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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1126/2007, του Stelian Ciuciu, απάτριδος – Ρομ, σχετικά με την 
άρνηση να του επιτραπεί να εισέλθει στη Γερμανία με την οικογένειά του

1. Περίληψη της αναφοράς

Το 1990, ο αναφέρων, ένας άπατρις Ρομ, ταξίδεψε στη Γερμανία μαζί με τα παιδιά και τη 
σύζυγό του, με την οποία έκτοτε βρίσκεται σε διάσταση, ζητώντας άσυλο για τον ίδιο και την 
οικογένειά του. Έπειτα από την υπογραφή υπομνήματος σχετικά με την επιστροφή των 
απάτριδων στις 22 Μαρτίου 2001 από τη Γερμανία και τη Ρουμανία, τα παιδιά του 
απελάθηκαν στη Ρουμανία. Το 2007, ο αναφέρων ταξίδεψε εκ νέου στη Γερμανία με την 
ταυτότητα απάτριδος και υπέβαλε αίτηση για άδεια παραμονής και έκδοση διαβατηρίου. Λίγο 
καιρό αργότερα, συνελήφθη για παράνομη είσοδο. Ο ίδιος τώρα ζητεί επανεξέταση της 
υπόθεσής του, παραπέμποντας στον κανονισμό 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το 
καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) και στην 
οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 
2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της και των μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Ο αναφέρων, ένας άπατρις Ρομ, ταξίδεψε στη Γερμανία μαζί με τα παιδιά και τη γυναίκα του, 
με την οποία έκτοτε βρίσκεται σε διάσταση, ζητώντας άσυλο για τον ίδιο και την οικογένειά 
του.  Έπειτα από την υπογραφή υπομνήματος σχετικά με την επιστροφή των απάτριδων στις 
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22 Μαρτίου 2001 από τη Γερμανία και τη Ρουμανία, τα παιδιά του απελάθηκαν στη 
Ρουμανία. Το 2007, ο αναφέρων ταξίδεψε εκ νέου στη Γερμανία με την ταυτότητα απάτριδος 
και υπέβαλε αίτηση για άδεια παραμονής και έκδοση διαβατηρίου. Λίγο καιρό αργότερα,
συνελήφθη για παράνομη είσοδο. Ο ίδιος τώρα ζητεί επανεξέταση της υπόθεσής του, 
παραπέμποντας στον κανονισμό 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το 
καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) και στην 
οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 
2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της και των μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών.

Καθώς ο αναφέρων δεν διαθέτει ιθαγένεια κάποιου κράτους μέλους, δεν μπορεί να 
επωφεληθεί των δικαιωμάτων που χορηγούνται σε πολίτες της ΕΕ, όπως το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την οδηγία 
2004/38/EΚ1.

Όσον αφορά τη νόμιμη είσοδο στον χώρο Σένγκεν, ο αναφέρων πρέπει να πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις εισόδου όπως αυτές ορίζονται στον κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Μία από τις 
προϋποθέσεις εισόδου είναι να μην υπάρχει καμία υπόδειξη για άρνηση της εισόδου.
Προκειμένου να αμφισβητηθεί η νομιμότητα της άρνησης εισόδου, ο αναφέρων πρέπει να 
αποταθεί στις αρχές και τα δικαστήρια της Γερμανίας, εφόσον είναι απαραίτητο.

Σχετικά με την καταχώρηση SIS, το άρθρο 104 της σύμβασης Σένγκεν ορίζει ότι η εθνική 
νομοθεσία του καταχωρούντος συμβαλλόμενου μέρους εφαρμόζεται για την καταχώρηση στο 
σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Το άρθρο 109 ορίζει ότι το δικαίωμα κάθε ατόμου να 
έχει πρόσβαση στα δεδομένα που το αφορούν και τα οποία είναι καταχωρημένα στο σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν ασκείται τηρουμένου του δικαίου του συμβαλλόμενου μέρους, 
ενώπιον του οποίου ασκεί το δικαίωμά του. Σε αυτό το πλαίσιο, το άρθρο 110 ορίζει ότι κάθε 
άτομο μπορεί να επιτύχει τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων που το αφορούν και 
περιέχουν λανθασμένα πραγματικά γεγονότα, ή τη διαγραφή των δεδομένων που το αφορούν 
τα οποία περιέχουν νομικά σφάλματα.

Αν ο αναφέρων θεωρεί ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με τον ίδιο είναι ανακριβείς ή 
έχουν αποθηκευθεί παράνομα, μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις της Σύμβασης Σένγκεν 
που περιγράφηκαν ανωτέρω.

                                               
1 Οδηγία 2004/38/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 

σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, ΕΕ L 158 της 30ής 
Απριλίου 2004, σελ. 77.
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