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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0893/2008, του Serhiy Solomko, ουκρανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
μη εκτέλεση απόφασης ισπανικού δικαστηρίου και εικαζόμενη παραβίαση 
των κανόνων Σένγκεν από την αστυνομία συνόρων της Γαλλίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος κατοικεί μόνιμα στην Ισπανία όπου εργάζεται ως τροχονόμος, έχει δύο 
διαφορετικά παράπονα. Πρώτον, ζητεί τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
υπόθεση που αφορά την εκτέλεση δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει το δικαίωμά του 
για πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης. Ο αναφέρων έχει προσφύγει ανεπιτυχώς σχετικά με 
αυτό το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην OLAF, στην 
INTERPOL, στη EUROJUST και στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των 
ναρκωτικών και την πρόληψη του εγκλήματος (UNODC) στη Βιέννη και στη Μόσχα. Το 
δεύτερο θέμα που θίγεται στην αναφορά αφορά την κράτηση του αναφέροντα από την 
αστυνομία συνόρων στη Γαλλία όταν προσπάθησε να εισέλθει στη Γαλλία με νόμιμο τρόπο 
και επιδεικνύοντας την ισπανική ταυτότητά του (tarjeta de residencia permanente). Ο 
αναφέρων, ο οποίος δεν έχει ποινικό μητρώο ούτε στην Ισπανία ούτε στην Ουκρανία, θεωρεί 
ότι η συμπεριφορά των γαλλικών αστυνομικών αρχών αντιβαίνει στους ισχύοντες κανόνες 
Σένγκεν, και ζητεί επομένως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ερευνήσει το ζήτημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων, ουκρανός υπήκοος που διαμένει μόνιμα στην Ισπανία, διαμαρτύρεται ότι όταν 
ταξίδεψε από το Irun (Ισπανία) στη Hendaye (Γαλλία) χωρίς το διαβατήριό του, αλλά έχοντας 
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μαζί του την άδεια διαμονής του που εκδόθηκε στην Ισπανία, συνελήφθη από τη γαλλική 
αστυνομία και του διενεργήθηκε έρευνα μόλις έφτασε στη Hendaye. Ο αναφέρων ισχυρίζεται 
ότι ο εν λόγω αστυνομικός έλεγχος ήταν παράνομος και προσέβαλε την ανθρώπινη 
αξιοπρέπειά του.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/20011 του Συμβουλίου, οι υπήκοοι της Ουκρανίας 
υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 της Σύμβασης του Σένγκεν2, «αλλοδαποί κάτοχοι τίτλου διαμονής 
που έχει χορηγηθεί από ένα [κράτος μέλος του Σένγκεν] μπορούν βάσει του τίτλου αυτού καθώς 
και ενός ταξιδιωτικού εγγράφου, η ισχύς των οποίων δεν έχει λήξει, να κυκλοφορούν ελεύθερα 
επί τρεις μήνες κατ’ ανώτατο όριο, στην επικράτεια των [κρατών μελών του Σένγκεν]». (Η 
έμφαση είναι του συντάκτη).

Επομένως, τίτλος διαμονής που εκδίδεται από ένα κράτος μέλος του Σένγκεν αναγνωρίζεται 
ως ισοδύναμος προς θεώρηση βραχείας διαμονής Σένγκεν. Ωστόσο, οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
θα πρέπει να διαθέτουν επίσης έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο (δηλ. διαβατήριο) όταν 
εισέρχονται στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους της ζώνης Σένγκεν.  Η άδεια διαμονής 
δεν συνιστά ταξιδιωτικό έγγραφο.

Σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν3, η διέλευση των εσωτερικών συνόρων μπορεί 
να γίνεται σε οποιοδήποτε σημείο χωρίς να διενεργείται συνοριακός έλεγχος σε πρόσωπα, 
ανεξαρτήτως ιθαγένειας. Ωστόσο, η κατάργηση των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά 
σύνορα δεν θίγει την άσκηση των αρμοδιοτήτων των αστυνομικών αρχών των κρατών μελών 
βάσει του εθνικού δικαίου, εφόσον η άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών δεν έχει αποτέλεσμα 
ισοδύναμο με αυτό των συνοριακών ελέγχων. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διενεργούν επιτόπιους ελέγχους βάσει γενικών αστυνομικών πληροφοριών και της εμπειρίας 
τους σχετικά με πιθανές απειλές για τη δημόσια ασφάλεια και με στόχο, συγκεκριμένα, την 
καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας.

Επιπλέον, η κατάργηση των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα δεν θίγει τη 
δυνατότητα ενός κράτους μέλους να προβλέπει διά νόμου την υποχρέωση να φέρει κάποιος ή 
να διαθέτει έγγραφα. Η γαλλική νομοθεσία προβλέπει την υποχρέωση αυτή δυνάμει του 
άρθρου L.611-1 του κώδικα εισόδου και παραμονής αλλοδαπών και του δικαιώματος ασύλου 
(Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA), που ορίζει ότι, στο 
πλαίσιο ελέγχου της ταυτότητας ή ανεξαρτήτως αυτού, οι αλλοδαποί θα πρέπει να είναι σε 
θέση να επιδείξουν έγγραφα με τα οποία τους επιτρέπεται να ταξιδεύουν ή να παραμένουν 
                                               
1 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 αναφέρει τις τρίτες χώρες των 
οποίων οι υπήκοοι πρέπει να είναι κάτοχοι θεώρησης όταν διασχίζουν εξωτερικά σύνορα και τις χώρες των 
οποίων οι υπήκοοι εξαιρούνται από αυτήν την απαίτηση, ΕΕ L 81/1 της 21.3.2001.
2 Σύμβαση εφαρμογής της από 14ης Ιουνίου 1985 συμφωνίας του Σένγκεν μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών 
της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής 
Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 22.9.2000.
3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 
για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας 
συνόρων του Σένγκεν), ΕΕ L 105/1, 13.4.2006.
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στο γαλλικό έδαφος, εφόσον τους ζητηθεί από τους αξιωματούχους της δικαστικής 
αστυνομίας και, υπό την εποπτεία των τελευταίων, από τους υπαλλήλους της δικαστικής 
αστυνομίας και τους αναπληρωτές τους.

Συμπέρασμα

Κατά συνέπεια, ο έλεγχος που διενήργησε η γαλλική αστυνομία στον αναφέροντα δεν 
αντιβαίνει στο κεκτημένο του Σένγκεν.

Η Επιτροπή δεν είναι, ωστόσο, σε θέση να αξιολογήσει εάν οι ενέργειες της αστυνομίας ήταν 
αναλογικές. Εάν ο αναφέρων θεωρεί ότι οι ενέργειες της αστυνομίας δεν ήταν αναλογικές, 
μπορεί ενδεχομένως να θελήσει να απευθυνθεί στον Γάλλο Διαμεσολαβητή (Mediateur de la
République).

4. Απάντηση της Επιτροπής (REV), που ελήφθη την 6η Μαΐου 2011.

Η αναφορά που υποβλήθηκε το 2008 αφορά δύο διαφορετικά θέματα:

- τη μη εκτέλεση δικαστικής απόφασης για την πληρωμή υπερωριών, που κηρύχθηκε
απαράδεκτη από την Επιτροπή Αναφορών, και

- την καταγγελλόμενη παραβίαση των κανόνων του Σένγκεν από την αστυνομία συνόρων
της Γαλλίας, η οποία κηρύχθηκε παραδεκτή από την Επιτροπή Αναφορών και σχετικά με 
την οποία κλήθηκε η Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες.

Το 2009 η Επιτροπή διαβίβασε ανακοίνωση προς την Επιτροπή Αναφορών επί της δεύτερης
πτυχής της αναφοράς.

Έκτοτε, η Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει περαιτέρω έγγραφα από τον αναφέροντα, με τα
οποία επαναλαμβάνει τις καταγγελίες του όσον αφορά την πρώτη πτυχή της αναφοράς και
παραπονιέται επειδή η ισπανική αστυνομία μετέβη επανειλημμένα στο διαμέρισμά του στην 
Ισπανία, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία.

Δεδομένου ότι τα νέα στοιχεία που υπέβαλε ο αναφέρων δεν ανήκουν στο μέρος της
αναφοράς που κηρύχθηκε παραδεκτό και για το οποίο κλήθηκε η Επιτροπή από την Επιτροπή 
Αναφορών να παράσχει πληροφορίες, η Επιτροπή δεν βλέπει για ποιο λόγο να τροποποιήσει 
την αξιολόγησή της που είχε κοινοποιήσει στην Επιτροπή Αναφορών το 2009.


