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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0635/2008, adresată de Sergei Chubov, apatrid, privind problemele 
acestuia cu autoritățile germane pentru străini în legătură cu emiterea unui 
document de călătorie

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este originar din fosta URSS, este solicitant de azil și locuiește în Germania 
din 1990. În ianuarie 2008, autoritățile germane i-au eliberat un document de călătorie valabil 
6 luni, care stipula că documentul acordă titularului dreptul de a intra în Germania la 3 luni 
după părăsirea țării. Cu toate acestea, documentul de călătorie prevede că petiționarul deține 
un „permis de ședere tolerată” (Duldung), cu alte cuvinte, că deportarea sa din Germania a 
fost amânată. Această notă implică faptul că, în conformitate cu articolul 2 alineatul (15) din 
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 
2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către 
persoane (Codul Frontierelor Schengen), în care cererile de azil sunt enumerate ca fiind una 
dintre excepții, petiționarul nu are drept de intrare fără viză în zona Schengen. Deoarece 
petiționarul consideră că declarațiile autorităților germane sunt inconsecvente și informațiile 
pe care le-a primit de la reprezentanțele consulare ale unui număr de țări ale UE sunt 
contradictorii, acesta solicită Parlamentul European să examineze cazul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf a treia liniuță din Regulamentul (CE) nr. 539/2001 
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al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru 
trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de 
această obligație, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1932/2006 al 
Consiliului, prevede că apatrizii și celelalte persoane care nu dețin cetățenia niciunei țări, care 
au reședința într-un stat membru și sunt titulari ai unui document de călătorie eliberat de acest 
stat membru, sunt exonerați de obligativitatea vizelor.

Astfel, de regulă, documentele de călătorie ale petiționarului eliberate pentru apatrizi l-ar 
îndreptăți să beneficieze de scutirea de viză atunci când călătorește în celelalte state membre.

În schimb, se înțelege din dosar că împotriva petiționarului fusese emis un ordin de expulzare 
a cărui executare a fost amânată printr-o decizie (Duldung - permisiune excepțională de a 
rămâne pe teritoriul Bavariei), ordin care figurează în documentul de călătorie al apatridului. 
Statele membre au trebuit să notifice toate permisele de ședere pe care le eliberează 
resortisanților țărilor terțe și care, astfel, permit libera circulație în zona Schengen fără 
frontiere interne. Germina a notificat, în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul 
562/2006 (Codul Frontierelor Schengen) că un astfel de „Duldung” nu este valabil pentru a 
intra fără viză. Ceea ce înseamnă că petiționarul nu are dreptul de a călători fără viză într-un 
alt stat Schengen dacă acest „Duldung” a fost ștampilat în documentul său de călătorie.

Mai mult, autoritățile germane au introdus două mențiuni în documentul de călătorie al 
petiționarului, una dintre acestea precizând că el are dreptul să se întoarcă în Germania, 
cealaltă că acest lucru nu este valabil în cazul în care el călătorește într-un alt stat membru al 
UE.

Condițiile de ședere pentru perioade mai mari de trei luni și alte măsuri conexe sunt, la 
momentul actual, doar parțial armonizate la nivelul UE. Eliberarea permiselor de ședere și 
condițiile în această privință sunt încă de competența națională a statelor membre. Astfel, 
Comisia nu este în măsură să intervină în astfel de situații sau să evalueze măsurile întreprinse 
de un stat membru.

Petiționarul ar trebui să contacteze autoritățile germane competente pentru explicații 
suplimentare sau pentru o posibilă cale de atac împotriva deciziilor acestora dacă legea 
germană prevede acest lucru.


