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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0893/2008, imressqa minn Serhiy Solomko, ta’ nazzjonalità 
Ukrena, dwar in-nuqqas ta’ eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni ta’ qorti Spanjola u l-
ksur allegat tar-regoli ta’ Schengen mill-pulizija tal-fruntiera Franċiżi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa legalment residenti fi Spanja, fejn jaħdem bħala gwardjan tat-traffiku, 
għandu żewġ ilmenti differenti. L-ewwel nett, qiegħed jitlob l-għajnuna tal-Parlament 
Ewropew fi kwistjoni dwar l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni tal-qorti li tirrikonoxxi li huwa intitolat 
biex jitħallas tas-sahra. Il-petizzjonant għalxejn appella dwar dan in-nuqqas ta’ eżekuzzjoni 
quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, l-OLAF, l-INTERPOL, il-EUROJUST u 
l-UNODC fi Vjenna u Moska. It-tieni kwistjoni mqajma fil-petizzjoni hija d-detenzjoni tal-
petizzjonant mill-pulizija tal-fruntiera Franċiża, meta pprova jivvjaġġa lejn Franza b’mod 
legali u kellu fuqu l-karta ta’ identità Spanjola tiegħu (tarjeta de residencia permanente).  Il-
petizzjonant, li m’għandu ebda rekord kriminali la fi Spanja u lanqas fl-Ukrajna, jidhirlu li l-
kondotta tal-awtoritajiet tal-pulizija Franċiża tmur kontra r-regoli attwali ta’ Schengen, u 
għalhekk qiegħed jitlob lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga l-kwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fi 1 Settembru 2009.

‘Il-petizzjonant, ċittadin Ukren residenti fi Spanja, jilmenta li meta kien qed jivvjaġġa minn 
Irun (Spanja) għal Hendaye (Franza) mingħajr il-passaport tiegħu, iżda kellu fuqu l-permess 
ta’ residenza tiegħu maħruġ minn Spanja, kien arrestat u saret tfittxija fuqu mill-pulizija 
Franċiża meta wasal Hendaye. Il-petizzjonant jisħaq li dan il-kontroll mill-pulizija huwa 
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illegali u ma jirrispettax id-dinjità umana tiegħu.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni
Skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/20011, ċittadini tal-Ukrajna jeħtieġu viża biex 
jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea. 

Skont l-Artikolu 21 tal-Konvenzjoni ta’ Schengen2, ċittadini ta’ pajjiżi terzi “li għandhom 
permessi ta’ residenza validi maħruġa minn wieħed mill-[Istati Membri ta’ Schengen] jistgħu, 
fuq il-bażi ta’ dak il-permess u ta’ dokument validu tal-ivvjaġġar, jiċċaqalqu b’mod ħieles 
għal perjodu massimu ta’ tliet xhur fit-territorji tal-[Istati Membri ta’ Schengen] l-oħra” 
(enfasi miżjuda).

Għaldaqstant, permess ta’ residenza maħruġ minn Stat Membru ta’ Schengen huwa 
rikonoxxut bħala ekwivalenti għal viża ta’ żjara qasira ta’ Schengen. Madankollu, ċittadin ta’ 
pajjiż terz xorta jeħtieġ li jkollu dokument validu tal-ivvjaġġar (jiġifieri passaport) meta jidħol 
fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor ta’ Schengen. Permess ta’ residenza mhuwiex dokument 
tal-ivvjaġġar.

Skont il-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen3, il-fruntieri interni jistgħu jinqasmu f’kull punt 
mingħajr ma jsir kontroll fuq il-fruntiera fuq il-persuni, tkun xi tkun in-nazzjonalità tagħhom. 
Madankollu, it-tneħħija tal-kontroll fuq il-fruntiera, fil-fruntieri interni m’għandhiex taffettwa 
l-eżerċitar tas-setgħat tal-pulizija mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri skont il-liġi 
nazzjonali, sakemm l-eżerċitar ta’ dawk is-setgħat ma jkollux effett ekwivalenti għall-
kontrolli fuq il-fruntiera. B’mod partikolari, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu kontrolli mhux 
pjanati minn qabel ibbażati fuq informazzjoni u esperjenza ġenerali tal-pulizija rigward 
theddidiet possibbli għas-sigurtà pubblika u b’mod partikolari li jkollhom l-għan li jiġġieldu 
kontra l-kriminalità transkonfinali.

Barra minn hekk, it-tneħħija tal-kontroll fuq il-fruntieri hija mingħajr preġudizzju għall-
possibilità li Stat Membru bil-liġi jistabbilixxi obbligu li wieħed għandu  jkollu jew iġorr fuqu 
karti u dokumenti. Il-leġiżlazzjoni Franċiża tistipula dan l-obbligu taħt l-Artikolu L.611-1 tal-
Kodiċi dwar id-dħul u l-waqfa fil-pajjiż tal-barranin u dwar id-dritt għall-ażil (Code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA), li jistipula li minbarra 
kontroll tal-identità jew wara li jsir dan, persuni ta’ nazzjonalità barranija għandhom ikunu 
jistgħu jippreżentaw karti jew dokumenti li bihom ikunu awtorizzati jivvjaġġaw jew joqogħdu 
fit-territorju Franċiż fuq talba tal-uffiċjali mill-pulizija ġudizzjarja u taħt is-sorveljanza ta’ 
                                               
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1932/2006 tal-21 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom 
ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma 
eżentati minn dik il-ħtieġa
2 Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehima ta’ Schengen tal-14 ta’ Ġunju 1985 bejn il-Gvernijiet 
tal-Istati tal-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-
Repubblika Franċiża dwar it-tneħħija gradwali tal-kontrolli fil-fruntieri komuni tagħhom, 
Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, 22.9.2000.
3 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 
ta’ Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ 
persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen)
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dawn tal-aħħar, tal-aġenti u tal-aġenti deputati mill-pulizija ġudizzjarja.

Konklużjoni

Skont dan li ntqal, il-kontroll li għamlu l-pulizija Franċiżi fuq il-petizzjonant ma jmurx kontra 
l-acquis ta’ Schengen.

Madankollu, il-Kummissjoni mhijiex kapaċi tevalwa jekk il-pulizija aġixxewx b’mod mhux 
xieraq jew le. Jekk il-petizzjonant iqis li l-pulizija aġixxew sproporzjonatament huwa jista’ 
jindirizza lill-ombudsman Franċiż (Mediateur de la République) f’dan ir-rigward.’

4. Risposta mill-Kummissjoni (REV), li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-petizzjoni ppreżentata fl-2008 kienet tikkonċerna żewġ kwistjonijiet separati : 

- in-nuqqas ta' eżekuzzjoni ta' deċiżjoni tal-qorti dwar il-ħlas tas-sahra, li kienet iddikjarata 
inammissibbli mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet u,  
- il-ksur allegat tar-regoli ta' Schengen mill-pulizija tal-fruntiera Franċiża, li ġiet iddikjarata 
ammissibbli mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet u li dwarha l-Kummissjoni kienet intalbet tagħti 
informazzjoni. 

Fl-2009, il-Kummissjoni bagħtet komunikazzjoni lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar it-
tieni aspett tal-petizzjoni.

Minn dakinhar il-Kumitat għall-Petizzjonijiet irċieva preżentazzjonijiet ulterjuri mingħand il-
petizzjonant li fihom jirrepeti l-ilmenti tiegħu dwar l-ewwel element tal-petizzjoni u jilmenta 
li l-pulizija Spanjola aċċessat l-appartament tiegħu fi Spanja f'diversi okkażjonijiet, mingħajr 
ma jagħti iktar dettalji. 

Peress li l-preżentazzjonijiet ġodda mingħand il-petizzjonant ma jgħoddux għall-parti tal-
petizzjoni li ġiet dikjarata ammissibbli u li l-Kummissjoni ġiet mitluba tagħti informazzjoni 
dwarha mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-Kummissjoni ma tara ebda raġuni biex 
timmodifika l-evalwazzjoni tagħha kkomunikata lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2009. 


