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Asia: Vetoomus nro 1126/2007, Stelian Ciuciu, kansalaisuudeton – romani, 
kieltäytymisestä päästämästä häntä ja hänen perhettään Saksaan

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on kansalaisuudeton romani. Hän ja hänen vaimonsa, josta hän on 
sittemmin eronnut, matkustivat Saksaan vuonna 1990 yhdessä lastensa kanssa hakeakseen 
turvapaikkaa itselleen ja perheelleen. Saksa ja Romania allekirjoittivat 22. maaliskuuta 2001 
kansalaisuudettomien henkilöiden palauttamista koskevan sopimuksen, minkä jälkeen hänen 
lapsensa karkotettiin Romaniaan. Hän matkusti vuonna 2007 uudelleen Saksaan 
kansalaisuudettoman henkilön henkilöllisyystodistuksella ja anoi oleskelulupaa ja passia. 
Lyhyen ajan kuluttua hänet pidätettiin laittoman maahantulon takia. Hän pyytää, että hänen 
tapauksensa tutkittaisiin uudelleen, ja viittaa henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta 
yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstä) 15. maaliskuuta 2006 annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 562/2006 ja Euroopan unionin kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueelle 
29. huhtikuuta 2004 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2003/38/EY.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. maaliskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä on kansalaisuudeton romani. Hän ja hänen vaimonsa, josta hän on 
sittemmin eronnut, matkustivat Saksaan yhdessä lastensa kanssa hakeakseen turvapaikkaa 
itselleen ja perheelleen. Saksa ja Romania allekirjoittivat 22. maaliskuuta 2001 
kansalaisuudettomien henkilöiden palauttamista koskevan sopimuksen, minkä jälkeen hänet 
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ja hänen lapsensa karkotettiin Romaniaan. Hän matkusti vuonna 2007 uudelleen Saksaan 
Romanian myöntämällä kansalaisuudettoman henkilön henkilöllisyystodistuksella ja anoi 
oleskelulupaa ja passia. Lyhyen ajan kuluttua hänet pidätettiin laittoman maahantulon takia. 
Hän pyytää, että hänen tapauksensa tutkittaisiin uudelleen, ja viittaa henkilöiden liikkumista 
rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstä) 15. maaliskuuta 2006 
annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 562/2006 ja Euroopan 
unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueelle 29. huhtikuuta 2004 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2003/38/EY.

Koska vetoomuksen esittäjä ei ole jäsenvaltion kansalainen, hän ei voi nauttia EU:n 
kansalaisille myönnetyistä oikeuksista, kuten oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti 
Euroopan unionin alueella direktiivin 2004/38/EY1 mukaisesti.

Lainmukaisen Schengenin alueelle pääsyn osalta on välttämätöntä, että vetoomuksen esittäjä 
täyttää kaikki Schengenin rajasäännöstön mukaiset maahantuloedellytykset. Yksi 
maahantulon edellytyksistä on, ettei henkilöstä ole tehty maahantulokieltoa koskevaa 
ilmoitusta. Maahantulokiellon oikeellisuuden kyseenalaistamiseksi vetoomuksen esittäjän on 
käännyttävä tarvittaessa Saksan viranomaisten ja tuomioistuinten puoleen.  

Schengenin sopimuksen 104 artiklassa määrätään, että Schengenin tietojärjestelmän (SIS) 
ilmoituksiin sovelletaan ilmoituksen tehneen sopimuspuolen (jäsenvaltion) kansallista 
lainsäädäntöä. 109 artiklassa todetaan, että henkilön oikeus saada tieto Schengenin 
tietojärjestelmään tallennetuista itseään koskevista tiedoista määräytyy sen sopimuspuolen 
lainsäädännön mukaan, jossa kyseinen henkilö käyttää oikeuttaan. Tässä yhteydessä 
110 artiklassa määrätään, että jokainen henkilö voi saattaa asiavirheitä sisältävät itseään 
koskevat tiedot oikaistaviksi tai oikeudettomasti tallennetut itseään koskevat tiedot 
poistettaviksi.

Jos vetoomuksen esittäjä katsoo, että häntä koskevat tiedot ovat virheellisiä tai 
oikeudettomasti tallennettuja, Schengenin sopimuksen edellä mainittuja määräyksiä voidaan 
soveltaa. 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 29. huhtikuuta 2004 antama direktiivi 2004/38/EY Euroopan unionin 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, EUVL 
L 158, 30.4.2004, s. 77  
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