
CM\866761PL.doc PE428.028v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

6.5.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0893/2008, którą złożył Serhiy Solomko (Ukraina) w sprawie 
niewykonania wyroku sądu hiszpańskiego oraz rzekomego naruszenia zasad 
Schengen przez francuską policję graniczną 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który legalnie przebywa w Hiszpanii, gdzie pracuje jako strażnik miejski, 
wnosi dwie różne skargi. Po pierwsze zwraca się do Parlamentu Europejskiego o udzielenie 
pomocy w odniesieniu do wykonania wyroku sądu, który uznał jego prawo do zapłaty za 
nadgodziny. W związku z niewykonaniem wyroku składający petycję bezskutecznie 
odwoływał się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, OLAF, INTERPOL-u, 
EUROJUST i UNODC w Wiedniu i w Moskwie. Druga kwestia poruszona w petycji dotyczy 
zatrzymania składającego petycję przez francuską policję graniczną, kiedy próbował on 
legalnie wjechać do Francji, będąc w posiadaniu hiszpańskiego dowodu tożsamości (tarjeta de 
residencia permanente). Składający petycję, który nie figuruje w rejestrze skazanych
w Hiszpanii ani na Ukrainie, uważa, że postępowanie francuskich władz policyjnych stoi
w sprzeczności z obowiązującymi obecnie zasadami Schengen i dlatego zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o zbadanie sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składający petycję, obywatel Ukrainy zamieszkały w Hiszpanii, twierdzi, że gdy podróżował
z Irun (Hiszpania) do Hendaye (Francja) bez paszportu, lecz z pozwoleniem na pobyt 
wydanym w Hiszpanii, po wjeździe do Hendaye został aresztowany i przeszukany przez 
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francuską policję. Składający petycję twierdzi, że wspomniana kontrola policyjna była 
bezprawna i naruszyła jego godność.

Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące petycji
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/20011 obywatele Ukrainy muszą posiadać 
wizę, by przekroczyć zewnętrzne granice Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 21 konwencji Schengen2 obywatele państw trzecich legitymujący się ważnym 
dokumentem pobytowym, wydanym przez jedno z [państw członkowskich Schengen], mogą 
na podstawie powyższych dokumentów oraz ważnego dokumentu podróży swobodnie 
przemieszczać się przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy na terytoriach innych 
[państw członkowskich Schengen] (podkreślenie dodane).

Pozwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie Schengen jest zatem uznawane za 
równoważne z wizą krótkoterminową Schengen. Niemniej jednak obywatel państwa trzeciego
i tak powinien posiadać ważny dokument podróży (tzn. paszport) podczas wjazdu na 
terytorium innego państwa członkowskiego Schengen. Pozwolenie na pobyt nie jest 
dokumentem podróży.

Zgodnie z kodeksem granicznym Schengen3 granice wewnętrzne można przekraczać
w dowolnym miejscu bez względu na narodowość i nie podlega się kontroli osobistej. 
Zniesienie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych nie wpływa jednak na 
wykonywanie uprawnień policyjnych przez właściwe organy państw członkowskich na mocy 
prawa krajowego, o ile wykonywanie tych uprawnień nie ma skutku równoważnego
z odprawą graniczną. W szczególności państwa członkowskie mogą przeprowadzać kontrole 
wyrywkowe oparte na informacjach i doświadczeniu policyjnym o charakterze ogólnym, 
dotyczących potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego, i mają na celu
w szczególności walkę z przestępczością transgraniczną.

Ponadto zniesienie kontroli granicznych na granicach wewnętrznych nie pozbawia państwa 
członkowskiego możliwości ustanowienia przepisów o obowiązku posiadania lub noszenia 
przy sobie dokumentów. Ustawodawstwo francuskie przewiduje taki obowiązek na mocy 
art. L.611-1 kodeksu w sprawie wjazdu i pobytu cudzoziemców oraz w sprawie prawa do 
azylu (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA), który stanowi, 
że jeżeli kontrola tożsamości nie została przeprowadzona, a także po jej przeprowadzeniu, 
osoby mające zagraniczne obywatelstwo powinny być w stanie okazać dokumenty 
zezwalające im na podróż lub pobyt na terytorium Francji na żądanie funkcjonariuszy policji
i pod ich nadzorem bądź nadzorem agentów tej policji i ich zastępców.

                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których 
obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są 
zwolnieni z tego wymogu, Dz.U. L 81/1 z 21.3.2001.
2 Konwencja Wykonawcza do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii 
Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego 
znoszenia kontroli na wspólnych granicach, Dz.U. z 22.9.2000.
3 Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające 
wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), Dz.U. L 
105/1 z 13.4.2006.
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Wniosek

W związku z powyższym kontrola składającego petycję przeprowadzona przez francuską 
policję nie stoi w sprzeczności z dorobkiem Schengen.

Niemniej jednak Komisja Europejska nie jest w stanie ocenić, czy policja działała w sposób 
proporcjonalny. Jeśli według składającego petycję działania policji były nieproporcjonalne, 
może on zwrócić się w tej sprawie do francuskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
(Mediateur de la République).

4. Odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Petycja złożona w 2008 r. dotyczyła dwóch odrębnych zagadnień: 

– niewykonanie orzeczenia sądu w sprawie zapłaty za nadgodziny, która to część petycji 
została uznała przez Komisję Petycji za niedopuszczalną, oraz  
–  domniemane naruszenie zasad Schengen przez francuską policję graniczną – Komisja 
Petycji uznała tę część za dopuszczalną i zwróciła się do Komisji o udzielenie informacji.

W 2009 r. Komisja przekazała Komisji Petycji komunikat dotyczący drugiego elementu 
przedmiotowej petycji.

W międzyczasie Komisja Petycji otrzymała kolejne zgłoszenia od składającego petycję,
w których powtarza on swoje zarzuty odnoszące się do pierwszego elementu petycji i skarży 
się, że hiszpańska policja kilkakrotnie pojawiła się w jego mieszkaniu w Hiszpanii, nie 
podając dalszych szczegółów.  

Ponieważ nowa dokumentacja dostarczona przez składającego petycję nie dotyczy części 
petycji uznanej za dopuszczalną i skierowanej przez Komisję Petycji do Komisji w celu 
uzyskania informacji, Komisja nie widzi powodu do zmiany swej oceny przekazanej Komisji 
Petycji w 2009 r.  


