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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2438/2013, którą złożył Doros Polykarpou (Cypr), w imieniu 
Muhammada Altafa, w sprawie wydania Muhammadowi Altafie zezwolenia 
na pobyt na Cyprze

1. Streszczenie petycji

Petycja dotyczy Muhammada Altafa, który zbiegł z Kaszmiru i złożył wniosek o udzielenie 
azylu na Cyprze w 2003 r. Osiem lat później przyznano mu status uchodźcy, ale teraz ma on 
zamiar rozpocząć strajk głodowy wraz z innymi uchodźcami. Obecnie posiada on zezwolenie 
na pobyt czasowy, wydane na trzy lata, co w praktyce pozbawia go możliwości podjęcia 
zatrudnienia. W petycji wskazano, że na Cyprze nie stosuje się takiej samej polityki azylowej 
jak w innych krajach, a działania rządu cypryjskiego stoją w sprzeczności np. z dyrektywą 
2004/83/WE oraz konwencją genewską (z 1951 r.), a także z promulgacją Traktatu o Unii 
Europejskiej. Muhammad Altaf uważa się za uchodźcę politycznego, który nie może 
powrócić do kraju pochodzenia. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 września 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Jako strażniczka traktatów ustanawiających Unię Europejską Komisja Europejska zwraca 
szczególną uwagę na sytuacje w państwach członkowskich, które mogą być sprzeczne z 
prawem europejskim. Komisja Europejska interweniuje tylko wtedy, gdy istnieją dowody, że 
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albo prawo Unii zostało przez państwa członkowskie błędnie przetransponowane, albo organy 
krajowe systematycznie stosują instrumenty prawne w sposób naruszający prawo UE.

W indywidualnych przypadkach można skorzystać z krajowych środków odwoławczych, 
gdyż to sądy krajowe zapewniają przestrzeganie przepisów krajowych przez organy 
administracyjne.

W odniesieniu do problemów poruszonych w petycji zasady dotyczące nabycia obywatelstwa 
państwa członkowskiego zasadniczo wykraczają poza zakres prawa UE. Odnośnie do dostępu 
do statusu rezydenta długoterminowego i rzekomego braku programów integracyjnych dla 
beneficjentów ochrony międzynarodowej petycja nie zawiera żadnych konkretnych dowodów 
ewentualnej niezgodności z prawem UE.

Wniosek

Dlatego też, na tym etapie nie można znaleźć wyraźnej podstawy do prowadzenia przez 
Komisję dalszych działań dotyczących konkretnych kwestii poruszonych przez składającego 
petycję. Komisja pozostaje w bliskim kontakcie z władzami cypryjskimi odnośnie do 
rozmaitych zagadnień dotyczących azylu i będzie nadal ściśle monitorować sytuację w 
dziedzinie azylu, w tym sytuację osób korzystających z ochrony międzynarodowej na Cyprze.


