
CM\887585DA.doc PE448.711v03-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

16.12.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende 1864/2009 af Rodoulla Achileos, cypriotisk statsborger, for 
sammenslutningen af flygtede og fordrevne mødre, om forskelsbehandling af 
kvindelige flygtninges børn

Andragende 1653/2010 af Markella Isaia-Tsiakka, cypriotisk statsborger, for den 
cypriotiske bevægelse for flygtninge og fordrevne mødre, om forskelsbehandling 
af kvindelige flygtninges børn

1. Sammendrag af andragende 1864/2009

Andrageren klager over, at de cypriotiske myndigheder ikke vil give kvindelige flygtninges 
børn flygtningestatus, hvorimod mandlige flygtninges børn automatisk tildeles en sådan 
status. Andrageren, der flygtede fra den nordlige del af Cypern efter den tyrkiske invasion i 
1974, betragter dette forhold som forskelsbehandling på grund af køn og anmoder derfor 
Europa-Parlamentet om at gribe ind.

Sammendrag af andragende 1653/2010

Andrageren klager over, at de cypriotiske myndigheder ikke vil give kvindelige flygtninges 
børn flygtningestatus, hvorimod mandlige flygtninges børn automatisk tildeles en sådan 
status. Andrageren, der flygtede fra den nordlige del af Cypern efter den tyrkiske invasion i 
1974, betragter dette forhold som forskelsbehandling på grund af køn og anmoder derfor 
Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragende 1864/2009: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. 
marts 2010). Andragende 1653/2010: Andragendet opfylder betingelserne for behandling 
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(fastslået den 15. april 2011). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens 
artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 2. september 2010.

"Som fastsat i traktaterne er Kommissionen er forpligtet til at bekæmpe alle former for 
forskelsbehandling. Ligestilling mellem kønnene er et grundlæggende princip i EU-retten, og 
forskelsbehandling på grund af køn forbydes udtrykkeligt i EU’s charter om grundlæggende 
rettigheder. Chartret finder imidlertid kun anvendelse på medlemsstaterne i forbindelse med 
disses gennemførelse af EU-retten1.

Den EU-lovgivning, der finder anvendelse på ligestilling mellem kønnene, dækker tre 
områder, nemlig socialsikring, beskæftigelse samt adgang til varer og tjenesteydelser2. Den 
dækker både direkte og indirekte forskelsbehandling. I henhold til Domstolens retspraksis 
dækker begrebet forskelsbehandling også tilknytningsbegrundet forskelsbehandling3. 

Kommissionen har ikke tilstrækkelige oplysninger om, hvilke former for ydelser børn af 
kvinder med status som fordrevne går glip af, men det kan ikke udelukkes, at nogle af disse 
ydelser er omfattet af EU-retten (f.eks. hvis det drejer sig om socialsikringsydelser). Det er 
derfor nødvendigt med yderligere oplysninger for at vurdere, om den situation, som 
andrageren omtaler, er i strid med EU’s lov om ligestilling mellem kønnene. 

Kommissionen vil sende en anmodning om oplysninger til Republikken Cypern."

4. REV Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2011.

"Andragende 1864/2009 og 1653/2010

Den 19. oktober 2010 sendte Kommissionen en anmodning om oplysninger til de cypriotiske 
myndigheder. Kommissionen modtog svar den 31. januar 2011, og oversættelsen af dette svar 
forelå den 15. marts 2011. De dokumenter, der modtoges fra Republikken Cypern, er i 
øjeblikket genstand for undersøgelser. Desuden er Kommissionen i færd med at undersøge 
supplerende oplysninger indsendt af andrageren.

Når Kommissionen har afsluttet sine undersøgelser af svaret fra de cypriotiske myndigheder, 
vil den forelægge et mere detaljeret svar på andragenderne." 

5. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

"Internt fordrevne fra den nordlige del af Cypern til den sydlige del under den tyrkiske 
invasion i 1974 nyder godt af en række rettigheder, som er fastsat i national ret. I henhold til 
                                               
1 Navnlig artikel 21, 23 og 51 i EU’s charter om grundlæggende rettigheder, EUT C 303 af 14.12.2007, s. 1.
2 Rådets direktiv 79/7/EØF af 9. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af 
mænd og kvinder med hensyn til social sikring (EFT L 6 af 19.1.1979); Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. 
december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med 
adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (EUT L 373 af 21.12.2004); Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af 
mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning - EUT L 204 af 26.7.2006).
3 Jf. Domstolens dom af 17. juli 2008 i sag C-303/06, Coleman.
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disse nationale instrumenter betegnes disse personer som "flygtninge". Dette bør dog ikke 
forveksles med personer, som nyder godt af en flygtningestatus i henhold til EU's 
asyllovgivning, idet disse personer i henhold til folkeretten betragtes som "internt fordrevne".

Efter de cypriotiske myndigheders svar vedrørende den nuværende lovgivningsmæssige 
ramme i Cypern, viste det sig, at loven om boligstøtte til fordrevne personer, ofre og andre 
personer, og at loven om arkivet over befolkningsdata indeholder diskriminerende 
bestemmelser. Det fremgår faktisk udtrykkeligt af disse love, at børn af fordrevne mænd kan 
gives flygtningestatus. Da børn af fordrevne kvinder slet ikke omtales, er de facto udelukket 
fra disse loves anvendelsesområde.

Det cypriotiske Repræsentanternes Hus vedtog den 3. juni 2010 to ændringslove12, som 
fjernede de diskriminerende bestemmelser og tildelte flygtningestatus og boligstøtte til børn af 
fordrevne mødre.

Præsidenten for Republikken Cypern henviste imidlertid begge love til den cypriotiske 
Højesteret som følge af, at de var forfatningsstridige med antydning af, at det vil være en 
urimelig byrde for det nationale budget.

Højesteret afsagde sin dom den 1. februar 2011, hvori den ophævede de to love. De relevante 
ændrede bestemmelser blev erklæret for forfatningsstridige, idet de ville medføre en forøgelse 
af udgifterne i Cyperns årlige budget, hvilket oprindelig ikke var planlagt. Ifølge Højesteret 
kan en common law (i modsætning til en budgetlov) ikke medføre sådanne uplanlagte udgifter 
for det nationale budget, uanset om de er nuværende eller fremtidige.

Det er vigtigt at bemærke, at denne dom er i overensstemmelse med Højesterets tidligere 
retspraksis i dette spørgsmål. Forud for den ovennævnte retsafgørelse blev en række på tre 
lovudkast3 faktisk henvist til Højesteret som appelsager, og alle lovene blev ophævet med den 
begrundelse, at retten ikke kunne udvide anvendelsen af de eksisterende love til personer, som 
ikke skulle være omfattet af dem i første omgang, idet dette kunne krænke princippet om 
magtfordelingen. Argumentet om, at de diskriminerende foranstaltninger både var 
forfatningsstridige og i modstrid med de internationale konventioner, som Cypern havde 
undertegnet, blev afvist.

De diskriminerende bestemmelser om børn af fordrevne kvinder er derfor stadig gældende.

Til trods for at Kommissionen erkender, at dette er en klar krænkelse af princippet om ikke-
forskelsbehandling mellem mænd og kvinder, henhører spørgsmål vedrørende tildeling af 
sociale ydelser desværre ikke ind under EU-direktivernes anvendelsesområde. 
Med hensyn til EU's asyllovgivning og flygtningestatus omfatter Rådets direktiv 2004/83/EF 

                                               
1  Lov om ændring af lov om tildeling af boligstøtte til fordrevne personer, ofre og andre personer (Νόμος που 

τροποποιεί τον περί παροχής στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες, παθόντες και άλλα πρόσωπα νόμο).
2   Lov om ændring af loven om arkivet over befolkningsdata (Νόμος που τροποποιεί τον περί αρχείου 
πληθυσμό νόμο).
3  Den cypriotiske Højesterets domme i sagerne Dias United Publ. Co Ltd v. Cypern (1996), Vroudou v. Cypern 

(2006) og Tsiakka v. Cypern (2010).
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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 beskyttelse1 ikke internt fordrevne 
personer, som kan betegnes som "flygtninge" i henhold til Geneve-konventionen, eller som 
har ansøgt om international beskyttelse i henhold til Genève-konventionen. Kommissionen 
har derfor heller ikke beføjelse til at gribe ind til fordel for andrageren på grundlag af dette 
instrument.
I sådanne tilfælde er det op til medlemsstaterne alene at sikre, at deres forpligtelser med 
hensyn til grundlæggende rettigheder – som følger af internationale aftaler og deres egen 
lovgivning – overholdes. Kommissionen kan derfor ikke gribe ind i denne sag.

Endelig bør andragerne også være klar over, at enhver, som mener, at hans eller hendes 
grundlæggende rettigheder er blevet krænket, også kan indsende en klage til Europarådets 
Menneskerettighedsdomstol (Europarådet, 67075 Strasbourg-Cedex, Frankrig2). Det bør dog 
bemærkes, at Menneskerettighedsdomstolen kun kan behandle en sag, efter at alle nationale 
retsmidler er udtømt, hvilket synes at være tilfældet i den pågældende sag."

                                               
1  EUT L 304 af 30.9.2004, s. 12-23.
2 http://www.echr.coe.int/ECHR


