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Tema: Peticija Nr. 035/2008 dėl peticijos pateikėjo problemų su užsieniečių reikalus 
tvarkančiomis Vokietijos valdžios institucijomis dėl kelionės dokumento 
išdavimo, kurią pateikė asmuo be pilietybės Sergei Chubov 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kurio kilmės šalis yra buvusi TSRS, yra prieglobsčio prašytojas ir nuo 
1990 m. gyvena Vokietijoje. 2008 m. sausio mėn. Vokietijos valdžios institucijos išdavė jam 
šešis mėnesius galiojantį kelionės dokumentą, kuriame nurodyta, kad dokumento turėtojas turi 
teisę atvykti į Vokietiją per tris mėnesius nuo išvykimo iš jos. Vis dėlto dokumente nurodyta, 
kad peticijos pateikėjui suteiktas „leidimas toleruojamam apsistojimui“ (Duldung), t. y. kad jo 
deportavimas iš Vokietijos atidėtas. Šis pranešimas reiškia, kad pagal 2006 m. kovo 15 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisykles, 
reglamentuojančias asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno kodeksą), 2 
straipsnio 15 dalį, kurioje prieglobsčio prašymai nurodyti kaip viena iš išimčių, peticijos 
pateikėjas neturi teisės be vizos patekti į Šengeno erdvę. Peticijos pateikėjas mano, kad 
Vokietijos valdžios institucijų pareiškimai yra nenuoseklūs, o informacija, gauta iš įvairių ES 
šalių konsulinių atstovybių, prieštaringa, todėl jis ragina Europos Parlamentą išspręsti šį 
klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. spalio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami 
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išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas 
netaikomas, sąrašus, iš dalies pakeisto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1932/2006, 1 straipsnio 2 
dalies antros pastraipos trečioje įtraukoje nurodyta, kad asmenims be pilietybės ir kitiems 
jokios šalies pilietybės neturintiems asmenims, gyvenantiems valstybėje narėje ir turintiems 
tos valstybės narės išduotą kelionės dokumentą, vizų režimas netaikomas.

Taigi apskritai peticijos pateikėjo kelionės dokumentas, išduodamas asmenims be pilietybės, 
suteiktų jam teisę naudotis beviziu režimu, keliaujant į kitas ES valstybes nares. 

Vis dėlto, kaip galima suprasti iš pateiktų dokumentų, parengtas įsakymas dėl peticijos 
pateikėjo išsiuntimo iš šalies, kurio įgyvendinimą nuspręsta atidėti (Duldung – išimtinė teisė 
pasilikti, galiojanti tik Bavarijos teritorijoje) ir kuris įtrauktas į asmens be pilietybės kelionės 
dokumentą. Valstybės narės turėjo pranešti apie visus leidimus gyventi, išduotus trečiųjų šalių 
piliečiams, ir nurodyti tuos leidimus, kuriais leidžiama laisvai keliauti po Šengeno erdvę be 
vidaus sienų. Pagal Reglamento Nr. 562/2006 (Šengeno sienų kodekso) 34 straipsnį Vokietija 
pranešė, kad Duldung bevizis režimas negalioja. Tai reiškia, kad peticijos pateikėjas neturi 
teisės keliauti į kitą Šengeno valstybę be vizos, jeigu jo kelionės dokumente yra Duldung 
spaudas.

Be to, Vokietijos valdžios institucijos į peticijos pateikėjo kelionės dokumentą įtraukė du 
įrašus, viename kurių nurodė, kad jis turi teisę grįžti į Vokietiją, kitame – kad to jis negalės 
padaryti, jei išvyks į kitą ES valstybę narę. 

Sąlygos dėl apsistojimo ilgiau nei tris mėnesius ir kitos susijusios priemonės ES lygmeniu 
šiuo metu suderintos tik iš dalies. Leidimų gyventi šalyje išdavimas ir jo sąlygos vis dar 
patenka į nacionalinės valstybių narių kompetencijos sritį. Todėl Komisija negali kištis 
sprendžiant tokius klausimus arba vertinti valstybės narės priemones. 

Dėl tolesnių paaiškinimų arba dėl galimo sprendimų apskundimo, jeigu jis numatytas 
Vokietijos teisėje, peticijos pateikėjas turėtų kreiptis į kompetentingas Vokietijos valdžios 
institucijas.“


