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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Serhiy Solomko, ukrán állampolgár által benyújtott 0893/2008. számú 
petíció egy spanyol bírósági határozat végrehajtásának elmulasztásáról, 
valamint a schengeni szabályok francia határőrség általi állítólagos 
megszegéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki törvényesen tartózkodik Spanyolországban, ahol parkolóőrként 
dolgozik, két egymástól független ügyben emel kifogást. Először is arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy avatkozzon be egy bírósági határozat betartásának elmulasztásával 
kapcsolatos ügyben, amely határozatban számára túlóradíjat ítéltek meg. A petíció benyújtója 
hiába emelt panaszt a határozat végrehajtásának elmaradása miatt az Emberi Jogok Európai 
Bíróságánál, az OLAF-nál, az INTERPOL-nál, az EUROJUST-nál, valamint az UNODC-nél 
Bécsben, illetve Moszkvában. A petícióban említett másik ügy az, hogy a francia határőrség 
visszatartotta a határon, amikor törvényesen, spanyol személyazonosító igazolványával 
(tarjeta de residencia permanente) megpróbált beutazni Franciaországba. A petíció benyújtója, 
aki mind Spanyolországban, mind Ukrajnában rendelkezik a büntetlen előéletét igazoló 
erkölcsi bizonyítvánnyal, úgy véli, hogy a francia rendőri hatóságok eljárásmódja ellenkezik 
az érvényben lévő schengeni szabályokkal, következésképpen arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy vizsgálja ki az ügyet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.
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A petíció benyújtója, egy Spanyolországban élő ukrán állampolgár azzal kapcsolatban tesz 
panaszt, hogy amikor útlevél nélkül, de Spanyolországban kiállított tartózkodási engedélyét 
magánál tartva Irunból (Spanyolország) Hendaye-ba (Franciaország) utazott, Hendaye-ba 
érkezésekor a francia rendőrség feltartóztatta és megmotozta. A petíció benyújtója azt állítja, 
hogy ez a rendőri ellenőrzés jogtalan volt, és sértette emberi méltóságát.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban
Az 539/2001/EK tanácsi rendelettel1 összhangban az ukrán állampolgároknak vízumra van 
szükségük ahhoz, hogy az Európai Unió külső határait átlépjék. 

A Schengeni Egyezmény2 21. cikkével összhangban valamely harmadik ország állampolgára, 
„aki rendelkezik valamely [schengeni tagállam] által kiadott érvényes tartózkodási 
engedéllyel, az engedély és érvényes úti okmány alapján három hónapig szabadon mozoghat 
a többi [schengeni tagállam] területén belül” (utólagos aláhúzás).

A valamely schengeni tagállam által kiállított tartózkodási engedélyt tehát egy rövid távú 
tartózkodásra jogosító schengeni vízummal egyenértékűnek ismerik el. A harmadik országok 
állampolgárainak ugyanakkor érvényes úti okmánnyal (azaz útlevéllel) is kell rendelkezniük, 
ha valamely másik schengeni tagállam területére lépnek. A tartózkodási engedély nem 
minősül úti okmánynak.

A Schengeni határ-ellenőrzési kódexszel3 összhangban a belső határokat bárhol, a személyek 
határon végzett ellenőrzése nélkül át lehet lépni, az adott személy állampolgárságától 
függetlenül. A belső határokon végzett határellenőrzés megszüntetése azonban nem érinti az 
egyes tagállamok illetékes hatóságai által a nemzeti jog alapján gyakorolt rendőri hatáskört, 
amennyiben az ilyen hatáskör gyakorlása nem a határforgalom-ellenőrzéssel azonos tartalmú. 
A tagállamok különösen a közbiztonságot fenyegető esetleges veszélyekkel kapcsolatos 
általános rendőrségi információn és tapasztalaton alapuló, és különösen a határokon átnyúló 
bűnözés elleni küzdelemre irányuló helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek.

Ezenfelül a belső határokon végzett határellenőrzések megszüntetése nem sérti annak 
lehetőségét, hogy egy tagállam jogszabállyal írja elő azt a kötelezettséget, hogy egy adott 
személy papírokkal és okmányokkal rendelkezzen, és azokat magánál tartsa. A francia 
jogszabályok a külföldiek belépéséről és tartózkodásáról, valamint a menedékjogról szóló 
kódex (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA) L.611-1. 
cikkében rendelkeznek erről a kötelezettségről, amely előírja, hogy a személyazonosság 
ellenőrzésén kívül vagy azt követően a külföldi állampolgárságú személyeknek a bűnügyi 
rendőrség tisztviselőinek, vagy ezek felügyelete mellett a bűnügyi rendőrség megbízottjainak 
és helyettes megbízottjainak kérésére fel kell tudniuk mutatni olyan iratokat vagy 

                                               
1 A Tanács 539/2001/EK rendelete (2001. március 15.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, 
illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról, HL L 81., 
2001.3.21., 1. o.
2 Egyezmény a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia 
Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. 
június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról, Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja, 2000.9.22.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 562/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a személyek határátlépésére 
irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról, HL L 105., 
2006.4.13., 1. o.
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okmányokat, amelyek felhatalmazzák őket arra, hogy francia területre utazzanak vagy ott 
tartózkodjanak.

Következtetés

Ennek megfelelően a francia rendőrség által a petíció benyújtója esetében elvégzett ellenőrzés 
nem ellentétes a schengeni vívmányokkal.

A Bizottság azonban nem tudja felmérni, hogy a rendőrség arányos módon járt-e el. 
Amennyiben a petíció benyújtója úgy ítéli meg, hogy a rendőrség eljárása aránytalan volt, 
ezzel kapcsolatban a francia ombudsmanhoz (Mediateur de la République) fordulhat.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2011. május 6.

A 2008-ban benyújtott petíció két, egymástól független kérdést érintett: 

- egy, a túlóra kifizetésére vonatkozó bírósági ítélet végrehajtásának elmulasztását, amely 
kérdést a Petíciós Bizottság elfogadhatatlannak nyilvánított, és 
- a schengeni szabályok francia határőrség általi állítólagos megsértését, amely kérdést a 
Petíciós Bizottság elfogadhatónak nyilvánított, és amellyel kapcsolatban tájékoztatást kért a 
Bizottságtól.

A Bizottság 2009-ben közleményt intézett a Petíciós Bizottsághoz a petícióban foglalt 
második kérdéssel összefüggésben.

Azóta a Petíciós Bizottság további beadványokat kapott a petíció benyújtójától, amelyekben 
megismétli a petíciójában foglalt első kérdéssel kapcsolatos panaszait, és azt is nehezményezi, 
hogy a spanyol rendőrség több ízben behatolt spanyolországi lakásába, ám erről további 
részleteket nem közöl. 

Mivel a petíció benyújtójának újabb beadványai a petíciónak nem azt a részét érintik, amelyet 
elfogadhatónak nyilvánítottak, és amellyel kapcsolatban a Petíciós Bizottság tájékoztatást kért 
a Bizottságtól, a Bizottság nem látja indokoltnak, hogy változtasson a Petíciós Bizottságnak 
2009-ben megküldött közleményében foglalt értékelésen.


