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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0893/2008 dėl Ispanijos teismo sprendimo nevykdymo ir įtarimo, 
kad Prancūzijos pasienio policija pažeidė Šengeno taisykles, kurią pateikė 
Ukrainos pilietis Serhiy Solomko

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris teisėtai gyvena Ispanijoje, kurioje dirba eismo inspektoriumi, 
pateikė du skirtingus skundus. Pirmiausia jis prašo Europos Parlamento pagalbos dėl 
klausimo, susijusio su teismo sprendimo, kuriuo pripažįstama jo teisė į užmokestį už 
viršvalandžius, vykdymu. Peticijos pateikėjas apeliacinį skundą dėl sprendimo nevykdymo 
pateikė Europos žmogaus teisių teismui, Europos kovos su sukčiavimui tarnybai (OLAF), 
Interpolui, Eurojustui ir Jungtinių tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos 
biurui (UNODC) Vienoje ir Maskvoje, tačiau nesėkmingai. Antrasis peticijoje keliamas 
klausimas – peticijos pateikėjo sulaikymas Prancūzijos pasienio policijos, kai jis bandė 
teisėtai keliauti į Prancūziją ir turėto Ispanijos tapatybės kortelę (isp. tarjeta de residencia 
permanente). Peticijos pateikėjas, kuris nėra teistas nei Ispanijoje, nei Ukrainoje, mano, kad 
Prancūzijos pasienio policijos institucijų elgesys prieštarauja dabartinėms Šengeno 
taisyklėms, todėl prašo Europos Parlamento ištirti šį reikalą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. lapkričio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.)

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėjas, Ispanijoje gyvenantis Ukrainos pilietis, skundžiasi, kad keliaudamas iš 
Irūno (Ispanija) į Handajų (Prancūzija) be paso, bet turėdamas Ispanijoje jam išduotą leidimą 
gyventi, atvykęs į Handajų buvo sulaikytas ir apieškotas Prancūzijos policijos. Peticijos 
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pateikėjas teigia, kad tokia policijos patikra buvo neteisėta ir pažeidė jo žmogiškąjį orumą.

Komisijos pastabos dėl peticijos
Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 539/20011 Ukrainos piliečiai, kirsdami Europos Sąjungos 
išorės sienas, privalo turėti vizą.

Pagal Šengeno konvencijos2 21 straipsnį trečiųjų šalių piliečiai „turintys vienos iš [Šengeno 
valstybių narių] išduotą galiojantį leidimą gyventi, naudodamiesi tuo leidimu ir galiojančiu 
kelionės dokumentu, gali ne ilgiau kaip tris mėnesius keliauti kitų [Šengeno valstybių narių] 
teritorijose“ (paryškinta).

Taigi, Šengeno valstybės narės išduotas leidimas gyventi pripažįstamas lygiaverčiu Šengeno 
trumpalaikei vizai. Tačiau trečiosios šalies pilietis, atvykdamas į kitos Šengeno valstybės 
narės teritoriją, vis tiek turi turėti galiojantį kelionės dokumentą (t. y. pasą). Leidimas gyventi 
nėra kelionės dokumentas.

Vadovaujantis Šengeno sienų kodeksu3, vidaus sienas galima kirsti bet kurioje vietoje, ir jas 
kertantys asmenys, neatsižvelgiant į jų pilietybę, kertant sieną netikrinami. Tačiau kontrolės 
kertant vidaus sienas panaikinimas neturi įtakos valstybių narių kompetentingų institucijų 
naudojimuisi policijos įgaliojimais pagal nacionalinę teisę, jei naudojimasis šiais įgaliojimais 
nėra lygiavertis patikrinimams kertant sieną. Visų pirma valstybės narės gali atlikti patikras 
vietoje, remdamosi bendra policijos informacija ir patirtimi, susijusia su galimomis 
grėsmėmis visuomenės saugumui, ir pirmiausia siekia kovoti su tarpvalstybiniu 
nusikalstamumu.

Be to, kontrolės kertant vidaus sienas panaikinimas neturi įtakos valstybės narės galimybei 
teisės aktais nustatyti prievolę turėti ar nešiotis raštus ar dokumentus. Prancūzijos teisės 
aktuose nustatyta tokia prievolė pagal Kodekso dėl užsieniečių atvykimo ir buvimo ir dėl 
prieglobsčio teisės (pranc. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 
CESEDA) L.611-1 straipsnį, kuriame nustatyta, kad, išskyrus tapatybės patikrinimą, arba po 
tokio patikrinimo, užsienio šalies pilietybę turintys asmenys teismo policijos pareigūnų ir 
prižiūrint jiems agentų arba agentų pavaduotojų prašymu turi pateikti raštus arba dokumentus, 
pagal kuriuos jiems leidžiama keliauti ar būti Prancūzijos teritorijoje.

Išvada

Taigi Prancūzijos policijos atlikta peticijos pateikėjo patikra neprieštarauja Šengeno acquis.

Tačiau Komisija negali įvertinti, ar policija veikė tinkamai. Jei peticijos pateikėjas mano, kad 

                                               
1 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami 
išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, 
OL L 81/1, 2001 3 21.
2 Konvencija dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos 
valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų 
sienų kontrolės panaikinimo, įgyvendinimo, Europos Bendrijų oficialusis leidinys, 2000 9 22.
3 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, 
reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), OL L 105/1, 
2006 4 13.
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policija elgėsi netinkamai, jis galėtų šiuo klausimu kreiptis į Prancūzijos ombudsmeną (pranc. 
Mediateur de la République).“

4. Komisijos atsakymas (peržiūrėtas), gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„2008 m. pateikta peticija buvo susijusi su dviem atskirais klausimais:

– teismo sprendimo dėl viršvalandžių apmokėjimo nevykdymu, šį klausimą Peticijų komitetas 
paskelbė nepriimtinu, ir 
– tariamu Šengeno taisyklių pažeidimu, kurį vykdė Prancūzijos pasienio policija; šį klausimą 
Peticijų komitetas paskelbė nepriimtinu ir paprašė, kad Komisija šiuo klausimu pateiktų 
informacijos. 

2009 m. Komisija Peticijų komitetui perdavė komunikatą dėl antrojo peticijos aspekto.

Nuo to laiko Peticijų komitetas gavo naujus peticijos pateikėjo teikimus, kuriuose jis 
pakartoja savo skundus dėl pirmojo peticijos aspekto ir nepateikdamas jokių išsamesnių 
detalių skundžiasi, kad Ispanijos policija kelis kartus lankėsi jo bute Ispanijoje.

Kadangi nauji peticijos pateikėjo teikimai nepriklauso tai peticijos daliai, kuri buvo paskelbta 
priimtina ir dėl kurios Peticijos komitetas paprašė informacijos iš Komisijos, Komisija 
nemato pagrindo keisti savo vertinimą, kurį 2009 m. pateikė Peticijų komitetui.“


