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Tárgy: Doros Polykarpou ciprusi állampolgár által Muhammad Altaf nevében
benyújtott 2438/201. számú petíció Muhammad Altaf tartózkodási 
engedélyének kiállításáról Ciprusban

1. A petíció összefoglalása

A petíció a Kasmírból elmenekülő és 2003-ban Cipruson menedékjogot kérő Muhammad 
Altaffal foglalkozik. Nyolc évvel később menekültként elismerték, de menekültstátuszt kapott 
néhány társával együtt éppen éhségsztrájkra készül. Altaf jelenleg három évre szóló 
ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkezik, ami gyakorlatilag megakadályozza a 
munkához jutást. A petíció azt állítja, hogy Ciprus nem követi a többi ország 
menekültpolitikáját, és a kormány magatartása ellentétes a 2004/83/EK irányelvvel, valamint 
a Genfi Egyezménnyel (1951) és az Európai Unióról szóló szerződés kihirdetésével. Önmagát 
politikai menekültnek tartja, aki nem térhet vissza származási országába. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. szeptember 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

Az Európai Uniót létrehozó szerződések őreként az Európai Bizottság különös figyelmet 
fordít a tagállamokban előforduló olyan esetekre, amelyek során felmerülhet az európai jog 
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esetleges megsértése. Az Európai Bizottság csak akkor avatkozik közbe, ha bizonyíték van 
arra, hogy egy tagállam rosszul ülteti át az uniós jogot, vagy a nemzeti hatóságok 
rendszeresen az uniós jog megsértésével alkalmazzák a jogi eszközöket.

Konkrét egyedi esetekben a nemzeti fellebbviteli hatóságokhoz lehet fordulni, mert a nemzeti
bíróságok feladata annak biztosítása, hogy a hatóságok betartsák a nemzeti szabályokat.

Ami a petícióban felvetett problémákat illeti, az egyes tagállamok állampolgárságának 
megszerzésére vonatkozó szabályok általában az uniós jog hatályán kívül esnek. Ami a 
huzamos tartózkodásra jogosító státusz megszerzését és a nemzetközi védelemben részesülő 
személyeknek szóló beilleszkedési programok állítólagos hiányát illeti, a petíció nem 
tartalmaz semmilyen kézzelfogható bizonyítékot az uniós jog lehetséges megsértésére.

Következtetés

Ezért a jelenlegi szakaszban nem állapítható meg egyértelmű jogalap a Bizottság további 
fellépésére a petíció benyújtója által felvetett egyes pontok esetében. A Bizottság szoros 
kapcsolatban áll a ciprusi hatósággal különböző menekültügyi kérdésekben, és továbbra is 
szorosan figyelemmel fogja kísérni a menekültügyi helyzetet, beleértve a nemzetközi 
védelemben részesülő személyek helyzetét Cipruson.


