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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0635/2008 , внесена от Serguei Tchoubov, без гражданство, относно 
проблемите му с германските органи за чужденците във връзка с издаване на 
документ за пътуване

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е от бившия СССР, е потърсил убежище и пребива в 
Германия от 1990 г. През януари 2008 г. германските власти са му издали документ за 
пътуване с валидност от 6 месеца, в който е указано, че въпросният документ за 
пътуване дава право на връщане в Германия в рамките на 3 месеца след напускане на 
страната. В същото време, в документа за пътуване се посочва, че вносителят на 
петицията има статут „Отлагане на принудителното извеждане“ (Duldung), т.е. че 
експулсирането му от страната е отложено. Тази бележка означава, че съгласно член 2, 
параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите 
(Кодекс на шенгенските граници), в който молбите за предоставяне на убежище се 
изброяват като едно от изключенията, вносителят няма право на безвизово влизане в 
шенгенската зона. Тъй като вносителят счита изявленията на германските власти за 
непоследователни и тъй като информацията, която е получил от редица консулски 
представителства на държави от ЕС, е противоречива, той моли Европейския 
парламент да се заеме със случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.



PE441.315v01-00 2/2 CM\816612BG.doc

BG

Член 1, параграф 2, алинея втора, трето тире, от Регламент (ЕО) 539/2001 на Съвета за 
определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато 
преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се 
освободени от това изискване, изменен с Регламент (ЕО) № 1932/2006 на Съвета, 
определя, че лица без гражданство и други лица, които не притежават националност на 
нито една държава, и които пребивават в държава-членка и притежават документ за 
пътуване, издаден от същата държава-членка, се освобождават от визово изискване. 

Следователно, по принцип, документът за пътуване на лице без гражданство, издаден 
на вносителя, следва да му даде правото да се възползва от горепосоченото безвизово 
пътуване в други държави-членки. 

Но от предоставената информация става ясно, че срещу вносителя е била издадена 
заповед за експулсиране, чието изпълнение е било отложено с решение (Duldung –
право на убежище, ограничено на територията на Бавария), посочено в документа за 
пътуване на лице без гражданство. Държавите-членки са задължени да обявяват всички 
разрешения за пребиваване, които издават на граждани на трети страни и които 
позволяват свободно движение в шенгенското пространство без вътрешни граници. 
Съгласно член 34 от Регламент 562/2006 (Кодекс на шенгенските граници), Германия 
нотифицира, че подобно „Duldung“ не е валидно за влизане без издадена виза. Това 
означава, че вносителят няма право да пътува в друга държава от шенгенското 
пространство без виза, ако в документа му за пътуване е отбелязано въпросното 
решение „Duldung“.

Освен това, германските органи са вписали две обстоятелства в документа за пътуване 
на вносителя. Първото е, че той има право да се завърне в Германия и второто, че това 
не важи, ако той пътува в друга държава-членка на ЕС. 

Понастоящем, условията за пребиваване за повече от три месеца и други свързани 
мерки са само частично хармонизирани на равнище ЕС. Издаването на разрешително за 
пребиваване и условията за това все още попадат в сферата на компетентност на 
държавите-членки. Поради това, Комисията не може да се намесва в подобни въпроси 
или да извършва оценка на мерките, предприети от държавите-членки. 

Вносителят следва да се свърже с компетентните германски органи за допълнителни 
разяснения или за евентуално обжалване на решенията им, ако германското 
законодателство го позволява.


