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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0760/2009, ko iesniedza Kipras valstspiederīgais Engin Yücelen, 
par Kipras iestāžu atteikšanos pieņemt iesniegumu par pasu izsniegšanu viņa 
bērniem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Kipras iestādes noraidījušas iesniegumu par Kipras pases 
izsniegšanu viņa diviem mazgadīgajiem bērniem. Gan lūgumraksta iesniedzējs, gan viņa sieva 
ir Kipras pilsoņi. Iestādes pamato atteikumu ar to, ka bērni dzimuši, vēl pirms lūgumraksta 
iesniedzēja sieva ieguva Kipras pilsonību. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pieļauts rupjš 
viņa un viņa sievas kā ES pilsoņu tiesību pārkāpums un aicina Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 6. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī

„Ņemot vērā īsos lūgumraksta iesniedzēja paskaidrojumus, Komisija Kipras varas iestādēm 
lūdza komentārus, lai saprastu iemeslu, kāpēc diviem lūgumraksta iesniedzēja bērniem tika 
atteikts izsniegt valsts pasi.

Gaidot dalībvalsts atbildi, Komisija iepriekš komentē, ka Direktīvas 2004/38/EK par 
Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties 
dalībvalstu teritorijā 4. panta 3. punkts paredz, ka dalībvalstis saskaņā ar saviem tiesību 
aktiem izsniedz saviem valstspiederīgajiem personas apliecību vai pasi, kurā norādīta to 
valstiskā piederība, un atjauno šos dokumentus.”
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4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Pēc Eiropas Komisijas lūguma Kipras varas iestādēm Nikosijas valdība oficiāli atbildēja, ka 
„sākot no 2009. gada 29. jūlija, Engin Yücelen Iedzīvotāju reģistrā var reģistrēt savus bērnus 
kā Kipras valstspiederīgos”. Turklāt šajā pašā atbildē ir norādīts, ka Kipras Ārlietu ministrijai 
vairs nav bijis saziņas ar ieinteresēto personu pēc vēstules, ko persona rakstīja 2006. gada 
6. septembrī.

Eiropas Komisija uzskata, ka „Kipras valstspiederīgā” statusa atzīšana abiem bērniem ļaus 
atsaukties uz tiesībām, kas saistītas ar ES pilsonību un kas norādītas Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 20. pantā, ieskaitot tiesības iegūt „personas apliecību vai pasi”, kā tas 
skaidri paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 
2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un 
uzturēties dalībvalstu teritorijā 4. panta 3. punktā.

Eiropas Komisija ar atsevišķu vēstuli informēja lūgumraksta iesniedzēju par Kipras valdības 
pieņemto lēmumu.”


