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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0297/2011, af M. S., srilankansk statsborger, om hans forsøg på at få 
tjekkisk statsborgerskab

1. Sammendrag

Andrageren er srilankansk statsborger og har siden 2003 haft politisk asyl i Tjekkiet. Han har 
en veninde i Tjekkiet, sammen med hvem han har et barn, som har tjekkisk statsborgerskab.
Han har ansøgt om tjekkisk statsborgerskab, men hans ansøgning er blevet afslået, fordi han 
er arbejdsløs. Da han ansøgte om en tidsubegrænset opholdstilladelse, blev hans ansøgning 
også afvist. I henhold til de tjekkiske myndigheder skal han først opgive sin status som 
politisk flygtning. Andrageren forstår ikke, hvorfor han først skal aflevere denne godkendelse, 
og han frygter, at han uden dette dokument ikke mere kan søge nogen opholdstilladelse. Han 
anmoder Europa-Parlamentet om hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juni 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"Rettighederne, som EU's medlemsstater tildeler tredjelandsstatsborgere, der har fået tildelt 
flygtningestatus i medlemsstaterne, er blevet harmoniseret på EU-plan med Rådets direktiv 
2004/83/EF af 29. april 2004 om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af 
tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge eller som personer, der af anden grund 
behøver international beskyttelse, og indholdet af en sådan beskyttelse. Medlemsstaterne skal 
sikre ligebehandling af personer med flygtningestatus og statsborgerne, hvad angår en række 
af disse rettigheder.
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Ifølge direktivets artikel 26, stk. 1 og 2, har medlemsstaterne pligt til at give flygtninge 
tilladelse til at søge lønnet beskæftigelse eller udøve selvstændig virksomhed. De skal 
desuden sikre, at personer med flygtningestatus tilbydes aktiviteter såsom 
beskæftigelsesrelaterede voksenuddannelsesmuligheder, erhvervsuddannelse og 
praktikpladser på betingelser svarende til dem, der gælder for landets egne borgere.

Ifølge direktivets artikel 24 skal medlemsstaterne udstede en opholdstilladelse til personer, 
der har fået tildelt flygtningestatus, som skal være gyldig i mindst tre år, og som kan fornyes.
Alle de betingelser, der skal være opfyldt, for at en opholdstilladelse kan trækkes tilbage, står 
angivet, og de vedrører ikke tilfælde, hvor personer med flygtningestatus blot ansøger om 
status som fastboende udlænding.

Men hvad angår de tjekkiske myndigheders afslag på at give en person med flygtningestatus 
tjekkisk statsborgerskab, er det op til de enkelte medlemsstater at fastsætte betingelserne for 
opnåelse eller tab af statsborgerskab. Disse spørgsmål hører ikke under 
fællesskabslovgivningen, og derfor har Kommissionen ingen kompetence til at gribe ind.

Rådets direktiv 2003/109/EF ("direktivet om fastboende udlændinge") blev ændret i 20111 for 
at medtage personer under international beskyttelse såsom flygtninge og personer med 
subsidiær beskyttelse. Ifølge det ændrede direktiv kan medlemsstaterne tildele personer under 
international beskyttelse, der har opholdt sig lovligt og uden afbrydelse på deres område i fem 
år, status som fastboende udlænding. Efter at have opnået denne status kan de under visse 
betingelser flytte til en anden medlemsstat og ligeledes opnå opholdstilladelse som fastboende 
udlænding der.

Medlemsstaterne skal omsætte direktivet til national lovgivning inden den 20. maj 2013. 
Dette betyder, at personer under international beskyttelse først kan benytte sig af rettighederne 
i direktivet efter denne frist.

Konklusioner

Kommissionen kan ikke foretage sig yderligere i denne sag, da der ikke foreligger 
oplysninger om en eventuel overtrædelse af EU-lovgivningen. Andrageren kan eventuelt 
konsultere en juridisk rådgiver og/eller en ikkestatslig organisation i Den Tjekkiske Republik 
for at få flere oplysninger om de nationale procedurer, der er relevante for hans sag."
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