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Subiect: Petiția nr. 2438/2013, adresată de Doros Polykarpou, de cetățenie cipriotă, în 
numele lui Muhammad Altaf, privind eliberarea unui permis de ședere în 
Cipru pentru Muhammad Altaf

1. Rezumatul petiției

Petiția se referă la Muhammad Altaf, care a fugit din Kașmir și a cerut azil în Cipru în 2003. 
Opt ani mai târziu, acesta a primit statutul de refugiat, dar acum se pregătește să înceapă o 
grevă a foamei alături de alte persoane cărora li s-a acordat același statut. În prezent, 
Muhammad Altaf deține un permis de ședere temporar, acordat pentru o perioadă de trei ani, 
care, în practică, nu îi permite să obțină un loc de muncă. În cadrul petiției se precizează 
faptul că Cipru nu aplică aceeași politică în materie de azil ca și alte țări, iar poziția 
guvernului acestuia contravine, de exemplu, Directivei 2004/83/CE, precum și Convenției de 
la Geneva (1951) și promulgării Tratatului privind Uniunea Europeană. Muhammad Altaf se 
consideră un refugiat politic care nu se poate întoarce în țara sa de origine. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 septembrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

În calitate de gardian al tratatelor de instituire a Uniunii Europene, Comisia Europeană acordă 
o atenție deosebită situațiilor din statele membre care ar putea încălca legislația europeană. 
Comisia Europeană nu intervine decât atunci când există dovezi care indică fie că dreptul 
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Uniunii este transpus în mod necorespunzător de către un stat membru, fie că autoritățile 
naționale aplică în mod sistematic instrumentele juridice într-un mod care încalcă legislația 
UE.

În cazurile individuale, se poate recurge la căile de atac naționale, dat fiind faptul că instanțele 
naționale sunt responsabile pentru asigurarea respectării normelor naționale de către autorități.

În ceea ce privește chestiunile prezentate în cadrul petiției, normele privind dobândirea 
cetățeniei unui stat membru nu intră în general în domeniul de aplicare al legislației UE. În 
ceea ce privește accesul la statutul de rezident pe termen lung și presupusa lipsă a unor 
programe de integrare pentru beneficiarii de protecție internațională, petiția nu conține dovezi 
specifice care să ateste o posibilă incompatibilitate cu dreptul UE.

Concluzii

Prin urmare, în această etapă, nu se poate identifica o bază clară pentru adoptarea de către 
Comisie a unor acțiuni ulterioare cu privire la aspectele specifice invocate de petiționar. 
Comisia este în strânsă legătură cu autoritățile cipriote cu privire la diferite chestiuni din 
domeniul azilului și va continua să monitorizeze îndeaproape situația în materie de azil, 
printre care situația beneficiarilor de protecție internațională din Cipru.


