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Temats: Lūgumraksts Nr. 1126/2007, ko iesniedza romu tautības bezvalstnieks 
valstspiederīgais Stelian Ciuciu, par atteikšanos ielaist Vācijā viņu un viņa 
ģimeni

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, romu tautības bezvalstnieks, 1990. gadā ieceļoja Vācijā kopā ar 
saviem bērniem un sievu, ar kuru viņš tagad vairs nedzīvo kopā, meklējot patvērumu sev un 
savai ģimenei. Pēc tam, kad Vācija un Rumānija 2001. gada 22. martā parakstīja memorandu 
par bezvalstnieku nosūtīšanu atpakaļ, viņa bērnus deportēja uz Rumāniju. Izmantojot 
bezvalstnieka personas apliecību, viņš atkal ieceļoja Vācijā 2007. gadā un iesniedza 
pieteikumu uzturēšanās atļaujas un pases saņemšanai. Nedaudz vēlāk viņu arestēja par 
neatļautu ieceļošanu. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas panākt savas lietas pārskatīšanu, 
atsaucoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulu 562/2006, ar 
kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār 
robežām (Šengenas Robežu kodekss), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Direktīvu 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām 
brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 25. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī

Lūgumraksta iesniedzējs, romu tautības bezvalstnieks, ieceļoja Vācijā kopā ar saviem 
bērniem un sievu, ar kuru viņš tagad vairs nedzīvo kopā, meklējot patvērumu sev un savai 
ģimenei.  Pēc tam, kad Vācija un Rumānija 2001. gada 22. martā parakstīja memorandu par 



PE415.065v01-00 2/2 CM\750379LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

bezvalstnieku nosūtīšanu atpakaļ, viņu un viņa bērnus deportēja uz Rumāniju.  Izmantojot 
savu Rumānijā izdoto bezvalstnieka personas apliecību, viņš atkal ieceļoja Vācijā 2007. gadā 
un iesniedza pieteikumu uzturēšanās atļaujas un pases saņemšanai.  Nedaudz vēlāk viņu 
arestēja par neatļautu ieceļošanu. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas panākt savas lietas 
pārskatīšanu, atsaucoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta 
Regulu 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu 
pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), un Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu 
tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

Tā kā lūgumraksta iesniedzējs nav nevienas dalībvalsts valstspiederīgais, viņš nevar izmantot 
ES pilsoņiem piešķirtās tiesības, piemēram, tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties Eiropas 
Savienības teritorijā saskaņā ar Direktīvu 2004/38/EK1.

Attiecībā uz likumīgu ieceļošanu Šengenas zonā ir nepieciešams, lai lūgumraksta iesniedzējs 
atbilstu visiem ieceļošanas noteikumiem, kas minēti Šengenas Robežu kodeksā. Viens no 
ieceļošanas nosacījumiem ir neatrašanās to personu sarakstā, kuriem aizliegta ieceļošana. Lai 
apstrīdētu ieceļošanas atteikuma likumību, lūgumraksta iesniedzējam vajadzības gadījumā 
jāvēršas Vācijas pārvaldes iestādēs un vajadzības gadījumā arī tiesās. 

Attiecībā uz ŠIS brīdinājumu Šengenas Konvencijas 104. pants paredz, ka Šengenas 
informācijas sistēmā (ŠIS) saņemtos brīdinājumus regulē tās līgumslēdzējas puses 
(dalībvalsts) likumdošanas akti, kura izdevusi attiecīgo brīdinājumu. Tālāk, 109. pantā, teikts, 
ka personu tiesības piekļūt ŠIS ievadītajiem datiem, kuri uz tām attiecas, jāīsteno saskaņā ar 
tās līgumslēdzējas puses likumdošanas aktiem, kuras iestādēs viņi uz šīm tiesībām atsaucas. 
Šajā kontekstā 110. pantā teikts, ka jebkura persona var panākt, lai uz viņu attiecīgi faktu ziņā 
neprecīzi dati tiktu izlaboti vai arī nelikumīgi glabāti dati tiktu izdzēsti.

Ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka uz viņu attiecīgā informācija ir neprecīza vai tiek 
nelikumīgi glabāta, var tikt piemēroti iepriekš aprakstītie Šengenas Konvencijas noteikumi.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Eiropas Savienības 

pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā, OV L 158, 
30.04.2004., 77. lpp.  
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