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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0760/2009, του Engin Yücelen, κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με
την απόρριψη εκ μέρους των κυπριακών αρχών της αίτησής του για 
χορήγηση διαβατηρίου στα παιδιά του

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την απόρριψη από τις κυπριακές αρχές της αίτησής του για 
χορήγηση κυπριακού διαβατηρίου στα δύο ανήλικα παιδιά που έχει με τη σύζυγό του. Τόσο ο 
αναφέρων όσο και η σύζυγός του έχουν την κυπριακή υπηκοότητα. Οι κυπριακές αρχές 
αιτιολογούν την απόρριψη της αίτησης με το επιχείρημα ότι τα παιδιά γεννήθηκαν πριν 
αποκτήσει η μητέρα τους την κυπριακή υπηκοότητα. Ο αναφέρων είναι της άποψης ότι η 
απόρριψη της αίτησης συνιστά κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων τους ως πολιτών της 
ΕΕ, και ζητεί ως εκ τούτου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επέμβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Έχοντας υπόψη τις συνοπτικές επεξηγήσεις από την πλευρά του αναφέροντος, η Επιτροπή 
ζήτησε τις παρατηρήσεις των κυπριακών αρχών για να καταλάβει τον λόγο της άρνησης 
έκδοσης εθνικού διαβατηρίου στα δύο παιδιά του αναφέροντος.

Εν αναμονή της απάντησης του κράτους μέλους, η Επιτροπή σημειώνει προκαταρκτικά ότι το 
άρθρο 4, παράγραφος 3, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της 
Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών, ορίζει ότι τα κράτη μέλη, ενεργώντας σύμφωνα με το 
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δίκαιό τους, εκδίδουν στους υπηκόους τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο που αναγράφει 
την ιθαγένειά τους.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Κατόπιν του αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις κυπριακές αρχές, η κυβέρνηση 
της Λευκωσίας απάντησε επίσημα ότι «από τις 29 Ιουλίου 2009, ο κ. Yücelen μπορεί να 
εγγράψει τα παιδιά του ως κύπριους πολίτες στο δημοτολόγιο». Η ίδια απάντηση αναφέρει 
εξάλλου ότι το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών δεν ξαναήρθε σε επαφή με τον 
ενδιαφερόμενο ύστερα από την επιστολή που ο τελευταίος απέστειλε στις 6 Σεπτεμβρίου 
2006.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η αναγνώριση της κυπριακής ιθαγένειας θα επιτρέψει στα 
δύο παιδιά να επωφεληθούν των δικαιωμάτων που συνδέονται με την ιθαγένεια της ΕΕ, όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 20 της ΣΛΕΕ, περιλαμβανομένου του δικαιώματος απόκτησης 
«ενός διαβατηρίου η ενός δελτίου ταυτότητας» όπως προβλέπει ρητώς το άρθρο 4, 
παράγραφος 3, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης και 
των μελών των οικογενειών τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ξεχωριστή επιστολή, ενημέρωσε τον αναφέροντα για την 
απόφαση που έλαβε η κυπριακή κυβέρνηση.


