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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0893/2008, adresată de Serhiy Solomko, de cetățenie ucraineană, 
privind neexecutarea unei hotărâri judecătorești spaniole și presupusa încălcare a 
normelor spațiului Schengen de către poliția franceză de frontieră 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, rezident legal în Spania unde lucrează ca controlor de trafic, are două plângeri 
diferite. În primul rând, acesta solicită sprijinul Parlamentului European într-o chestiune 
privind executarea unei hotărâri judecătorești prin care era recunoscut dreptul acestuia la plata 
orelor suplimentare. Petiționarul a apelat fără succes în legătură cu neexecutarea la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, OLAF, INTERPOL, EUROJUST și UNODC în Viena și 
Moscova. A doua chestiune din petiție este legată de reținerea petiționarului de către poliția 
franceză de frontieră în momentul în care a încercat să călătorească legal în Franța, având în 
posesie cartea de identitate spaniolă (tarjeta de residencia permanente). Petiționarul, care nu 
are cazier judiciar nici în Spania, nici în Ucraina, consideră că atitudinea autorităților franceze 
contravine prezentelor norme privind circularea în spațiul Schengen și, în consecință, cere 
Parlamentului European să investigheze situația.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiționarul, un cetățean ucrainean cu reședința în Spania, se plânge de faptul că, în momentul 
în care călătorea dinspre Irun (Spania) înspre Hendaye (Franța), fără pașaportul său, dar având 
în posesie permisul de ședere eliberat de Spania, a fost arestat și percheziționat de poliția 
franceză în momentul sosirii în Hendaye. Petiționarul susține că acest control al poliției a fost



PE428.028v02-00 2/3 CM\866761RO.doc

RO

ilegal și a constituit un atac la demnitatea sa umană.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție
În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 539/20011 al Consiliului, resortisanții din Ucraina 
necesită o viză pentru a traversa frontierele externe ale Uniunii Europene. 

În conformitate cu articolul 21 din Convenția Schengen2, un resortisant al unei țări terțe „care 
deține un permis de ședere valabil eliberat de unul din [statele membre Schengen] poate, pe 
baza permisului respectiv și a unui document de călătorie valabil, să circule liber pe 
teritoriile altor [state membre Schengen], pentru cel mult trei luni” (subliniere adăugată).

Un permis de ședere eliberat de un stat membru Schengen este astfel recunoscut ca fiind 
echivalent cu o viză Schengen de scurtă ședere. Cu toate acestea, un resortisant al unei țări 
terțe trebuie totuși să dețină un document de călătorie valabil (adică pașaport) în momentul în 
care pătrunde pe teritoriul unui alt stat membru Schengen. Un permis de ședere nu constituie 
un document de călătorie.

În conformitate cu Codul Frontierelor Schengen3, frontierele interne pot fi trecute prin orice 
punct fără a fi realizată o verificare la frontieră asupra persoanelor, indiferent de cetățenia 
acestora. Cu toate acestea, suprimarea controlului de frontieră la frontierele interne nu 
afectează exercitarea competențelor polițienești de către autoritățile competente ale statelor 
membre în temeiul legislației interne, în măsura în care exercitarea respectivelor competențe 
nu are un efect echivalent cu cel al verificărilor la frontieră. În special, statele membre pot să 
efectueze verificări inopinate bazate pe informații generale și pe experiența serviciilor de 
poliție privind eventualele amenințări la adresa siguranței publice și vizează, în special, 
combaterea criminalității transfrontaliere.

Mai mult, suprimarea controlului de frontieră la frontierele interne nu afectează posibilitatea 
unui stat membru de a prevedea prin lege obligația de a deține sau de a avea asupra sa permise 
și alte documente. Legislația franceză prevede această obligație la articolul L.611-1 din Codul 
privind intrarea și șederea străinilor și dreptul de azil (Code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile, CESEDA), care stipulează că, pe lângă o verificare a identității 
sau în urma acestei verificări, persoanele de naționalitate străină trebuie să fie în măsură să 
prezinte actele sau documentele care le permit să călătorească sau să rămână pe teritoriul 
francez la cererea oficialilor din partea poliției judiciare și sub supravegherea acesteia, a 
agenților sau a agenților delegați din partea poliției judiciare.

Concluzie

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror 
resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți 
sunt exonerați de această obligație, JO L 81/1, 21.3.2001.
2 Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea 
Economică Benelux, Republica Federală Germania şi Republica Franceză privind eliminarea treptată a 
controalelor la frontierele lor comune, Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, 22.9.2000.
3 Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a 
unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), 
JO L 105/1, 13.4.2006.
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În consecință, controlul efectuat de poliția franceză asupra petiționarului nu contravine 
acquis-ului Schengen.

Pe de altă parte, Comisia nu este în măsură să stabilească dacă poliția a acționat într-o manieră 
proporționată. Dacă petiționarul consideră că poliția a acționat disproporționat, el poate opta 
să se adreseze ombudsmanului francez (Médiateur de la République) în această privință.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 6 mai 2011.

Petiția înaintată în 2008 se referea la două probleme separate: 

- neexecutarea unei hotărâri judecătorești privind plata orelor suplimentare, care a fost 
declarată inadmisibilă de către Comisia pentru petiții, și 
- presupusa încălcare a normelor spațiului Schengen de către poliția franceză de frontieră, care 
a fost declarată admisibilă de către Comisia pentru petiții și cu privire la care i s-au solicitat 
informații Comisiei.

În 2009, Comisia a transmis o comunicare Comisiei pentru petiții privind cel de-al doilea 
aspect al petiției.

De la acea dată, Comisia pentru petiții a primit materiale suplimentare din partea 
petiționarului, în care acesta își repetă plângerile cu privire la primul element al petiției, 
reclamând faptul că poliția spaniolă a intrat în apartamentul său din Spania de mai multe ori, 
fără a furniza detalii suplimentare. 

Întrucât noile materiale primite din partea petiționarului nu au legătură cu partea din petiție 
care a fost declarată admisibilă și cu privire la care Comisia pentru petiții a solicitat Comisiei 
să furnizeze informații, Comisia nu vede niciun motiv pentru a-și modifica evaluarea 
comunicată Comisiei pentru petiții în 2009.


