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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1126/2007 af Stelian Ciuciu, (statsløs – rumæner), om afslag på at 
rejse til Tyskland med sin familie

1. Sammendrag

Andrageren, som er statsløs rumæner, rejste i 1990 til Tyskland sammen med sine børn og sin 
hustru, som han nu er separeret fra, for at søge asyl til sig selv og sin familie. Som følge af et 
aftalememorandum om statsløse personers hjemsendelse, der blev underskrevet af Tyskland 
og Rumænien den 22. marts 2001, blev hans børn sendt tilbage til Rumænien. I 2007 rejste 
han igen til Tyskland med en statsløs persons identitetskort, og han ansøgte om 
opholdstilladelse og pas. Kort tid efter blev han arresteret for ulovlig indrejse. Han anmoder 
om en omprøvning af sagen og henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personer 
grænsepassage (Schengengrænsekodeks) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes 
og opholde sig frit på medlemsstaternes område.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. marts 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Andrageren, som er statsløs rumæner, rejste til Tyskland sammen med sine børn og sin 
hustru, som han nu er separeret fra, for at søge asyl til sig selv og sin familie. Som følge af et 
aftalememorandum om statsløse personers hjemsendelse, der blev underskrevet af Tyskland 
og Rumænien den 22. marts 2001, blev hans børn sendt tilbage til Rumænien. I 2007 rejste 
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han igen til Tyskland med en statsløs persons identitetskort, som var udstedt i Rumænien, for 
at ansøge om opholdstilladelse og pas. Kort tid efter blev han arresteret for ulovlig indrejse.
Han anmoder om en omprøvning af sagen og henviser til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for 
personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) og Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til 
at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.

Da andrageren ikke er statsborger i en medlemsstat, kan han ikke udnytte de regler, som 
gælder for EU-borgere, f.eks. retten til at færdes og opholde sig frit i EU i overensstemmelse 
med direktiv 2004/38/EF1.

Hvad angår lovlig indrejse i Schengenområdet, er det nødvendigt, at andrageren opfylder alle
de betingelser for indrejse, som er fastsat i Schengengrænsekodeksen. En af 
indrejsebetingelserne er, at man ikke allerede må være nægtet indrejse. Andrageren skal 
eventuelt rette henvendelse til de tyske myndigheder for at få prøvet lovligheden af forbuddet 
mod indrejse.

Hvad angår SIS-indberetningen, bestemmer artikel 104 i Schengenkonventionen, at 
indberetninger i Schengeninformationssystemet (SIS) er reguleret af den nationale lov i den 
medlemsstat, der foretager indberetningen. Artikel 109 fortsætter og bestemmer, at en persons 
ret til indsigt i oplysninger om sig selv, som er indlæst i SIS, er undergivet lovgivningen i den 
medlemsstat, på hvis område denne ret gøres gældende. I forbindelse hermed bestemmer 
artikel 110, at enhver person har ret til at få rettet oplysninger om sig selv, der er ukorrekte, 
eller til at få slettet oplysninger om sig selv, der lagres ulovligt.

Hvis andrageren mener, at oplysningerne om ham er ukorrekte eller ulovligt lagret, finder 
bestemmelserne i Schengenkonventionen som beskrevet ovenfor anvendelse."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, EUT L 158 af 30. april 
2004, s. 77. 
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