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Dotyczy: Petycji 0297/2011, którą złożył M.S. (Sri Lanka) w sprawie swojego wniosku 
o nadanie czeskiego obywatelstwa 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest obywatelem Sri Lanki, a w 2003 r. uzyskał azyl w Czechach. Ma on 
czeską partnerkę, z którą ma dziecko. Dziecko ma obywatelstwo czeskie. Składający petycję 
wystąpił z wnioskiem o obywatelstwo czeskie. Wniosek został jednak odrzucony, ponieważ 
składający petycję jest bezrobotny. Kiedy składający petycję wystąpił o pozwolenie na pobyt 
stały, wniosek ten również został odrzucony. Według władz czeskich musi on najpierw 
zwrócić swoje pozwolenie azylowe. Składający petycję nie rozumie, dlaczego najpierw musi 
oddać to pozwolenie, i obawia się, że bez tego dokumentu nie będzie w stanie wystąpić 
z wnioskiem o pozwolenie na pobyt. Zwraca się on do Parlamentu Europejskiego o pomoc. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Prawa przyznawane przez państwa członkowskie obywatelom państw trzecich, którzy 
otrzymali status uchodźcy, zostały zharmonizowane na szczeblu Unii Europejskiej dyrektywą 
Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i 
statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, 
które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej 
ochrony. Państwa członkowskie powinny zapewnić równe traktowanie osób korzystających 
ze statusu uchodźcy i obywateli, zgodnie z niektórymi z tych praw. 
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Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 dyrektywy państwa członkowskie mają zwłaszcza obowiązek 
umożliwiania uchodźcom podejmowania zatrudnienia lub samozatrudnienia. Ponadto państwa 
członkowskie muszą dopilnować, by działalność taka jak odnoszące się do zatrudnienia 
możliwości edukacji dla dorosłych, szkolenia zawodowe i praktyczne doświadczenia 
zawodowe była oferowana beneficjentom statusu uchodźców na takich samych warunkach 
jak obywatelom.

Zgodnie z art. 24 dyrektywy państwa członkowskie mają obowiązek wydania osobom 
mającym status uchodźców zezwolenia na pobyt, które musi być ważne przez co najmniej 
trzy lata i odnawialne. Warunki, na których zezwolenie na pobyt może zostać wycofane, są 
wyczerpująco wymienione i nie dotyczą przypadków, gdy osoba mająca status uchodźcy 
zwyczajnie ubiega się o długoterminowe zezwolenie na pobyt. 

Jak jednak pokazuje przykład odmowy przyznania przez czeskie władze obywatelstwa 
czeskiego osobie mającej status uchodźcy, warunki otrzymania i utraty obywatelstwa ustalane 
są przez każde z państw członkowskich. Kwestie te wykraczają poza zakres prawa Unii, 
Komisja nie może więc interweniować.

Dyrektywa Rady 2003/109/WE (dyrektywa o pobycie długoterminowym) została zmieniona 
w 2011 r.1również w celu objęcia jej zakresem osób korzystających z ochrony 
międzynarodowej, to jest uchodźców oraz osób objętych ochroną uzupełniającą. Zgodnie ze 
zmienioną dyrektywą osoby korzystające z ochrony międzynarodowej mogą otrzymać 
długoterminowe zezwolenie na pobyt po 5 latach legalnego i nieprzerwanego pobytu w 
państwie członkowskim. Po otrzymaniu tego statusu oraz pod pewnymi warunkami osoby te 
mogą przenieść się do innego państwa członkowskiego i również otrzymać zezwolenie na 
pobyt długoterminowy. 

Państwa członkowskie muszą dokonać transpozycji dyrektywy do swojego ustawodawstwa 
krajowego do dnia 20 maja 2013 r. W związku z tym osoby korzystające z ochrony 
międzynarodowej mogą korzystać z praw wskazanych w dyrektywie dopiero po tej dacie. 

Wnioski

Komisja nie może kontrolować działań następczych w tej sprawie, gdyż nie istnieją 
informacje, które wskazywałyby na naruszenie prawa UE. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji na temat krajowych procedur właściwych w tej sprawie składający petycję może 
zasięgnąć porady prawnika lub organizacji pozarządowej w Czechach, jeśli uzna to za 
stosowne.

                                               
1Dz.U. C z 19.5.2011, L 132/1.


