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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0760/2009, imressqa minn Engin Yücelen, ta’ nazzjonalità 
Ċiprijotta, dwar iċ-ċaħda min-naħa tal-awtoritajiet Ċiprijotti tal-
applikazzjoni tiegħu għal passaport għal uliedu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar iċ-ċaħda min-naħa tal-awtoritajiet Ċiprijotti tal-applikazzjoni 
tiegħu għal passaport Ċiprijott għaż-żewġt itfal, ta’ taħt l-età, tiegħu u ta’ martu. Kemm il-
petizzjonant u martu huma ċittadini Ċiprijotti. Ir-raġuni mogħtija mill-awtoritajiet Ċiprijotti 
taċ-ċaħda tal-applikazzjoni hi, madankollu, li t-tfal twieldu qabel ma ommhom kienet kisbet 
iċ-ċittadinanza Ċiprijotta. Il-petizzjonant iqis li din hija infrazzjoni serja tad-drittijiet tiegħu u 
ta’ martu bħala ċittadini tal-UE u jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni.

2. Ammisibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2009.

Fid-dawl tal-ispjegazzjonijiet fil-qosor min-naħa tal-petizzjonant, il-Kummissjoni talbet l-
osservazzjonijiet tal-awtoritajiet Ċiprijotti sabiex tifhem ir-raġuni għaliex kien hemm rifjut li 
jinħareġ passaport nazzjonali liż-żewġt itfal tal-petizzjonant.

Filwaqt li tistenna r-risposta tal-Istat Membru, il-Kummissjoni tosserva l-ewwel u qabel 
kollox, li l-Artikolu 4.3 tad-Direttiva  2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u 
tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati 
Membri jistipola li l-Istati Membri, f’konformità mal-liġijiet tagħhom, għandhom joħorġu 
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għaċ-ċittadini tagħhom karta tal-identità jew passaport li jiddikjara ċ-ċittadinanza tagħhom.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Għall-mistoqsija tal-Kummissjoni Ewropea lill-awtoritajiet Ċiprijotti, il-gvern ta’ Nikosija 
wieġeb uffiċjalment li mid-29 ta’ Lulju 2009 ’l quddiem, is-Sur Yücelen jista’ jirreġistra lit-
tfal tiegħu bħala ċittadini Ċiprijotti fiċ-ċensiment. L-istess risposta barra minn hekk tgħid li l-
Ministeru tal-Affarijiet Barranin Ċiprijott ma kellu l-ebda kuntatt ieħor mal-petizzjonant minn 
wara l-ittra li dan tal-aħħar bagħat fis-6 ta’ Settembru 2006.

Il-Kummissjoni Ewropea hija tal-opinjoni li r-rikonoxximent tal-istejtus ta’ “ċittadin 
Ċiprijott” se jippermetti li ż-żewġt itfal jibbenifikaw mil-liġijiet marbuta maċ-ċittadinanza tal-
UE, hekk kif inhu stipulat fl-Artikolu 20 tat-TFUE, inkluż id-dritt li jinħarġilhom passaport 
jew karta tal-identità hekk kif inhu previst b’mod ċar fl-Artikolu 4.3 tad-Direttiva 
2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu liberament.

Il-Kummissjoni Ewropea, permezz ta’ ittra separata, informat lill-petizzjonant dwar id-
deċiżjoni li ttieħdet mill-gvern Ċiprijott.


