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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0760/2009, adresată de Engin Yücelen, de cetățenie cipriotă, 
privind respingerea de către autoritățile cipriote a cererii depuse de acesta 
pentru obținerea unui pașaport pentru copiii săi

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se plânge că autoritățile cipriote i-au respins cererea depusă pentru obținerea unui 
pașaport cipriot pentru cei doi copii minori pe care îi are împreună cu soția sa. Atât 
petiționarul, cât și soția acestuia sunt cetățeni ciprioți. Motivul invocat de autoritățile cipriote 
pentru respingerea cererii este, cu toate acestea, faptul că cei doi copii s-au născut înainte ca 
mama lor să fi obținut cetățenia cipriotă. Petiționarul consideră că aceasta reprezintă o 
încălcare gravă a drepturilor de care el și soția sa beneficiază în calitate de cetățeni europeni și 
solicită intervenția Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

Având în vedere explicațiile succinte ale petiționarului, Comisia a solicitat informații din 
partea autorităților cipriote pentru a înțelege motivul refuzului de eliberare a unui pașaport 
național pentru cei doi copii ai petiționarului. 

În așteptarea răspunsului din partea statului membru, Comisia constată cu titlu preliminar că 
articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere 
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pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, prevede 
faptul că, hotărând în conformitate cu legislația proprie, statele membre eliberează cetățenilor 
lor cărțile de identitate sau pașapoartele care le atestă cetățenia.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

În urma solicitării adresate de către Comisia Europeană autorităților cipriote, guvernul de la
Nicosia a dat un răspuns un oficial, afirmând că „începând cu 29 iulie 2009, dl Yücelen își 
poate înscrie copiii drept resortisanți ciprioți în registrul de evidență a populației”. În același 
răspuns se menționează, de asemenea, că Ministerul cipriot al afacerilor externe nu a mai avut 
contacte cu interesatul ulterior scrisorii adresate de acesta la 6 septembrie 2006.

Comisia Europeană consideră că recunoașterea statutului de „resortisant cipriot” va permite 
celor doi copii să se bucure de drepturile care decurg din cetățenia europeană, astfel cum sunt 
menționate la articolul 20 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv dreptul 
de a obține „eliberarea unui pașaport sau a unei cărți de identitate”, după cum prevede în 
mod explicit articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 29 aprilie 2004 în materie de liberă circulație a cetățenilor UE și a membrilor
familiilor acestora.

Printr-o scrisoare separată, Comisia Europeană a informat petiționarul cu privire la decizia
luată de guvernul cipriot.
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