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Tárgy:  Az Engin Yücelen, ciprusi állampolgár által benyújtott 0760/2009. számú 
petíció a ciprusi hatóságok gyermekei részére igényelt útlevél kiadásának 
elutasításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a ciprusi hatóságok elutasították az ő és felesége két 
kiskorú gyermeke részére igényelt ciprusi útlevél kiadását. Mind a petíció benyújtója, mind a 
petíció benyújtójának felesége ciprusi állampolgárok. Mindamellett a kérelem elutasítására 
vonatkozóan a ciprusi hatóságok kifogását az jelentette, hogy a két gyermek azelőtt született, 
hogy édesanyjuk megkapta a ciprusi állampolgárságot. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez 
az ő és felesége, mint uniós állampolgárok jogainak súlyos megsértése, és kéri az Európai 
Parlament közbenjárását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 6. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.

A petíció benyújtója által adott rövid magyarázatok alapján a Bizottság a ciprusi hatóságok 
észrevételeit kérte annak megértéséhez, hogy milyen okból utasították el a nemzeti útlevél 
kiadását a petíció benyújtójának két gyermeke részére.

A tagállam válaszára várva a Bizottság elöljáróban megjegyzi, hogy az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
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jogáról szóló 2004/38/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 
tagállamok jogszabályaikkal összhangban az állampolgárságot feltüntető személyazonosító 
igazolványt vagy útlevelet állítanak ki az állampolgáraik részére.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

Az Európai Bizottság ciprusi hatóságokhoz intézett kérelmét követően a nicosiai kormány 
hivatalosan azt válaszolta, hogy „2009. július 29-től Yücelen úr a gyermekeit ciprusi 
állampolgárokként bejegyeztetheti a népesség-nyilvántartásba.” Ugyanez a válasz egyébként 
megjegyzi, hogy a ciprusi külügyminisztérium az érintettel már nem állt kapcsolatban a 2006. 
szeptember 6-án írt levelét követően.

Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a „ciprusi állampolgár” jogállás elismerésével a két 
gyermek élvezheti majd az uniós polgársághoz kapcsolódó, az EUMSz 20. cikkében említett 
jogokat, ideértve az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdésében kifejezetten előírt 
„személyazonosító igazolvány vagy útlevél kiállításához” való jogot.

Az Európai Bizottság – külön levélben – tájékoztatta a petíció benyújtóját a ciprusi kormány 
határozatáról.


