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Temats: Lūgumraksts Nr. 2438/201, ko Muhammad Altaf vārdā iesniedza Kipras 
valstspiederīgais Doros Polykarpou, par uzturēšanās Kiprā atļaujas 
izsniegšanu Muhammad Altaf

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksts attiecas uz Muhammad Altaf, kurš aizbēga no Kašmiras un 2003. gadā lūdza 
patvērumu Kiprā. Pēc astoņiem gadiem viņam tika piešķirts bēgļa statuss, taču tagad viņš 
gatavojas pieteikt bada streiku kopā ar dažiem citiem atzītiem bēgļiem. Šobrīd viņam ir 
pagaidu uzturēšanās atļauja, kas ir izsniegta uz trim gadiem, kura praktiski liedz viņam 
iespēju strādāt. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Kipra neievēro tādu pašu patvēruma 
politiku kā citas valstis un tās valdības rīcība ir pretrunā, piemēram, Direktīvai 2004/83/EK, 
kā arī 1951. gada Ženēvas konvencijai un izsludinātajam Līgumam par Eiropas Savienību. 
Viņš pats sevi uzskata par politisku bēgli, kurš nevar atgriezties savā dzimtajā zemē.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 26. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Kā Eiropas Savienības Līgumu uzraudzītāja Eiropas Komisija īpašu uzmanību pievērš tām 
situācijām dalībvalstīs, kas varētu būt pretrunā Eiropas tiesībām. Eiropas Komisija iejaucas 
tikai tad, ja ir skaidri pierādījumi, ka vai nu dalībvalsts ir nepareizi transponējusi Savienības 
tiesību aktu, vai arī valsts iestādes juridiskos instrumentus sistemātiski piemēro tādā vaidā, 
kas ir pretrunā ES tiesībām.
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Atsevišķos gadījumos var vērsties pie valsts pārsūdzības struktūrām, piemēram, valsts tiesām, 
lai nodrošinātu, ka iestādes ievēro valsts noteikumus.

Kas attiecas uz lūgumrakstā minētajām problēmām, proti, noteikumiem par dalībvalsts 
pilsonības iegūšanu, tad šie jautājumi parasti ir ārpus ES tiesību darbības jomas. Saistībā ar 
ilgtermiņa pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieejamību un iespējamo integrācijas programmu 
trūkumu starptautiskās aizsardzības labumguvējiem lūgumrakstā nav nekādu konkrētu 
pierādījumu par iespējamo neatbilstību ES tiesībām.

Secinājums

Līdz ar to šajā posmā Komisijai nav skaidra pamata veikt turpmākas darbības saistībā ar 
lūgumrakstā izklāstītajiem jautājumiem. Komisijai ir cieši sakari ar Kipras iestādēm dažādos 
ar patvērumu saistītos jautājumos, un Komisija arī turpmāk cieši uzraudzīs patvēruma 
situāciju, tostarp starptautiskās aizsardzības labumguvēju stāvokli Kiprā.


