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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1864/2009, adresată de Rodoulla Achileos, de cetățenie cipriotă, în 
numele „Asociației pentru mame strămutate și refugiate”, privind tratamentul 
discriminatoriu aplicat copiilor refugiatelor

Petiția nr. 1653/2010 , adresată de Markella Isaia-Tsiakka, de cetățenie cipriotă, în 
numele Mișcării din Cipru a refugiaților și mamelor strămutate, privind 
discriminarea împotriva copiilor femeilor refugiate

1. Rezumatul petiției 1864/2009

Petiționara reclamă faptul că autoritățile cipriote nu vor să acorde statutul de refugiat copiilor 
femeilor refugiate, în timp ce copiilor bărbaților refugiați li se acordă automat acest statut. 
Petiționara, care a fugit din partea de nord a Ciprului ca urmare a invaziei turce din 1974, 
consideră această situație o discriminare pe motive de gen și, prin urmare, aceasta solicită 
Parlamentului European să intervină.

Rezumatul petiției 1653/2010

Petiționara reclamă faptul că autoritățile cipriote nu vor să acorde statutul de refugiat copiilor 
femeilor refugiate, în timp ce copiilor bărbaților refugiați li se acordă automat acest statut. 
Petiționara, care a fugit din partea de nord a Ciprului ca urmare a invaziei turce din 1974, 
consideră această situație o discriminare pe motive de gen și, prin urmare, solicită 
Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Petiția 1864/2009: declarată admisibilă la 25 martie 2010. Petiția 1653/2010: declarată 
admisibilă la 15 aprilie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 
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alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Comisia s-a angajat să combată toate formele de discriminare, în conformitate cu cerințele 
tratatelor. Egalitatea de gen este un principiu fundamental al legislației UE, iar discriminarea 
pe criterii de gen este interzisă în mod explicit de Carta drepturilor fundamentale a UE. Cu 
toate acestea, Carta este aplicabilă statelor membre doar atunci când pun în aplicare legislația 
Uniunii1. 

Legislația UE aplicabilă în materie de egalitate de gen acoperă trei domenii principale: 
securitatea socială, ocuparea forței de muncă și accesul la bunuri și servicii2. Aceasta acoperă 
atât discriminarea directă, cât și pe cea indirectă. În conformitate cu jurisprudența Curții 
Europene de Justiție, conceptul de discriminare acoperă, de asemenea, discriminarea prin 
asociere3. 

Comisia nu dispune de suficiente informații în legătură cu tipul de avantaje de care sunt 
privați copiii femeilor cu statut de persoane strămutate, dar nu poate fi exclus ca unele dintre 
aceste avantaje să fie acoperite de dreptul UE (de exemplu, dacă constituie prestații de 
securitate socială). Prin urmare, sunt necesare informații suplimentare pentru a analiza dacă 
situația menționată de petiționară contravine legislației UE în materie de egalitate de gen. 

Comisia va trimite o solicitare de informații Republicii Cipru.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 26 octombrie 2011

Petițiile nr. 1864/2009 și 1653/2010

Comisia a adresat o solicitare de informații autorităților cipriote la 19 octombrie 2010. La 
31 ianuarie 2011, Comisia a primit un răspuns în acest sens, iar traducerea răspunsului a fost 
finalizată la 15 martie 2011. Documentele primite din partea Republicii Cipru sunt în curs de 
evaluare. Comisia analizează, de asemenea, informațiile suplimentare trimise de către 
reclamant.

De îndată ce Comisia va finaliza evaluarea răspunsului primit din partea autorităților cipriote, 
se va oferi un răspuns mai detaliat la aceste petiții. 

5. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

                                               
1 Îndeosebi articolele 21, 23 și 51 din Carta drepturilor fundamentale a UE, JO C 303/7, 14.12.2007, p.1.
2 DIRECTIVA 79/7/CEE A CONSILIULUI din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului 
egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale (JO L 6, 10.1.1979); 
Directiva 2004/113/CE din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și 
bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (JO L 373 din 21.12.2004); 
Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a 
principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă 
și de muncă (reformă - JO L 204 din 26.7.2006).
3 A se consulta în special Hotărârea Curții de Justiție din 17 iulie 2008 în cauza C-303/06, Coleman.
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Persoanele strămutate intern din partea de nord a Ciprului în partea de sud în timpul invaziei 
turce din 1974 beneficiază de o serie de drepturi stabilite în legislația națională. În 
conformitate cu aceste instrumente naționale, aceste persoane sunt numite „refugiați”. Cu 
toate acestea, acest lucru nu ar trebui confundat cu persoanele care beneficiază de statutul de 
refugiat în conformitate cu legislația EU în materie de azil; de fapt, în conformitate cu dreptul 
internațional, aceste persoane sunt considerate „strămutate intern”. 

În urma răspunsului autorităților cipriote cu privire la actualul cadru legislativ în Cipru, se 
pare că „legea privind acordarea ajutoarelor pentru locuință pentru persoanele strămutate, 
victime și alte persoane” și „legea privind arhivarea datelor privind populația” conțin 
dispoziții discriminatorii. Într-adevăr, în aceste legi se afirmă în mod explicit faptul că copiii 
persoanelor strămutate pot primi statutul de refugiat. Copiii femeilor strămutate care nu sunt 
menționați deloc sunt, de facto, excluși din domeniul de aplicare al acestor legi.

La 3 iunie 2010, Camera Reprezentanților din Parlamentul Republicii Cipru a adoptat două 
legi de modificare12, care elimină dispozițiile discriminatorii în cauză și recunosc statutul de 
refugiat și beneficiile pentru locuință pentru copiii mamelor strămutate.

Cu toate acestea, ambele legi au fost transmise de către președintele Republicii Cipru Curții 
Supreme pe motiv că sunt neconstituționale, sugerând că ar reprezenta o sarcină neuniformă 
pentru bugetul național.

Curtea Supremă a pronunțat hotărârea sa la 1 februarie 2011, în care a respins aceste două 
legi. Dispozițiile de modificare în cauză au fost declarate neconstituționale, întrucât au avut 
drept consecință creșterea cheltuielilor la bugetul anual al Ciprului, care nu au fost planificate 
inițial. Potrivit Curții Supreme, o lege „comună” (spre deosebire de o lege bugetară) nu poate 
aduce astfel de cheltuieli neprogramate la bugetul național, indiferent dacă este prezent sau 
viitor.

Trebuie remarcat faptul că această hotărâre este în conformitate cu jurisprudența anterioară a 
Curții Supreme în acest domeniu. Înaintea deciziei Curții menționate mai sus, o serie de trei 
procese3 au fost, într-adevăr, transmise Curții Supreme în recurs și toate au fost respinse pe 
motiv că Curtea nu poate extinde aplicarea legilor existente la persoanele care nu ar fi trebuit 
să fie incluse în acestea de la început, întrucât aceasta ar încălca principiul separării puterilor. 
Argumentul potrivit căruia măsurile discriminatorii au fost atât neconstituționale, cât și 
contrare convențiilor internaționale semnate de Cipru a fost eliminat.

Prin urmare, dispozițiile discriminatorii cu privire la copiii femeilor strămutate rămân în 
continuare în vigoare.

Cu toate că Comisia recunoaște că există o clară încălcare a principiului non-discriminării 
                                               
1  Lege de modificare a legii privind acordarea ajutoarelor pentru locuință pentru persoanele strămutate, victime 

și alte persoane (Νόμος που τροποποιεί τον περί παροχής στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες, παθόντες 
και άλλα πρόσωπα νόμο).

2   Lege de modificare a legii privind arhivarea datelor privind populația (Νόμος που τροποποιεί τον περί 
αρχείου πληθυσμό νόμο).
3  Hotărârile Curții Supreme a Ciprului: cauzele Dias United Publ. Co Ltd/Cyprus (1996), Vroudou/Cyprus

(2006) și Tsiakka/Cyprus (2010)..
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între femei și bărbați, din nefericire, chestiunile legate de acordarea de beneficii sociale nu 
intră în domeniul de aplicare al directivelor UE. 

În ceea ce privește legislația UE în materie de azil și statutul de refugiat, 
Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare 
la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a 
putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de 
protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate1 nu reglementează 
persoanele strămutate intern, care nu se califică drept „refugiați” în sensul Convenției de la 
Geneva. Prin urmare, Comisia nu are posibilitatea de a interveni în favoarea petiționarei nici 
pe baza acestui instrument.
În astfel de cazuri, revine exclusiv statelor membre sarcina de a garanta respectarea 
obligațiilor lor privind drepturile fundamentale, rezultate din legislația lor internă și din 
acordurile internaționale. Prin urmare, Comisia Europeană nu se află într-o poziție de a 
interveni în acest caz.
În sfârșit, petiționarii ar trebui să cunoască faptul că orice persoană care consideră că unul 
dintre drepturile sale fundamentale a fost încălcat poate depune o plângere la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a Consiliului Europei (Consiliul Europei, 67075 Strasbourg-
Cedex, Franța2). Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că Curtea poate aborda o chestiune 
numai după epuizarea tuturor căilor de atac interne, ceea ce pare a fi cazul în situația de față.

                                               
1  JO L 304, 30.9.2004, p. 12-23.
2 http://www.echr.coe.int/ECHR


