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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2438/2013 af Doros Polykarpou, cypriotisk statsborger, på 
vegne af Muhammad Altaf, om udstedelse af en opholdstilladelse til 
Muhammad Altaf i Cypern

1. Sammendrag

Andragendet drejer sig om Muhammad Altaf, som flygtede fra Kashmir og ansøgte om asyl i 
Cypern i 2003. Otte år senere blev han tildelt flygtningestatus, men han er nu i færd med at 
indlede en sultestrejke sammen med nogle andre anerkendte flygtninge. Han er i øjeblikket i 
besiddelse af en midlertidig opholdstilladelse, som gælder i tre år, og som i praksis forhindrer 
ham i at få beskæftigelse. I andragendet anføres det, at Cypern ikke følger den samme 
asylpolitik som andre lande, og at regeringens adfærd f.eks. er i strid med direktiv 2004/83/EF 
såvel som med Genève-konventionen (1951) samt bekendtgørelsen af traktaten om Den 
Europæiske Union. Han betragter sig selv som en politisk flygtning, som ikke kan vende 
tilbage til sit hjemland. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. september 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

"Som vogter af traktaterne om oprettelse af Den Europæiske Union er Europa-Kommissionen 
særlig opmærksom på situationer i medlemsstater, der kan være i strid med EU-lovgivningen. 
Kommissionen griber kun ind, når der er bevis for, enten at EU-retten er forkert gennemført af 
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en medlemsstat, eller at de nationale myndigheder systematisk anvender de juridiske 
instrumenter på en måde, der er i strid med EU-retten.

I individuelle sager kan der klages til nationale klageinstanser, da det påhviler de nationale 
domstole at sikre, at myndighederne overholder de nationale regler.

Hvad angår de problemer, der rejses i andragendet, ligger bestemmelser om erhvervelse af 
statsborgerskab i en medlemsstat generelt uden for EU-rettens anvendelsesområde. Med 
hensyn til adgang til status som fastboende udlænding, og den påståede mangel på 
integrationsprogrammer for personer med international beskyttelsesstatus, indeholder 
andragendet ingen konkrete beviser på en eventuel uforenelighed med EU-retten.

Konklusion

Der kan derfor på nuværende tidspunkt ikke findes et klart grundlag for yderligere handling 
fra Kommissionens side vedrørende de specifikke aspekter, der er rejst af andrageren. 
Kommissionen er i tæt kontakt med de cypriotiske myndigheder om forskellige asylrelaterede 
spørgsmål og vil fortsat nøje overvåge situationen for asylansøgere, herunder situationen for 
modtagere af international beskyttelse i Cypern."


