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Temats: Lūgumraksts Nr. 0893/2008, ko iesniedza Ukrainas valstspiederīgais Serhiy 
Solomko, par Spānijas tiesas nolēmuma nepildīšanu un par Šengenas 
noteikumu iespējamu pārkāpumu no Francijas robežpolicijas puses

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam, kurš ir likumīgs Spānijas rezidents un strādā tur par satiksmes 
inspektoru, ir divas dažādas sūdzības. Pirmkārt, viņš lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību 
jautājumā par tiesas nolēmuma izpildi, ar kuru atzītas viņa tiesības uz samaksu par virsstundu 
darbu. Lūgumraksta iesniedzējs jautājumā par tā nepildīšanu ir nesekmīgi vērsies Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā, Eiropas Birojā krāpšanas apkarošanai (OLAF), Interpolā, Eiropas 
organizācijā tiesu iestāžu sadarbības pastiprināšanai (EUROJUST) un Apvienoto Nāciju 
Narkotiku un noziedzības apkarošanas birojā (UNODC) Vīnē un Maskavā. Otrs lūgumrakstā 
ierosinātais jautājums attiecas uz Francijas robežpolicijas veikto lūgumraksta iesniedzēja 
aizturēšanu, kad viņš mēģināja likumīgi ceļot uz Franciju, izmantojot savu Spānijas identitātes 
karti (tarjeta de residencia permanente). Lūgumraksta iesniedzējs, kuram nav bijis reģistrētu 
kriminālu pārkāpumu ne Spānijā, ne Ukrainā, uzskata, ka Francijas policijas iestāžu rīcība ir 
pretrunā pašreizējiem Šengenas noteikumiem, un tāpēc viņš lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt 
šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 13. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs — Spānijā dzīvojošs Ukrainas pilsonis — sūdzas par to, ka, ceļojot 
no Irunas (Spānija) uz Andē (Francija) bez pases, bet ar Spānijā izdotu uzturēšanās atļauju, 
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pēc ierašanās Andē viņu arestēja un pārmeklēja Francijas policija. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka policijas veiktā pārbaude bija nelikumīga un aizskāra viņa cieņu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu
Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001 1, lai šķērsotu Eiropas Savienības ārējo 
robežu, Ukrainas valstspiederīgajiem ir nepieciešama vīza.

Saskaņā ar Šengenas Konvencijas 2 21. pantu ārvalstnieki, „kam ir kādas [Šengenas 
dalībvalsts] izsniegta uzturēšanās atļauja, var, pamatojoties uz šo atļauju un ceļošanas 
dokumentu, ja šie dokumenti ir derīgi, brīvi pārvietoties citu [Šengenas dalībvalstu] teritorijā 
ne ilgāk kā trīs mēnešus” (izcēlums pievienots).

Tādējādi Šengenas dalībvalsts izdota uzturēšanās atļauja tiek atzīta par Šengenas zonas 
īstermiņa vīzai līdzvērtīgu dokumentu. Taču trešo valstu valstspiederīgajiem, iebraucot citas 
Šengenas dalībvalsts teritorijā, tomēr ir jābūt derīgam ceļošanas dokumentam (proti, pasei).
Uzturēšanās atļauja nav ceļošanas dokuments.

Saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksu 3 iekšējās robežas var šķērsot jebkurā vietā, un 
personām — neatkarīgi no viņu valstspiederības — nepiemēro robežpārbaudes. Taču 
robežkontroles atcelšana pie iekšējām robežām neietekmē policijas pilnvaras, ko īsteno 
kompetentas dalībvalstu iestādes saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, ja vien pilnvaru 
īstenošana darbības ziņā nav līdzvērtīga robežpārbaudēm. It sevišķi dalībvalstis var veikt 
pārbaudes izlases kārtībā, pamatojoties uz vispārēju policijas informāciju un pieredzi attiecībā 
uz iespējamiem sabiedriskās drošības apdraudējumiem un jo īpaši uz mērķi apkarot pārrobežu 
noziedzību.

Turklāt robežkontroles atcelšana pie iekšējām robežām neietekmē iespēju dalībvalstīm tiesību 
aktos paredzēt pienākumu, ka personai ir jābūt personas dokumentiem vai tie jānēsā līdzi.
Francijas tiesību aktos šis pienākums ir paredzēts Likuma par ārvalstnieku ieceļošanu un 
uzturēšanos un patvēruma meklētāju tiesībām (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d'asile, CESEDA) L.611-1 pantā, kurā noteikts, ka, neskaitot identitātes pārbaudi vai 
papildus tai, ārvalstniekiem pēc tiesu policijas darbinieku pieprasījuma un tiesu policijas 
darbinieku, pārstāvju vai pārstāvju vietnieku uzraudzībā ir jāuzrāda atļaujas vai dokumenti, 
saskaņā ar kuriem viņiem ir atļauts ceļot vai uzturēties Francijas teritorijā.

Secinājums

                                               
1 Padomes 2001. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido trešo valstu 
sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo 
valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas, OV L, 81/1, 21.03.2001.
2 Konvencija, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Nolīgumu starp Beneluksa 
Ekonomikas Savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas 
Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām, Eiropas 
Kopienu Oficiālais Vēstnesis, 22.9.2000.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 562/2006, ar kuru 
ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār 
robežām (Šengenas Robežu kodekss), OV L 105/1, 13.04.2006.
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Ņemot vērā iepriekš minēto, Francijas policijas veiktā pārbaude attiecībā uz lūgumraksta 
iesniedzēju nav pretrunā Šengenas acquis.

Taču Komisija nevar noteikt, vai policijas rīcība bija samērīga. Ja lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka policija rīkojās nesamērīgi, viņš šajā sakarā var vērsties pie Francijas ombuda 
(Mediateur de la République).”

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

2008. gadā iesniegtais lūgumraksts attiecas uz diviem dažādiem jautājumiem: 

– tiesas lēmuma par virsstundu apmaksāšanu nepildīšana; šajā daļā Lūgumrakstu komiteja 
lūgumrakstu atzinusi par nepieļaujamu, un 
– Francijas robežpolicijas iespējami izdarītu Šengenas līguma pārkāpumu; šajā daļā 
Lūgumrakstu komiteja lūgumrakstu atzinusi par pieņemamu un lūgusi Komisiju sniegt 
informāciju.

2009. gadā Komisija Lūgumrakstu komitejai sniedza ziņojumu par otro lūgumraksta 
jautājumu.

Kopš šī brīža Lūgumrakstu komiteja ir saņēmusi vēl vairākas sūdzības no tā paša iesniedzēja, 
kurš atkārto lūgumraksta pirmās daļas prasības un sūdzas, ka Spānijas policija vairākas reizes 
apmeklējusi viņa dzīvokli Spānijā, nesniedzot sīkāku informāciju. 

Tā kā lūgumraksta iesniedzēja pēdējie iesniegtie dokumenti neattiecas jautājumu, kuru 
Lūgumrakstu komiteja atzina par pieņemamu un lūdza informāciju no Komisijas, Komisija 
neredz pamatojumu grozīt novērtējumu, kuru sniegusi Lūgumrakstu komitejai 2009. gadā.


