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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 2438/2013, του Δώρου Πολυκάρπου, κυπριακής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Muhammad Altaf, σχετικά με την έκδοση άδειας διαμονής για 
τον Muhammad Altaf στην Κύπρο

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά σχετίζεται με τον κ. Muhammad Altaf που εγκατέλειψε το Κασμίρ και υπέβαλε 
αίτηση ασύλου στην Κύπρο το 2003. Οκτώ χρόνια αργότερα, έλαβε το καθεστώς του 
πρόσφυγα, όμως τώρα πρόκειται να αρχίσει απεργία πείνας μαζί με μερικούς άλλους έχοντες 
νομικό καθεστώς πρόσφυγα. Επί του παρόντος, διαθέτει προσωρινή άδεια διαμονής, 
εκδοθείσα για τρία έτη, η οποία, στην ουσία, τον εμποδίζει να βρει εργασία. Στην αναφορά 
υποστηρίζεται ότι η Κύπρος δεν ασκεί την ίδια πολιτική για το άσυλο με άλλες χώρες, και η 
συμπεριφορά της κυβέρνησής της έρχεται σε σύγκρουση π.χ. με την οδηγία 2004/83/ΕΚ 
καθώς και με τη σύμβαση της Γενεύης (1951) και την κύρωση της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρεί τον εαυτό του πολιτικό πρόσφυγα που δεν μπορεί να επιστρέψει 
στην παρτίδα του. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Σεπτεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015.

Ως θεματοφύλακας των ιδρυτικών Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε καταστάσεις στα κράτη μέλη που μπορεί να συνιστούν 
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παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρεμβαίνει μόνον όταν 
υπάρχουν στοιχεία ότι είτε η ενωσιακή νομοθεσία μεταφέρεται λανθασμένα από ένα κράτος 
μέλος είτε οι εθνικές αρχές συστηματικά εφαρμόζουν τα νομικά μέσα με τρόπο που συνιστά 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ.

Για μεμονωμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξει προσφυγή στα εθνικά ένδικα μέσα, καθώς 
αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων να διασφαλίζουν ότι οι αρχές 
συμμορφώνονται με τους εθνικούς κανόνες.

Όσον αφορά τα προβλήματα που θίγονται στην αναφορά, οι κανόνες σχετικά με την 
απόκτηση της ιθαγένειας ενός κράτους μέλους βρίσκονται σε γενικές γραμμές εκτός του 
πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ. Σε σχέση με την πρόσβαση στο καθεστώς του επί 
μακρόν διαμένοντος και την εικαζόμενη έλλειψη προγραμμάτων ένταξης για τους 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας, η αναφορά δεν περιλαμβάνει κανένα συγκεκριμένο 
στοιχείο ενδεχόμενης ασυμβατότητας με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Συμπέρασμα

Ως εκ τούτου, στο στάδιο αυτό, δεν είναι δυνατό να βρεθεί σαφής βάση για περαιτέρω δράση 
από την Επιτροπή σχετικά με τα συγκεκριμένα ζητήματα που εγείρει ο αναφέρων. Η 
Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις κυπριακές αρχές για διάφορα θέματα που 
σχετίζονται με το άσυλο και θα συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση 
σχετικά με το άσυλο, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας στην Κύπρο.


