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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0635/2008, którą złożył Sergei Chubov (bezpaństwowiec) w sprawie 
problemów z niemieckimi władzami ds. cudzoziemców w związku z wydaniem 
dokumentu podróży

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który pochodzi z byłego ZSRR, jest osobą ubiegającą się o azyl i jest 
rezydentem w Niemczech od 1990 r. W styczniu 2008 r. niemieckie władze wydały mu 
dokument podróży obowiązujący przez sześć miesięcy, w którym stwierdza się, że jego 
posiadacz ma prawo wjazdu do Niemiec w ciągu trzech miesięcy od momentu opuszczenia 
kraju. W dokumencie tym stwierdzono również, że składający petycję posiada „zezwolenie na 
pobyt tolerowany” (Duldung), innymi słowy, że jego deportacja z Niemiec została przełożona
w czasie. Ta uwaga sugeruje, że na mocy art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy 
kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen),
w którym wnioski o azyl są wymienione jako jeden z wyjątków, składający petycję nie ma 
prawa do bezwizowego wjazdu do strefy Schengen. Ponieważ składający petycję uważa, że 
oświadczenia władz niemieckich są niespójne i ponieważ informacje, które otrzymał
z przedstawicielstw konsularnych wielu państw członkowskich są sprzeczne, prosi Parlament 
Europejski o zajęcie się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 akapit drugi tiret trzecie rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 
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wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas 
przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, 
zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1932/2006, zwolnieni z obowiązku wizowego 
są bezpaństwowcy oraz inne osoby nieposiadające obywatelstwa żadnego państwa, którzy
zamieszkują na stałe w państwie członkowskim i są posiadaczami dokumentu podróży 
wydanego przez to państwo członkowskie. 

A zatem zazwyczaj dokument podróży składającego petycję wydawany bezpaństwowcom 
upoważniałby go do skorzystania z możliwości odbycia wspomnianej wyżej bezwizowej 
podróży do innych państw członkowskich UE. 

Jednak z akt wynika, że wobec składającego petycję wydano nakaz deportacji, a jego 
wykonanie przełożono na mocy decyzji (Duldung – wyjątkowe pozwolenie na pobyt
ograniczone do terytorium Bawarii), która została wpisana w jego dokumencie podróży 
bezpaństwowca. Państwa członkowskie musiały powiadomić o wszystkich pozwoleniach 
na pobyt wydawanych obywatelom krajów trzecich, które tym samym umożliwiają swobodne 
przemieszczanie się na obszarze Schengen bez granic wewnętrznych. Na mocy
art. 34 rozporządzenia nr 562/2006 (kodeks graniczny Schengen) Niemcy powiadomiły, 
że „Duldung” nie upoważnia do wjazdu bez wizy. Oznacza to, że składający petycję nie jest 
upoważniony do podróży do innego kraju Schengen bez wizy, jeżeli taka pieczęć z informacją 
o udzieleniu „Duldung” została przybita w jego dokumencie podróży.

Ponadto władze niemieckie dokonały dwóch wpisów w dokumencie podróży składającego 
petycję. W jednym z nich stwierdza się, że składający petycję jest uprawniony do powrotu 
do Niemiec, w drugim, że nie ma to miejsca, jeżeli podróżuje on do innego państwa 
członkowskiego UE. 

Warunki pobytu dłuższego niż trzy miesiące i inne odnośne środki są obecnie tylko częściowo 
zharmonizowane na szczeblu UE. Wydawanie pozwoleń na pobyt oraz jego warunki nadal 
wchodzą w zakres krajowych kompetencji państw członkowskich. A zatem Komisja nie może 
interweniować w odniesieniu do takich kwestii czy dokonywać oceny środków 
podejmowanych przez państwo członkowskie. 

Składający petycję powinien skontaktować się z właściwymi władzami niemieckimi w celu 
uzyskania dalszych wyjaśnień lub ewentualnego odwołania się od ich decyzji, jeżeli jest 
to przewidziane w prawie niemieckim.


