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Temats: Lūgumraksts Nr. 0635/2008, ko iesniedza bezvalstnieks Serguei Tchoubov, par 
savām problēmām ar Vācijas imigrācijas dienestiem saistībā ar ceļošanas 
dokumenta izsniegšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs no bijušās PSRS ir patvēruma lūdzējs un kopš 1990. gada uzturas 
Vācijā. 2008. gada janvārī Vācijas iestādes izsniedza viņam ceļošanas dokumentu ar 
6 mēnešu derīguma termiņu, kurā bijis norādīts, ka attiecīgais ceļošanas dokuments dod 
tiesības iebraukt Vācijā 3 mēnešu laikā pēc izbraukšanas no Vācijas. Taču ceļošanas 
dokumentā norādīts, ka lūgumraksta iesniedzējam ir „samierināšanas uzturēšanās” (Duldung), 
citiem vārdiem sakot, viņa izsūtīšana no Vācijas ir atlikta. Šī piezīme norāda, ka lūgumraksta 
iesniedzējam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru 
ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār 
robežām (Šengenas Robežu kodekss) 2. panta 15. punktu, kurā lūgumi pēc patvēruma ir 
norādīti kā viens no izņēmumiem, nav tiesību bez vīzas iebraukt Šengenas valstu teritorijā. Tā 
kā lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Vācijas iestāžu informācija nav konsekventa un tā 
informācija, ko viņš ieguvis no vairāku ES valstu konsulārajām iestādēm, ir pretrunīga, viņš 
lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Padomes Regulas (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, 
šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru 
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pilsoņiem šī prasība neattiecas, un ko groza ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1932/2006, 1. panta 
2. punkta 2. daļas trešajā ievilkumā noteikts, ka bezvalstnieki un citas personas, kam nav 
nevienas valsts pilsonības, kas pastāvīgi dzīvo kādā dalībvalstī un kam ir šīs dalībvalsts izdots 
ceļošanas dokuments, ir atbrīvoti no prasības saņemt vīzu. 

Tātad, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējam izsniegto bezvalstnieka ceļošanas 
dokumentu, viņam faktiski ir tiesības bez vīzas ieceļot citās ES dalībvalstīs. 

Tomēr no iesniegtajiem dokumentiem var secināt, ka ir izdota pavēle par lūgumraksta 
iesniedzēja izraidīšanu, kuras īstenošana tika atlikta ar lēmumu (Duldung — izņēmuma 
uzturēšanās atļauja, kas attiecas tikai uz Bavārijas teritoriju), kas reģistrēts bezvalstnieka 
ceļošanas dokumentā. Dalībvalstīm jāziņo par visām uzturēšanās atļaujām, ko tās izdod trešo 
valstu valstspiederīgajiem un kas ļauj brīvi pārvietoties Šengenas zonā bez iekšējām robežām. 
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 562/2006 (Šengenas Robežu kodekss) 34. pantā noteiktajām 
prasībām Vācija paziņoja, ka šāda Duldung atļauja nav derīga ieceļošanai bez vīzas. Tas 
nozīmē, ka lūgumraksta iesniedzējam nav tiesību bez vīzas ieceļot citā Šengenas zonas valstī, 
ja viņa ceļošanas dokumentā iespiests zīmogs par Duldung esamību.

Turklāt Vācijas varas iestādes lūgumraksta iesniedzēja ceļošanas dokumentā ir veikušas divus 
ierakstus: vienu, kurā paziņots, ka viņam ir tiesības atgriezties Vācijā, un otru, kurā norādīts, 
ka šī atļauja neattiecas uz ieceļošanu citā ES dalībvalstī. 

Šobrīd nosacījumi par uzturēšanos, kas pārsniedz trīs mēnešus, un citi attiecīgi pasākumi ir 
tikai daļēji saskaņoti ES līmenī. Uzturēšanās atļauju izsniegšana un ar tām saistītie noteikumi 
vēl joprojām ir dalībvalstu kompetencē. Tāpēc Komisija nevar iejaukties ne šādu jautājumu 
risināšanā, ne arī izvērtēt dalībvalstu pasākumus. 

Lūgumraksta iesniedzējam jāsazinās ar Vācijas kompetentajām iestādēm, lai saņemtu 
precīzāku skaidrojumu vai lai iesniegtu apelācijas sūdzību, ja Vācijas tiesību aktos šāda 
iespēja ir paredzēta.”


