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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0760/2009 dėl Kipro institucijų atmesto prašymo išduoti pasus 
peticijos pateikėjo vaikams, kurią pateikė Kipro pilietis Engin Yücelen

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Kipro valdžios institucijos atmetė jo prašymą išduoti 
Kipro pasus dviem nepilnamečiams jo ir jo žmonos vaikams. Ir peticijos pateikėjas, ir jo 
žmona yra Kipro piliečiai. Tačiau Kipro valdžios institucijos atmetė prašymą 
argumentuodamos tuo, kad vaikams gimus motina dar neturėjo Kipro pilietybės. Peticijos 
pateikėjas mano, kad minėtais veiksmais šiurkščiai pažeistos jo ir jo žmonos, kaip ES piliečių, 
teisės ir prašo Europos Parlamento įsikišti į šio klausimo nagrinėjimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

„Atsižvelgdama į glaustą peticijos pateikėjo paaiškinimą, Komisija paprašė Kipro valdžios 
institucijų pateikti pastabas, kad Komisija galėtų suprasti priežastis, kodėl atsisakoma dviem 
peticijos pateikėjo vaikams išduoti Kipro pasus.

Laukdama valstybės narės atsakymo Komisija pažymi, kad pagal Direktyvos 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje 
4 straipsnio 3 dalį valstybės narės pagal savo įstatymus išduoda savo piliečiams tapatybės 
kortelę ar pasą, nurodančius jų pilietybę.“
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4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Europos Komisijai paprašius Kipro valdžios institucijų paaiškinimų, Nikosijos valdžios 
institucijos pateikė oficialų atsakymą, kad „nuo 2009 m. liepos 29 d. E. Yücelen abu savo 
vaikus Kipro piliečiais gali užregistruoti gyventojų registre“. Atsakyme taip pat teigiama, kad 
Kipro užsienio reikalų ministerija 2006 m. rugsėjo 6 d. gavo peticijos pateikėjo laišką, po 
kurio susirašinėjimas visiškai nutrūko.

Europos Komisija mano, kad abiem vaikams suteikus Kipro piliečio statusą jie turės visas ES 
piliečių teises, nurodytas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnyje, įskaitant 
teisę „gauti pasą arba asmens liudijimą“, kaip numatyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje 4 straipsnio 3 dalyje.

Europos Komisija peticijos pateikėjui išsiuntė raštą, pranešdama apie Kipro valdžios 
institucijų priimtą sprendimą.“


