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Tárgy: Stelian Ciuciu, hontalan roma által benyújtott 1126/2007. számú petíció a 
családjával együtt Németországba történő beutazásra vonatkozó engedély 
megtagadásáról

1. A petíció összefoglalása

1990-ben a petíció benyújtója, aki hontalan roma, gyermekeivel és feleségével – akitől azóta 
elvált – Németországba utazott, hogy menedékjogot kérjen saját maga és a családja számára. 
Miután Németország és Románia 2001. március 22-én aláírta a hontalanok kitoloncolásáról 
szóló memorandumot, gyermekeit kiutasították Romániába. 2007-ben egy hontalan 
személyazonosító igazolványával ismét Németországba utazott, majd tartózkodási 
engedélyért és útlevélért folyamodott. Kis idő múlva jogtalan belépés miatt letartóztatták. A 
személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-
ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre, valamint az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 
2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre hivatkozva ügyének felülvizsgálatát kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. március 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

1990-ben a petíció benyújtója, aki hontalan roma, gyermekeivel és feleségével – akitől azóta 
elvált – Németországba utazott, hogy menedékjogot kérjen saját maga és a családja számára. 
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Miután Németország és Románia 2001. március 22-én aláírta a hontalanok kitoloncolásáról 
szóló memorandumot, gyermekeit kiutasították Romániába. 2007-ben egy Románia által 
hontalanok számára kiállított személyazonosító igazolvánnyal ismét Németországba utazott, 
majd tartózkodási engedélyért és útlevélért folyamodott. Kis idő múlva jogtalan belépés miatt 
letartóztatták. A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének 
(Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint az Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. 
április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre hivatkozva ügyének 
felülvizsgálatát kéri.

Mivel a petíció benyújtója nem rendelkezik állampolgársággal egyik tagállamban sem, nem 
élhet az uniós polgárokat megillető jogokkal, például a 2004/38/EK irányelvvel1 összhangban 
az Európai Unión belüli szabad mozgás és letelepedés jogával.

Ami schengeni térségbe való jogszerű belépést illeti, szükséges, hogy a petíció benyújtója 
teljesítse a belépésnek a Schengeni határ-ellenőrzési kódexben megállapított valamennyi 
feltételét. Az egyik ilyen belépési feltétel, hogy ne legyen kiadva róla figyelmeztető jelzés a 
belépés megtagadásával kapcsolatban. Hogy megtámadja a belépés megtagadásának 
jogszerűségét, a petíció benyújtója szükség esetén a német hatóságokhoz és bíróságokhoz kell 
fordulnia.

A SIS figyelmezető jelzéseit illetően a Schengeni Egyezmény 104. cikke előírja, hogy a 
Schengeni Információs Rendszerbe (SIS) bevitt figyelmeztető jelzésekre a figyelmeztető 
jelzést kiadó Szerződő Fél (tagállam) nemzeti joga az irányadó. A 109. cikk továbbmegy és
megállapítja, hogy a személyeknek a SIS-be bevitt, rájuk vonatkozó adatokhoz való 
hozzáférési joga azon Szerződő Fél jogával összhangban gyakorolható, amely Szerződő Fél 
előtt a személyek hivatkozhatnak erre a jogra. Ebben az összefüggésben a 110. cikk 
meghatározza, hogy bármely személy helyesbíttetheti a rá vonatkozó, tényszerűen pontatlan 
adatokat, illetve töröltetheti a rá vonatkozó, jogszerűtlenül tárolt adatokat.

Amennyiben a petíció benyújtója úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó információ pontatlan, 
vagy azt jogszerűtlenül tárolják, a Schengeni Egyezmény fent ismertetett rendelkezéseit lehet 
alkalmazni.
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1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és 

családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról (HL 
L 158., 2004.4.30., 77. o.). 
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