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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1126/2007, внесена от Stelian Ciuciu, без гражданство (ром), 
относно дадения му отказ за влизане на територията на Германия 
заедно със своето семейство

1. Резюме на петицията

През 1990 г. вносителят на петицията, лице от ромски произход и без гражданство, е 
пристигнал в Германия заедно със своята съпруга, с която междувременно се е 
разделил, и с децата си и е кандидатствал за получаване на убежище за себе си и за 
семейството си. След подписването на меморандум за репатриране на лица без 
гражданство на 22 март 2001 г. между Германия и Румъния неговите деца са били 
депортирани в Румъния. През 2007 г. той отново е пристигнал в Германия със 
самоличност на лице без гражданство и е подал заявление за издаване на разрешение за 
престой и паспорт. Малко по-късно той е бил временно арестуван за неразрешено 
влизане. Той отправя искане за разглеждане на неговия случай и се позовава на 
Регламент 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г.  за 
създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите 
(Кодекс на шенгенските граници) и на Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 март 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

„Вносителят на петицията, лице от ромски произход и без гражданство, е пристигнал в 
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Германия заедно със своята съпруга, с която междувременно се е разделил, и с децата 
си и е кандидатствал за получаване на убежище за себе си и за семейството си. След 
подписването на меморандум за репатриране на лица без гражданство на 22 март 2001 
г. между Германия и Румъния неговите деца са били депортирани в Румъния. През 2007 
г. той отново е пристигнал в Германия със самоличност на лице без гражданство и е 
подал заявление за издаване на разрешение за престой и паспорт. Малко по-късно той е 
бил временно арестуван за неразрешено влизане. Той моли за разглеждане на неговия 
случай и се позовава на Регламент 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица 
през границите (Кодекс на шенгенските граници) и на Директива 2004/38/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно правото на граждани на Съюза и на 
членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на 
държавите-членки.

Тъй като вносителят на петицията не е гражданин на никоя държава-членка, той не 
може да се възползва от правата, които се предоставят на гражданите на ЕС, като 
правото на свободно придвижване и пребиваване на територията на Европейския съюз 
в съответствие с Директива 2004/38/ЕО1.

Що се отнася до законното влизане в шенгенското пространство, необходимо е 
вносителят на петицията да отговаря на всички условия за влизане, посочени в Кодекса 
на шенгенските граници. Едно от тези условия е да не му бъде отказвано влизане. За да 
оспори законността на отказа за влизане, вносителят трябва да се обърне към 
германските органи и съдилища, ако е необходимо.

Що се отнася до сигналите в ШИС, член 104 от Конвенцията за прилагане на 
Шенгенското споразумение предвижда сигналите в Шенгенската информационна 
система (ШИС) да се ръководят от националното законодателство на договарящата 
страна (държава-членка), която подава сигнала. В член 109 се посочва, че правото на 
лицата за достъп до въведените в ШИС данни, свързани с тях, се упражнява в 
съответствие със законодателството на договарящата страна, пред която търсят това 
право. В този контекст, член 110 постановява, че всяко лице може да поиска поправка 
на фактически неточни данни, отнасящи се до него, или заличаване на незаконно 
съхранявани данни, отнасящи се до него.

Ако вносителят на петицията сметне, че отнасящата се до него информация е неточна 
или съхранявана незаконно, то могат да бъдат приложени описаните по-горе 
разпоредби на Шенгенската конвенция.“

                                               
1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно 

правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите-членки, OВ L 158 от 30 април 2004 г., стр. 77.
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