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Betreft: Verzoekschrift 0760/2009, ingediend door Engin Yücelen (Cypriotische 
nationaliteit), over de weigering van zijn aanvraag van een paspoort voor zijn 
kinderen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over de weigering door de Cypriotische autoriteiten van zijn aanvraag van een 
Cypriotisch paspoort voor de twee minderjarige kinderen van hem en zijn vrouw. Zowel 
indiener als zijn vrouw zijn Cypriotisch staatsburgers. De reden die de Cypriotische 
autoriteiten aanvoeren voor de weigering is echter dat de kinderen werden geboren voordat de 
moeder de Cypriotische nationaliteit verkreeg. Indiener is van mening dat dit een ernstige 
schending is van zijn rechten en van die van zijn vrouw als EU-burgers en verzoekt het 
Europees Parlement om in actie te komen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009

Na lezing van de beknopte toelichting van indiener heeft de Commissie de Cypriotische 
autoriteiten om een reactie gevraagd, teneinde inzicht te krijgen in de redenen voor de 
weigering om de twee kinderen van indiener een Cypriotisch paspoort te verstrekken.

In afwachting van het antwoord van de lidstaat merkt de Commissie bij voorbaat op dat 
artikel 4, lid 3, van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op 
het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, bepaalt dat 
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de lidstaten hun burgers overeenkomstig hun wetgeving een identiteitskaart of een paspoort 
verstrekken, waarin hun nationaliteit is vermeld.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010

Naar aanleiding van het verzoek van de Europese Commissie aan de Cypriotische autoriteiten 
heeft de regering van Nicosia officieel geantwoord dat ´vanaf 29 juli 2009 de heer Yücelen 
zijn kinderen kan inschrijven in het bevolkingsregister als ingezetenen van Cyprus.` In 
dezelfde brief staat overigens ook dat de minister van Buitenlandse Zaken van Cyprus sinds 
de laatste brief van 6 september 2006 van de heer Yücelen geen contact meer heeft gehad met 
laatstgenoemde.

De Europese Commissie is van mening dat door de erkenning als "Cypriotisch ingezetene" de 
twee kinderen de rechten krijgen die verbonden zijn aan het staatsburgerschap van de EU, 
zoals genoemd in artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 
waarin begrepen het recht op "de afgifte van een paspoort of identiteitskaart" zoals 
uitdrukkelijk is bepaald in artikel 4, lid3, van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer van en verblijf 
op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.

De Europese Commissie heeft in een separaat schrijven indiener op de hoogte gesteld van het 
besluit van de Cypriotische regering.


