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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0760/2009, внесена от Engin Yücelen, с кипърско гражданство, 
относно отхвърлянето от страна на кипърските органи на молбата на 
вносителя за издаване на паспорти на децата му

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу отхвърлянето от страна на кипърските 
органи на неговата молба за издаване на кипърски паспорти на двете му деца. Както 
вносителят на петицията, така и неговата съпруга притежават кипърско гражданство. 
Причината, изтъкната от кипърските органи за отхвърляне на молбата обаче, е, че 
децата са родени, преди майката да получи кипърско гражданство. Вносителят на 
петицията счита, че това е сериозно нарушение на неговите права, както и на правата 
на съпругата му, в качеството им на граждани на ЕС, и търси намесата на Европейския 
парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 06.10.09 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 17.12.09

Предвид лаконичните пояснения на вносителя на петицията, Комисията поиска 
коментар на кипърските органи, за да разбере причината за отказа за издаване на 
национални паспорти на двете му деца.
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В очакване на отговора на държавата-членка, Комисията отбелязва предварително, че 
член 4, параграф 3 от Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и 
на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията 
на държавите–членки, разпорежда държавите–членки, в съответствие със своето 
законодателство, да издават и подновяват на своите граждани карта за самоличност или 
паспорт, удостоверяващ националността им.

4. Отговор на Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Вследствие на запитване от страна на Европейската комисия, отправено към 
кипърските органи, правителството в Никозия изпрати официален отговор, в който се 
посочва, че „от 29 юли 2009 г. г-н Yücelen може да впише децата си като кипърски 
граждани в Регистъра на населението“. Освен това в същия отговор се посочва, че 
кипърският министър на външните работи не се е свързвал повече със заинтересования, 
след писмото, изпратено от последния на 6 септември 2006 г.

Европейската комисия счита, че признаването на статута „кипърски гражданин“ ще 
позволи на двете деца на вносителя да се позоват на правата си във връзка с 
европейското гражданство, посочени в член 20 от Договора за създаване на Европейски 
съюз, включително на правото да им бъде издадена „карта за самоличност или 
паспорт“, както е изрично предвидено в член 4, параграф 3 от Директива 2004/38/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г., която касае свободното 
движение на територията на ЕС на граждани на Съюза и на членове на техните 
семейства.

С отделно писмо Европейската комисия информира вносителя за решението, взето от 
кипърското правителство.
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