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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 2438/2013, ingediend door Doros Polykarpou
(Cypriotische nationaliteit), namens Muhammad Altaf, over de afgifte van 
een verblijfstitel aan Muhammad Altaf in Cyprus

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het verzoekschrift gaat over ene Muhammad Altaf, die gevlucht is uit Kasjmir en in 2003 
asiel heeft aangevraagd in Cyprus. Acht jaar later werd aan hem de vluchtelingenstatus 
toegekend, maar hij staat nu op het punt om samen met een paar andere erkende vluchtelingen 
in hongerstaking gaan. Hij heeft momenteel een tijdelijke verblijfsvergunning voor een 
periode van drie jaar, die hem in de praktijk belet om werk te krijgen. In het verzoekschrift 
staat dat Cyprus niet hetzelfde asielbeleid volgt als andere landen en dat de handelwijze van 
de Cypriotische regering in strijd is met bv. Richtlijn 2004/83/EG, maar ook met het Verdrag 
van Genève (1951) en de afkondiging van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Hij 
beschouwt zichzelf als een politiek vluchteling die niet naar zijn thuisland kan terugkeren. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 september 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

Als hoedster van de Verdragen van de Europese Unie besteedt de Europese Commissie 
bijzondere aandacht aan situaties in de lidstaten die mogelijk een inbreuk vormen op de 
Europese wetgeving. De Europese Commissie komt alleen tussenbeide wanneer er bewijs is 
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dat ofwel de Uniewetgeving verkeerd is omgezet door een lidstaat ofwel de nationale 
autoriteiten de juridische instrumenten systematisch toepassen op een manier die niet strookt 
met de EU-wetgeving.

Voor afzonderlijke gevallen kan beroep worden gedaan op de nationale rechtsmiddelen 
aangezien de nationale rechtbanken ervoor moeten zorgen dat de autoriteiten de nationale 
regels naleven.

Wat de problemen in dit verzoekschrift betreft, vallen de regels over de verwerving van het 
staatsburgerschap van een lidstaat buiten het toepassingsgebied van de EU-wetgeving. Met 
betrekking tot de status van langdurig ingezetene en het vermeende gebrek aan 
integratieprogramma's voor personen die internationale bescherming genieten, bevat het 
verzoekschrift geen specifiek bewijs van een mogelijke onverenigbaarheid met EU-
wetgeving.

Conclusie

Derhalve is het op dit moment niet mogelijk een duidelijke basis te vinden voor verdere 
maatregelen van de Commissie ten aanzien van de door indiener vermelde punten. De 
Commissie onderhoudt nauw contact met de Cypriotische autoriteiten over verschillende 
asielgerelateerde kwesties en zal de asielsituatie nauw blijven monitoren, ook de situatie van 
personen die internationale bescherming genieten.


