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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2438/201, ktorú predkladá Doros Polykarpou, cyperský štátny 
príslušník, v mene Muhammada Altafa, o vydaní povolenia na pobyt 
Muhammadovi Altafovi na Cypre

1. Zhrnutie obsahu petície

Petícia sa týka pána Muhammada Altafa, ktorý ušiel z Kašmíru a v roku 2003 požiadal o azyl 
na Cypre. O osem rokov neskôr mu bolo priznané postavenie utečenca, ale teraz sa chystá 
začať hladovku s niekoľkými ďalšími utečencami. V súčasnosti je držiteľom povolenia na 
prechodný pobyt udeleného na tri roky, ktoré mu prakticky bráni pri získaní zamestnania. 
V petícii sa uvádza, že Cyprus neuplatňuje rovnakú azylovú politiku ako iné krajiny a jeho 
vláda koná v rozpore napríklad so smernicou 2004/83/ES, ako aj so Ženevským dohovorom 
(1951) a vyhlásením Zmluvy o Európskej únii. Považuje sa za politického utečenca, ktorý sa 
nemôže vrátiť do svojej domovskej krajiny. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 26. septembra 2014. Európsky parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. februára 2015)

Ako strážkyňa zmlúv o založení Európskej únie venuje Európska komisia osobitnú pozornosť 
stavom v členských štátoch, ktoré môžu byť v rozpore s európskym právom. Európska 
komisia zasahuje len vtedy, ak existujú dôkazy o tom, že členský štát buď nesprávne 
transponuje právo Únie alebo vnútroštátne orgány systematicky uplatňujú právne nástroje 
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spôsobom, ktorý je v rozpore s právom EÚ. 

V jednotlivých prípadoch sa môžu uplatniť vnútroštátne nápravné prostriedky, keďže úlohou 
vnútroštátnych súdov je zabezpečiť, aby orgány dodržiavali vnútroštátne predpisy. 

Pokiaľ ide o problém nastolený v tejto petícii, pravidlá nadobúdania občianstva členských 
štátov vo všeobecnosti nepatria do právomocí EÚ.  Pokiaľ ide o prístup k štatútu trvalého 
pobytu a údajne chýbajúce integračné programy pre osoby pod medzinárodnou ochranou, 
petícia neobsahuje žiadne konkrétne dôkazy o možnom nesúlade s právom EÚ.

Záver

V tomto štádiu teda neexistuje jednoznačný základ pre ďalšie kroky Komisie ku konkrétnym 
bodom, na ktoré upozorňuje predkladateľ. Komisia je v úzkom kontakte s cyperskými 
orgánmi, pokiaľ ide o rôzne otázky týkajúce sa problematiky azylu, a bude aj naďalej úzko 
monitorovať  situáciu v tejto oblasti vrátane situácie osôb pod medzinárodnou ochranou na 
Cypre.


