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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0760/2009, którą złożył Engin Yücelen (Cypr) w sprawie odrzucenia 
przez władze Cypru wniosku o paszport dla jego dzieci

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się, że władze Cypru odrzuciły jego wniosek o wydanie 
cypryjskiego paszportu dla jego niepełnoletnich dzieci. Zarówno składający petycję, jak i jego 
żona są obywatelami Cypru. Jako powód odrzucenia wniosku władze Cypru podały jednak, 
że dzieci urodziły się, zanim ich matka otrzymała obywatelstwo cypryjskie. Składający 
petycję uważa, że jest to poważne naruszenie jego praw i praw jego żony jako obywateli UE, 
i zwraca się o pomoc do Parlamentu Europejskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 października 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.

Zważywszy na lakoniczność wyjaśnień składającego petycję Komisja zwróciła się o uwagi do 
władz Cypru, aby zrozumieć przyczynę odmowy wydania cypryjskiego paszportu dwojgu 
dzieciom składającego petycję.

W oczekiwaniu na odpowiedź państwa członkowskiego Komisja zauważa tytułem wstępu, że 
zgodnie z art. 4 ust. 3 dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków 
ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich 
państwa te, działając zgodnie ze swoimi przepisami, wydają swoim obywatelom dowód 
tożsamości i paszport potwierdzające ich przynależność państwową.
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4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

W odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej władze Cypru oświadczyły, że „od dnia
29 lipca 2009 r. Engin Yücelen może dokonać wpisu swoich dzieci jako obywateli Cypru do 
ewidencji ludności”. Władze Cypru nadmieniły ponadto, że od czasu pisma zainteresowanego 
z dnia 6 września 2006 r. nie skontaktował się on już z cypryjskim Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych.

Zdaniem Komisji Europejskiej uznanie obywatelstwa cypryjskiego dwojga dzieci 
składającego petycję pozwoli im korzystać z praw wynikających z obywatelstwa UE, 
o których mowa w art. 20 TFUE, w tym z prawa do złożenia wniosku o wydanie paszportu 
lub dowodu tożsamości, co wyraźnie przewiduje art. 4 ust. 3 dyrektywy 2004/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie swobodnego 
przemieszczania się obywateli UE i członków ich rodzin.

Komisja Europejska powiadomiła składającego petycję odrębnym pismem o decyzji podjętej 
przez rząd Cypru.


