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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0893/2008, внесена от Serhiy Solomko, с украинско гражданство, 
относно неизпълнението на решение на испанския съд и твърдение за 
нарушение на шенгенските разпоредби от страна на френската гранична 
полиция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който пребивава законно на територията на Испания, където 
работи като регулировчик, има две различни оплаквания. На първо място, той търси 
съдействието на Европейския парламент по отношение на въпрос, свързан с 
изпълнението на съдебно решение, което признава правото му да получава заплащане 
за извънреден труд. Вносителят на петицията е подал безуспешно жалби за 
неизпълнението на решението до Европейския съд по правата на човека, Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF), Интерпол, Евроюст и Службата по наркотици и 
престъпност към Организацията на обединените нации (СНПООН) във Виена и Москва.
Вторият проблем, повдигнат в петицията, е задържането на вносителя на петицията от 
френската гранична полиция, когато се е опитал да пътува законно до Франция и е 
имал в себе си своята испанска лична карта (tarjeta de residencia permanente).
Вносителят на петицията, който няма криминално досие нито в Испания, нито в 
Украйна, счита, че поведението на френските полицейски органи нарушава 
шенгенските правила, и поради тази причина моли Европейския парламент да проучи 
въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.
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Вносителят на петицията, с украинско гражданство, който пребивава на територията на 
Испания, се оплаква, че докато е пътувал от гр. Irun (Испания) до гр. Hendaye 
(Франция) без паспорта си, но с издадено от Испания разрешително за пребиваване, е 
бил арестуван и му е извършен обиск от френската полиция при пристигането му в 
Hendaye. Вносителят на петицията твърди, че полицейската проверка е била незаконна 
и е накърнила човешкото му достойнство.

Коментари на Комисията относно петицията
В съответствие с Регламент (EО) № 539/20011 на Съвета, гражданите на Украйна трябва 
да притежават виза, за да преминат външните граници на Европейския съюз.

В съответствие с член 21 от Шенгенската конвенция2, граждани на трети страни, 
„които притежават разрешение за пребиваване, което е издадено от една от 
[държавите-членки от шенгенското пространство] могат, въз основа на въпросното 
разрешение и валиден пътен документ да се движат свободно до три месеца на 
територията на другите [държави-членки от шенгенското пространство]“ 
(подчертаването е добавено).

Следователно, разрешението за пребиваване, издадено от държава-членка, подписала 
Шенгенското споразумение, се признава за равностойно на шенгенска виза за кратък 
престой. Въпреки това, гражданите на трета страна трябва да имат валиден пътен 
документ (т.е. паспорт), когато влизат на територията на друга шенгенска държава-
членка. Разрешението за пребиваване не съставлява пътен документ.

В съответствие с Кодекса на шенгенските граници3, вътрешните граници могат да се 
преминават на всяко място, без да се извършва гранична проверка на лицата 
независимо от тяхната националност. Въпреки това, премахването на граничния 
контрол на вътрешните граници не засяга упражняването на полицейски правомощия 
от компетентните органи на държавите-членки съгласно националното им 
законодателство, доколкото упражняването на тези правомощия няма ефект, 
равностоен на гранични проверки. По-специално, държавите-членки може да 
извършват проверки на място, които се основават на обща полицейска информация и 
опит по отношение на възможни заплахи за обществената сигурност и целят, по-
специално, да се противопоставят на трансграничната престъпност.

Освен това, премахването на граничния контрол на вътрешните граници не засяга 
възможността държава-членка да предвиди в законодателството си задължение за 
притежаване или носене на документи. Френското законодателство предвижда такова 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 година 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, ОВ L 81/1, 21.3.2001 г.
2 Конвенция за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 година между правителствата на 
държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за 
постепенното премахване на контрола по общите им граници, Официален вестник на Европейските 
общности, 22.9.2000 г.
3 Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за създаване 
на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските 
граници), ОВ L 105/1, 13.4.2006 г.
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задължение в член L.611-1 от Кодекса за влизане и престой на чужденци и правото на 
убежище (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA), според 
който, независимо от извършването на проверка на самоличността, лица с чуждо 
гражданство трябва да могат да предоставят лични или други документи, които им 
дават право да пътуват и да пребивават на френска територия, по искане на длъжностни 
лица от съдебна полиция или под нейно наблюдение, служители и заместници от 
съдебна полиция.

Заключение

Следователно, проверката, извършена от френската полиция спрямо вносителя на 
петицията, не противоречи на достиженията на правото на Шенген.

Все пак, Комисията не може да прецени дали полицията е действала по адекватен 
начин. Ако вносителят на петицията счита, че полицията е действала по неадекватен 
начин, може да се обърне към френския омбудсман (Mediateur de la République) по този 
въпрос.“

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 6 май 2011 г.

Петицията, внесена през 2008 г., засяга два отделни въпроса:

- неизпълнение на съдебно решение относно заплащането на извънреден труд – този 
въпрос е обявен от комисията по петиции за  недопустим, и 
- предполагаемо нарушение на шенгенските правила от френската гранична полиция –
този въпрос е обявен за допустим от комисията по петиции и във връзка с него 
Комисията е приканена да предостави сведения.

През 2009 г. Комисията изпрати съобщение до комисията по петиции във връзка с 
втория аспект на петицията.

След това в комисията по петиции постъпиха допълнителни твърдения от вносителя на 
петицията, в които той повтаря своите оплаквания във връзка с първия елемент от 
петицията и се оплаква, че испанската полиция в няколко случая е влизала в 
апартамента му в Испания, без да предоставя допълнителни подробности.

Тъй като новите твърдения на вносителя на петицията не се отнасят до частта, която е 
обявена за допустима и във връзка с която Комисията е приканена от комисията по 
петиции да предостави сведения, Комисията не вижда основания да промени оценката 
си, съобщена на комисията по петиции през 2009 г.


