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EUROPAPARLAMENTET 2014 - 2019

Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2438/2014, ingiven av Doros Polykarpou, cypriotisk 
medborgare, för Muhammad Altafs räkning, om utfärdande av ett 
uppehållstillstånd för Muhammad Altaf i Cypern

1. Sammanfattning av framställningen

Denna framställning avser en viss Muhammad Altaf, som flydde från Kashmir och sökte asyl 
i Cypern 2003. Åtta år senare tillerkändes han flyktingstatus, men han står nu i begrepp att 
inleda en hungerstrejk tillsammans med några andra erkända flyktingar. Han har för 
närvarande ett tillfälligt uppehållstillstånd som gäller i tre år, vilket i praktiken hindrar honom 
från att få en anställning. I framställningen anges det att Cypern inte följer samma asylpraxis 
som andra länder och att landets regering genom sitt handlande bryter mot t.ex. 
direktiv 2004/83/EG liksom mot Genèvekonventionen (1951) och fördraget om Europeiska 
unionen. Han anser sig vara en politisk fånge som inte kan återvända till sitt hemland. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 26 september 2014. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

I sin egenskap av väktare av fördragen om inrättande av Europeiska unionen uppmärksammar 
kommissionen särskilt situationer i medlemsstaterna som kan tänkas strida mot unionsrätten. 
Kommissionen ingriper endast när det finns bevis antingen på att unionsrätten har införlivats 
felaktigt i en medlemsstat eller på att de nationella myndigheterna systematiskt tillämpar de 
rättsliga instrumenten på ett sätt som strider mot unionsrätten.
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I enskilda fall är det möjligt att åberopa nationella rättsmedel eftersom det är de nationella 
domstolarnas uppgift att se till att myndigheterna följer de nationella bestämmelserna.

Med hänvisning till de problem som tas upp i framställningen ingår bestämmelser om 
erhållande av medborgarskap i en medlemsstat vanligtvis inte i unionsrättens 
tillämpningsområde. När det gäller möjligheten att få ställning som varaktigt bosatt och den 
påstådda bristen på integrationsprogram för personer som beviljats internationellt skydd 
innehåller framställningen inga specifika uppgifter om eventuell oförenlighet med 
unionsrätten.

Slutsats

Det finns i detta skede därför ingen tydlig grund för kommissionen att vidta ytterligare 
åtgärder i de frågor som tas upp av framställaren. Kommissionen står regelbundet i kontakt 
med de cypriotiska myndigheterna om olika asylrelaterade frågor och kommer att fortsätta att 
på nära håll kontrollera asylsituationen, bl.a. situationen för personer som beviljats 
internationellt skydd i Cypern.


