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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2438/201, внесена от Дорос Поликарпу, с кипърско 
гражданство, от името на Мухамад Алтаф, относно издаването на 
разрешение за пребиваване в Кипър на Мухамад Алтаф

1. Резюме на петицията

Петицията се отнася до господин Мухамад Алтаф, който е избягал от Кашмир и е подал 
молба за убежище в Кипър през 2003 г. Осем години по-късно му е даден статут на 
бежанец, но към този момент той планира да обяви гладна стачка заедно с други лица, 
признати за бежанци. В момента той притежава временно разрешение за пребиваване 
за период от три години, което на практика не му позволява да получи работа. В 
петицията се посочва, че Кипър не следва същата политика на убежище като другите 
държави и че поведението на правителството му е в противоречие с например 
Директива 2004/83/EО, както и с Женевската конвенция (1951 г.) и обнародваното в 
Договора за Европейския съюз. Той счита себе си за политически бежанец, който не 
може да се завърне в родната си държава. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 септември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

В качеството си на пазител на Договорите, на които се основава Европейският съюз, 
Европейската комисия обръща особено внимание на ситуации в държавите членки, 
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които могат да се окажат в нарушение на правото на ЕС. Европейската комисия се 
намесва само тогава, когато са налице доказателства, че или правото на Съюза е 
неправилно транспонирано от държава членка, или националните органи прилагат 
систематично правните инструменти по начин, който е в нарушение на правото на ЕС.

За отделни случаи може да се потърси контакт с националните органи за правна 
защита, тъй като националните съдилища имат задачата да гарантират, че органите 
спазват националните разпоредби.

Що се отнася проблемите, повдигнати в петицията, правилата относно придобиването 
на гражданство на държава членка по принцип са извън обхвата на правото на ЕС. По 
отношение на достъпа до статут на дългосрочно пребиваващо лице и твърденията за 
липса на програми за интеграция на лицата, на които е предоставена международна 
закрила, в петицията не се съдържат конкретни доказателства за евентуална 
несъвместимост с правото на ЕС.

Заключение

Поради това на този етап не може да бъде установена ясна основа за по-нататъшни 
действия от страна на Комисията по конкретните въпроси, повдигнати от вносителя на 
петицията. Комисията поддържа тесни контакти с кипърските органи по различните 
въпроси, свързани с предоставянето на убежище, и ще продължи да следи отблизо 
положението с предоставянето на убежище, включително положението в Кипър на 
лицата, ползващи се от международна закрила.


