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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0893/2008 af Serhiy Solomko, ukrainsk statsborger, om manglende 
opfyldelse af en spansk domstolsafgørelse og en påstået krænkelse af Schengen-
reglerne fra det franske grænsepolitis side 

1. Sammendrag

Andrageren, som er lovligt bosiddende i Spanien, hvor han arbejder som færdselsbetjent, står 
for to forskellige klager. For det første anmoder han Europa-Parlamentet om bistand i en sag 
vedrørende gennemførelse af en domstolsafgørelse, som anerkendte hans ret til 
overtidsbetaling. Andrageren har uden held gjort indsigelse mod den manglende 
gennemførelse af afgørelsen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, OLAF, 
INTERPOL, EUROJUST og UNODC i Wien og Moskva. Det andet spørgsmål, som er rejst i 
andragendet, er det franske grænsepolitis tilbageholdelse af andrageren, da han forsøgte at 
rejse til Frankrig på lovlig vis og i besiddelse af sit spanske id-kort (tarjeta de residencia 
permanente). Andrageren, som ikke har nogen straffeattest i hverken Spanien eller Ukraine, 
mener, at de franske politimyndigheders adfærd er i strid med de nuværende Schengen-regler, 
og han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andrageren, som er en ukrainsk statsborger bosiddende i Spanien, klager over, at han, da han 
rejste fra Irun (Spanien) til Hendaye (Frankrig) uden sit pas, men med sin spansk udstedte 
opholdstilladelse, blev anholdt og kropsvisiteret af det franske politi ved ankomsten til 
Hendaye. Andrageren påstår, at denne politikontrol var ulovlig og overskred hans 
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menneskelige værdighed.

Kommissionens bemærkninger
I overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 539/20011, skal ukrainske statsborgere 
være i besiddelse af et visum, når de krydser Den Europæiske Unions eksterne grænser. 

I overensstemmelse med Schengenkonventionens artikel 212, kan en tredjelandsstatsborger, 
"der er indehaver af en gyldig opholdstilladelse udstedt af en af [Schengenmedlemsstaterne] 
samt et gyldigt rejsedokument, […] frit færdes på de øvrige [Schengenmedlemsstaters] 
område i højst tre måneder."

En opholdstilladelse udstedt af en Schengenmedlemsstat anerkendes således som svarende til 
et visum for kortvarigt ophold. En tredjelandsstatsborger skal dog være i besiddelse af et 
gyldigt rejsedokument (dvs. et pas), når han rejser ind på en anden Schengenmedlemsstats 
område. En opholdstilladelse udgør ikke et rejsedokument.

I overensstemmelse med Schengengrænsekodeksen3, kan de interne grænser krydses alle 
steder, uden at der udføres en grænsekontrol af personer, uanset deres nationalitet. Afskaffelse 
af intern grænsekontrol påvirker dog ikke medlemsstaternes kompetente myndigheders 
udøvelse af politibeføjelser i henhold til national lovgivning, i det omfang udøvelsen af 
sådanne beføjelser ikke har virkning, der svarer til grænsekontrol. Medlemsstaterne kan 
navnlig udføre kontrol på stedet baseret på generelle politioplysninger og erfaring vedrørende 
mulige trusler for den offentlige sikkerhed og med det mål at bekæmpe grænseoverskridende 
kriminalitet.

Endvidere har afskaffelsen af intern grænsekontrol ingen betydning i forhold til 
medlemsstaternes mulighed for i overensstemmelse med lovgivningen at forpligte folk til at 
besidde eller bære papirer eller dokumenter. Fransk lovgivning indeholder denne forpligtelse i 
henhold til artikel L.611-1 i lov om udlændiges indrejse og ophold samt om asylrettigheder 
(Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA), hvori det anføres, 
at uanset eller efter en identitetskontrol skal personer af udenlandsk nationalitet kunne 
fremvise papirer eller dokumenter, som giver dem ret til at rejse eller opholde sig på fransk 
territorium på anmodning af tjenestemænd fra ordensmagten og under opsyn af sidstnævnte, 
agenter eller viceagenter fra ordensmagten.

Konklusion

Den kontrol, som det franske politi udførte af andrageren, er ikke i strid med 
Schengenreglerne.

                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis 
statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis 
statsborgere er fritaget for dette krav, EFT L 81/1 af 21.3.2001.
2 Konvention om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den 
Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af 
kontrollen ved de fælles grænser, EFT, 22.9.2000.
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en 
fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), EUT L 105/1 af 13.4.2006.
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Kommissionen kan dog ikke vurdere, om politiet udviste en passende adfærd. Hvis 
andrageren mener, at politiet udviste upassende adfærd, kan han kontakte den franske 
ombudsmand (Mediateur de la République) i denne henseende."

4. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011. (REV)

Andragendet, som blev indgivet i 2008, vedrørte to separate spørgsmål: 

– manglende opfyldelse af en domstolsafgørelse vedrørende overtidsbetaling, som blev afvist 
af Udvalget for Andragender, og  
– det franske grænsepolitis påståede overtrædelse af Schengen-reglerne, som blev erklæret 
antageligt af Udvalget for Andragender, hvorefter Kommissionen blev anmodet om 
oplysninger.

Kommissionen fremsendte i 2009 en meddelelse til Udvalget for Andragender vedrørende det 
andet aspekt i andragendet.

Siden da har Udvalget for Andragender modtaget yderligere henvendelser fra andrageren, 
hvori han gentager sine klager over den første del af andragendet og klager over, at det 
spanske politi ved flere lejligheder er trængt ind i hans lejlighed i Spanien uden at give 
yderligere oplysninger. 

Eftersom de nye henvendelser fra andrageren ikke vedrører den del af andragendet, som blev 
erklæret antageligt, og hvortil Udvalget for Andragender anmodede Kommissionen om 
oplysninger, ser Kommissionen ingen grund til at ændre den vurdering, som meddeltes 
Udvalget for Andragender i 2009.


