1506

Περίληψη της αποφάσεως
Διεθνείς συμφωνίες — Συμφωνία Συνδέσεως ΕΟΚ-Τουρκίας — Συμβούλιο Συνδέσεως
συσταθέν με τη Συμφωνία Συνδέσεως ΕΟΚ-Τουρκίας — Απόφαση περί ελεύθερης
κυκλοφορίας των εργαζομένων — Έλευση των μελών της οικογένειας — Πρόσβαση των
μελών της οικογένειας Τούρκου εργαζομένου ενταγμένου στη νόμιμη αγορά εργασίας κρά
τους μέλους σε μισθωτή δραστηριότητα της επιλογής του εντός του κράτους μέλους αυτού —
Δικαίωμα συναφές προς το δικαίωμα για παράταση της ισχύος της άδειας διαμονής
(Απόφαση 1/80 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ-Τουρκίας, άρθρο 7, εδ. 1)
Ι-1487

ΠΕΡΙΛΗΨΗ — ΥΠΟΘΕΣΗ C-329/97

Ο Τούρκος υπήκοος, στον οποίο επιτράπηκε
να εισέλθει σε κράτος μέλος ως μέλος της οι
κογένειας Τούρκου εργαζόμενου ενταγμέ
νου στη νόμιμη αγορά εργασίας του κράτους
αυτού και ο οποίος διέμεινε στο κράτος αυτό
νομίμως επί διάστημα μεγαλύτερο της πε
νταετίας και παρέσχε νομίμως εργασία, με
ορισμένες διακοπές, σε διάφορους εργοδότες
εντός του κράτους αυτού, δεν χάνει τα
δικαιώματα που του παρέχει το άρθρο 7,
πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση, της
αποφάσεως 1/80 του Συμβουλίου Συνδέσεως

Ι-1488

ΕΟΚ-Τουρκίας, και συγκεκριμένα το δι
καίωμα για παράταση της ισχύος της άδειας
του διαμονής εντός του κράτους μέλους
υποδοχής, έστω και αν η ισχύς της άδειάς του
διαμονής είχε λήξει κατά την ημερομηνία
υποβολής της αιτήσεως περί παρατάσεως
της ισχύος της, η οποία απορρίφθηκε από τις
αρμόδιες εθνικές αρχές.

(βλ. σκέψη 67 και διατακτ.)

