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Θέμα: Αναφορά 0297/2011, του M.S., ιθαγένειας Σρι Λάνκα, σχετικά με την αίτησή 
του για απόκτηση τσεχικής ιθαγένειας 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κατάγεται από τη Σρι Λάνκα και του έχει χορηγηθεί άσυλο στην Τσεχική 
Δημοκρατία από το 2003. Έχει τσέχα σύντροφο, με την οποία έχει αποκτήσει ένα παιδί που 
έχει τσεχική ιθαγένεια. Έχει υποβάλει αίτηση απόκτησης της τσεχικής ιθαγένειας, αλλά το 
αίτημά του απορρίφθηκε δεδομένου ότι είναι άνεργος. Όταν υπέβαλε αίτηση για άδεια 
διαμονής μακράς διαρκείας, και αυτή η αίτηση απορρίφθηκε. Σύμφωνα με τις τσεχικές αρχές, 
θα πρέπει πρώτα να αποποιηθεί την άδεια ασύλου του. Ο αναφέρων δεν κατανοεί γιατί πρέπει 
να παραδώσει πρώτα την εν λόγω άδεια και φοβάται ότι χωρίς το έγγραφο αυτό δεν θα έχει 
πλέον τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής. Ζητεί τη βοήθεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Τα δικαιώματα που εκχωρούν τα κράτη μέλη της ΕΕ σε υπηκόους τρίτων χωρών στους 
οποίους έχει χορηγηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων 
τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας για άλλους λόγους. Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ίση μεταχείριση 
μεταξύ των δικαιούχων του καθεστώτος πρόσφυγα και των ημεδαπών σε σχέση με έναν 
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ορισμένο αριθμό των δικαιωμάτων αυτών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας, τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να επιτρέπουν στους πρόσφυγες να ασκούν μισθωτή ή ανεξάρτητη 
επαγγελματική δραστηριότητα. Επιπλέον, πρέπει να μεριμνούν ώστε να παρέχονται στους 
δικαιούχους του καθεστώτος πρόσφυγα δυνατότητες να συμμετέχουν σε ορισμένες 
δραστηριότητες, όπως προγράμματα για ενήλικες τα οποία σχετίζονται με την απασχόληση, 
επαγγελματική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση σε χώρους εργασίας, υπό όρους 
ισοδύναμους με τους ισχύοντες για τους ημεδαπούς.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να χορηγούν στους δικαιούχους 
του καθεστώτος πρόσφυγα άδεια παραμονής, η οποία πρέπει να ισχύει για μία τριετία 
τουλάχιστον και να είναι ανανεώσιμη. Οι όροι υπό τους οποίους μπορεί να ανακληθεί μια 
άδεια παραμονής παρατίθενται σε εξαντλητικό κατάλογο και δεν αφορούν τις περιπτώσεις 
στις οποίες ένας αναγνωρισμένος πρόσφυγας υποβάλει απλώς αίτηση για άδεια παραμονής 
μακράς διαρκείας.

Ωστόσο, όσον αφορά την άρνηση των τσεχικών αρχών να χορηγήσουν σε έναν 
αναγνωρισμένο πρόσφυγα την τσεχική ιθαγένεια, εναπόκειται στο κάθε κράτος μέλος να 
καθορίζει τους όρους για την απόκτηση ή την απώλεια της ιθαγένειάς του. Αυτά τα ζητήματα 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
δεν έχει καμία αρμοδιότητα να παρέμβει.

Η οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου (οδηγία σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων 
χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες) τροποποιήθηκε το 20111 ώστε να καλύπτει 
και τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, συγκεκριμένα τους πρόσφυγες και τους 
δικαιούχους επικουρικής προστασίας. Σύμφωνα με την τροποποιημένη οδηγία, στους 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας μπορεί να χορηγηθεί άδεια παραμονής μακράς διαρκείας 
μετά από 5 έτη νόμιμης και συνεχούς παραμονής σε ένα κράτος μέλος. Αφού αποκτήσουν 
αυτό το καθεστώς και υπό συγκεκριμένες συνθήκες, τα εν λόγω πρόσωπα μπορούν να 
μεταβούν σε δεύτερο κράτος μέλος και να λάβουν και εκεί άδεια παραμονής μακράς 
διαρκείας.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να μεταφέρουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 20 
Μαΐου 2013. Στο πλαίσιο αυτό, κατά γενικό κανόνα, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 
μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που ορίζονται στην οδηγία μόνο μετά την παρέλευση 
της συγκεκριμένης προθεσμίας.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή δεν μπορεί να δώσει συνέχεια στη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς δεν υπάρχουν 
πληροφορίες οι οποίες να υποδεικνύουν πιθανή παραβίαση του δικαίου της ΕΕ. Ο αναφέρων 
μπορεί, εάν το επιθυμεί, να απευθυνθεί σε νομικό σύμβουλο ή/και σε μη κυβερνητική 
οργάνωση στην Τσεχική Δημοκρατία προκειμένου να λάβει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά 
με τις εθνικές διαδικασίες που αφορούν την περίπτωσή του.

                                               
1 ΕΕ C της 19.5.2011, L 132/1.


