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TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 2438/201, mille on Muhammad Altafi nimel esitanud Küprose 
kodanik Doros Polykarpou Küprose elamisloa väljastamise kohta 
Muhammad Altafile

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsioon puudutab Muhammad Altafit, kes põgenes Kashmirist ja esitas 2003. aastal 
Küprosele taotluse varjupaiga saamiseks. Kaheksa aastat hiljem anti talle pagulasseisund, 
kuid nüüd kavatseb ta koos teiste pagulasseisundi saanutega alustada näljastreiki. Talle on 
praegu antud ajutine elamisluba kolmeks aastaks, mis ei võimalda tal tegelikult töökohta 
saada. Petitsioonis märgitakse, et Küpros ei järgi samasugust varjupaigapoliitikat, nagu teised 
riigid, ning Küprose valitsuse käitumine on vastuolus näiteks direktiiviga 2004/83/EÜ ja 
Genfi konventsiooniga (1951) ning Euroopa Liidu lepingus kehtestatuga. Muhammad Altaf 
peab ennast poliitiliseks põgenikuks, kellel ei ole võimalik oma päritoluriiki tagasi pöörduda. 

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 26. septembril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Euroopa Komisjon kui Euroopa Liidu aluslepingute järelevaataja pöörab erilist tähelepanu 
liikmesriikides tekkinud olukordadele, mis võivad kujutada Euroopa Liidu õiguse rikkumist.
Komisjon sekkub üksnes juhul, kui on esitatud tõendeid, et Euroopa Liidu õigus on 
liikmesriigi poolt ebaõigesti üle võetud või kui riiklikud asutused kohaldavad süstemaatiliselt 
õiguslikke vahendeid viisil, mis rikub ELi õigust. 
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Teatud juhtudel saab abi saamiseks pöörduda siseriiklike õiguskaitsevahendite poole, kuna 
siseriiklikud kohtud peavad tagama siseriiklike õigusaktide järgimist asutuste poolt.

Mis puutub petitsioonis tõstatatud probleemidesse, siis liikmesriigi kodakondsuse 
omandamise reeglid jäävad üldjuhul väljapoole Euroopa Liidu õiguse kohaldamisala. Seoses 
õigusega saada pikaajalise elaniku staatus ja väidetavate puudulike rahvusvahelise kaitse all 
olevatele isikutele suunatud integreerimisprogrammidega, ei sisalda petitsioon ühtegi 
konkreetset tõendit nende võimalikest mittevastavusest ELi õigusele. 

Järeldus

Seetõttu puudub Euroopa Komisjonil praeguses etapis konkreetne põhjus võtta kasutusele 
edasisi meetmeid petitsiooni esitaja poolt tõstatatud punktides. Komisjon on pidevas kontaktis 
Küprose ametiasutustega, mis puudutab erinevaid varjupaigaga seotud küsimusi ning jätkab 
varjupaiga andmisega seotud olukorra, sealhulgas rahvusvahelise kaitse all olevate isikute 
olukorra, tähelepanelikku jälgimist. 


