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Kumitat għall-Petizzjonijiet

28.2.2015

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 2438/2013, imressqa minn Doros Polykarpou (Cypriot), f'isem 
Muhammad Altaf, dwar il-ħruġ ta' permess ta' residenza lil Muhammad 
Altaf f'Ċipru

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni tirrigwarda lis-Sur Muhammad Altaf, li ħarab mill-Kashmir u applika għal asil 
f'Ċipru fl-2003. Tmien snin wara ngħata status ta' refuġjat, iżda issa se jibda strajk tal-ġuħ ma' 
xi refuġjati oħra. Bħalissa għandu permess ta' residenza temporanju, ta' tliet snin, li fil-prattika 
jżommu milli jikseb impjieg. Il-petizzjoni tgħid li Ċipru ma jsegwix l-istess politika tal-asil ta' 
pajjiżi oħra, u l-imġiba tal-gvern tmur kontra, pereżempju, id-Direttiva 2004/83/KE u l-
Konvenzjoni ta' Ġinevra (1951) u l-promulgazzjoni tat-Trattat UE. Iqis lilu nnifsu refuġjat 
politiku li ma jistax imur lura f'pajjiżu. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta' Settembru 2014. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 216(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2015.

Bħala gwardjan tat-Trattati li jistabbilixxu l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea tagħti 
attenzjoni partikolari lil sitwazzjonijiet fl-Istati Membri li jistgħu jiksru d-Dritt Ewropew. Il-
Kummissjoni Ewropea tintervjeni biss meta jkun hemm evidenza, jew li liġi tal-Unjoni tkun 
ġiet trasposta ħażin minn Stat Membru jew inkella, l-awtoritajiet nazzjonali, qegħdin 
sistematikament japplikaw strumenti legali b'tali mod li jikser id-Dritt tal-UE.

F'każijiet individwali, jista' jsir rikors għal rimedji nazzjonali, peress li huma l-qrati nazzjonali 
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li jiżguraw li l-awtoritajiet jikkonformaw mar-regoli nazzjonali.

Rigward il-problemi mqajma fil-petizzjoni, ir-regoli dwar il-kisba ta' ċittadinanza ta' Stat 
Membru ġeneralment jmorru lil hinn mill-ambitu tad-Dritt tal-UE. Fir-rigward tal-aċċess 
għall-istatus ta' resident għal żmien twil u l-allegat nuqqas ta' programmi ta' integrazzjoni 
għall-benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali, il-petizzjoni ma tinkludi l-ebda evidenza 
speċifika tal-possibilità ta' inkompatibilità mad-Dritt tal-UE.

Konklużjoni

Għalhekk, f'dan l-istadju, mhemmx bażi ċara għal azzjoni ulterjuri mill-Kummissjoni dwar il-
punti speċifiċi mqajma mill-petizzjonant. Il-Kummissjoni tinsab f'kuntatt mill-qrib mal-
awtoritajiet Ċiprijotti dwar bosta kwistjonijiet differenti relatati mal-ażil u se tkompli ssegwi 
s-sitwazzjoni tal-ażil, inkluż is-sitwazzjoni tal-benefiċjarji għall-protezzjoni internazzjonali 
f'Ċipru.


