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Betreft: Verzoekschrift 0893/2008, ingediend door Serhiy Solomko (Oekraïense 
nationaliteit), over het niet tenuitvoerleggen van een Spaans gerechtelijk besluit 
en de vermeende schending van de Schengen-regels door de Franse grenspolitie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die legaal in Spanje woont, waar hij als parkeerwacht werkt, tekent bezwaar aan 
tegen twee afzonderlijke feiten. Om te beginnen verzoekt indiener het Europees Parlement om 
op te treden in een zaak rond de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk besluit waarin hem 
betaling voor overwerk is toegewezen. Indiener heeft vergeefs geklaagd over de uitblijvende 
tenuitvoerlegging bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, OLAF, INTERPOL, 
EUROJUST en UNODC (het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding) in Wenen en 
Moskou. De tweede kwestie die aan de orde wordt gesteld is de aanhouding van indiener door 
de Franse grenspolitie, toen hij op legale wijze en in het bezit van zijn Spaanse identiteitskaart
(tarjeta de residencia permanente) probeerde Frankrijk binnen te reizen. Indiener, die een 
blanco strafblad in Spanje en Oekraïne heeft, is van mening dat het optreden van de Franse 
politiële autoriteiten in strijd is met de geldende Schengen-regels en verzoekt daarom het 
Europees Parlement om deze zaak aan de orde te stellen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Indiener, een Oekraïense staatsburger die woonachtig is in Spanje, beklaagt zich over het feit 
dat toen hij zonder paspoort, maar wel in het bezit van zijn door Spanje verleende 
verblijfsvergunning, reisde van Irun (Spanje) naar Hendaye (Frankrijk), hij bij aankomst in 
Hendaye door de Franse politie werd gearresteerd en gefouilleerd. Indiener houdt staande dat 
deze politiecontrole onwettig is en een schending vormt van zijn menselijke waardigheid.

Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/20011 van de Raad zijn staatsburgers van de 
Oekraïne verplicht een visum te hebben wanneer zij de externe grenzen van de Europese Unie 
overschrijden. 

Ingevolge artikel 21 van het te Schengen gesloten akkoord2 mogen staatsburgers van derde 
landen "die houder zijn van een geldige, door één der [Schengen-lidstaten] afgegeven 
verblijfstitel, … zich gedurende een periode van ten hoogste drie maanden op grond van deze 
titel en van een geldig reisdocument vrij verplaatsen op het grondgebied van de overige 
[Schengen-lidstaten]" (onderstreping toegevoegd).

Een verblijfsvergunning die is afgegeven door een Schengen-lidstaat wordt dus beschouwd 
als een equivalent van een Schengen-visum voor kort verblijf. Ingezetenen van derde landen 
dienen desalniettemin in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (d.w.z. een paspoort) 
wanneer zij het grondgebeid betreden van een overige Schengen-lidstaat. Een 
verblijfsvergunning voldoet niet als reisdocument.

Overeenkomstig de Schengen-grenscode3 kunnen de interne grenzen op elk punt worden 
overschreden zonder dat er een grenscontrole op personen, ongeacht hun nationaliteit, wordt 
verricht. De afschaffing van de grenscontroles aan de interne grenzen heeft echter geen 
invloed op de uitoefening van politiebevoegdheden onder de nationale wetgeving door de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten, althans voor zover de uitoefening van die 
bevoegdheden niet het effect heeft van een vergelijkbare grenscontrole. De lidstaten mogen 
hoofdzakelijk controles ter plaatse verrichten op basis van algemene politie-informatie en 
ervaring met betrekking tot mogelijke bedreigingen van de openbare veiligheid om met name, 
grensoverschrijdende misdaad te bestrijden.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lĳst van derde landen 
waarvan de onderdanen bĳ overschrĳding van de buitengrenzen in het bezit moeten zĳn van een visum en de 
lĳst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zĳn vrĳgesteld; PB L 81/1 van 21.3.2001.
2 Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de 
Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de 
geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen; Publicatieblad van de Europese 
Unie, 22.9.2000.
3 Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van 
een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengen-grenscode); 
PB L 105/1 van 13.4.2006.
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Bovendien doet de afschaffing van de grenscontroles aan de interne grenzen niets af aan de 
mogelijkheid van lidstaten om te voorzien in een wettelijke verplichting om papieren en 
documenten bij zich te dragen. De Franse wetgeving voorziet in een dergelijke verplichting 
onder artikel L.611, lid 1 van het Franse wetboek betreffende het binnenkomen en het verblijf 
van vreemdelingen en betreffende het asielrecht (Code de l'entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d'asile, CESEDA), waarin wordt bepaald dat buitenlandse personen, al dan niet 
naar aanleiding van een identiteitscontrole, op verzoek van de functionarissen van de 
gerechtelijke politie (en onder toezicht van laatstgenoemde), agenten of plaatsvervangende 
agenten van de gerechtelijke politie, papieren of documenten moeten kunnen overleggen 
waaruit blijkt dat zij bevoegd zijn te reizen door of te verblijven op Frans grondgebied.

Conclusie

Dienovereenkomstig is de controle die door de Franse politie is uitgevoerd op indiener, niet in 
strijd met het Schengen-acquis.

De Commissie kan echter niet inschatten of het optreden van de politie ook proportioneel was. 
Mocht indiener van oordeel zijn dat de politie buitenproportioneel heeft opgetreden, dan zou 
hij zich hierover kunnen beklagen bij de Franse ombudsman (Mediateur de la République).

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 6 mei 2011.

Het verzoekschrift ingediend in 2008 betrof twee verschillende zaken:

- de niet-tenuitvoerlegging van het gerechtelijk besluit inzake de betaling van overuren, die 
door de Commissie verzoekschriften niet-ontvankelijk is verklaard, en

- de vermeende schending van de Schengen-regels door de Franse politie, die door de 
Commissie verzoekschriften ontvankelijk is verklaard en waarover de Commissie om 
informatie is gevraagd.

In 2009 heeft de Commissie een mededeling aan de Commissie verzoekschriften doen 
toekomen inzake het tweede deel van het verzoekschrift. 

Sindsdien heeft de Commissie verzoekschriften van indiener nadere gegevens ontvangen 
waarin hij zijn klachten inzake het eerste deel van het verzoekschrift herhaalt en zich beklaagt
over het feit dat de Spaanse politie bij verscheidene gelegenheden zijn appartement in Spanje 
heeft betreden, zonder nadere toelichting te verschaffen.

Aangezien de nieuwe door indiener verstrekte gegevens niet relevant zijn voor het deel van 
het verzoekschrift dat ontvankelijk is verklaard en waarover de Commissie door de 
Commissie verzoekschriften om informatie is gevraagd, ziet de Commissie geen reden om 
zijn aan de Commissie verzoekschriften in 2009 doorgegeven beoordeling te wijzigen.


