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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0760/2009 af Engin Yücelen, cypriotisk statsborger, om de 
cypriotiske myndigheders afvisning af ansøgning om pas til andragerens børn

1. Sammendrag

Andrageren påklager de cypriotiske myndigheders afvisning af hans ansøgning om cypriotisk 
pas til hans og hans hustrus to mindreårige fællesbørn. Både andrageren og hans hustru er 
cypriotiske statsborgere. De cypriotiske myndigheder begrunder imidlertid afvisningen med, 
at børnene blev født, inden deres mor fik cypriotisk statsborgerskab. Da andrageren føler, at 
dette forhold indebærer en alvorlig krænkelse af hans og hans hustrus rettigheder som EU-
borgere, anmoder han Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2009.

"I betragtning af andragerens korte forklaring har Kommissionen anmodet de cypriotiske 
myndigheder om deres bemærkninger for at forstå årsagen til, at andrageren fik afslag på sin 
ansøgning om cypriotisk pas til sine to børn.

Mens Kommissionen afventer svar fra medlemsstaten, vil den indledningsvis minde om, at 
der i artikel 4, stk. 3, i direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers 
ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, står, at medlemsstaterne 
udsteder og fornyer i overensstemmelse med deres nationale lovgivning identitetskort eller 
pas til deres statsborgere, der udtrykkeligt angiver indehaverens statsborgerskab."
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4. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"I fortsættelse af Kommissionen anmodning til de cypriotiske myndigheder har regeringen i 
Nikosia officielt svaret, at "fra den 29. juli 2009 kan Engin Yücelen få optaget sine børn som 
cypriotiske statsborgere i folkeregistret". I svaret bemærkes det også, at det cypriotiske 
udenrigsministerium ikke har haft kontakt med den berørte part efter den skrivelse, som denne 
havde skrevet den 6. september 2006.

Kommissionen er af den opfattelse, at anerkendelsen af status som "cypriotisk statsborger" vil 
gøre det muligt for de to børn at påberåbe sig de rettigheder, der er forbundet med 
unionsborgerskabet i henhold til artikel 20 i TEUF, herunder retten til at få udstedt et pas eller 
et identitetskort, som det udtrykkeligt er fastsat i artikel 4, stk. 3, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers 
ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.

Kommissionen har ved særskilt skrivelse underrettet andrageren om den afgørelse, som den 
cypriotiske regering har truffet."


