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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1126/2007 ingediend door Stelian Ciuciu (stateloos – Roma) 
over de weigering om hem en zijn gezin tot Duitsland toe te laten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In 1990 is indiener, een stateloze Roma, naar Duitsland gereisd samen met zijn kinderen en 
zijn vrouw, van wie hij intussen gescheiden is, om asiel aan te vragen voor zichzelf en zijn 
gezin. Nadat Duitsland en Roemenië op 22 maart 2001 hun handtekening hebben gezet onder 
een memorandum over de terugkeer van stateloze personen, zijn zijn kinderen uitgezet naar 
Roemenië. In 2007 is hij opnieuw op het identiteitsbewijs van een stateloos persoon naar 
Duitsland gereisd, waar hij een verblijfsvergunning en een paspoort heeft aangevraagd. Korte 
tijd later werd hij gearresteerd wegens illegale binnenkomst. Hij wenst herziening van zijn 
zaak onder verwijzing naar Verordening 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad 
van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding 
van de grenzen door personen (Schengengrenscode) en Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en 
verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.

Indiener, een stateloze Roma, is samen met zijn kinderen en zijn vrouw, van wie hij intussen 
gescheiden is, naar Duitsland gereisd om asiel aan te vragen voor zichzelf en zijn gezin. Nadat 
Duitsland en Roemenië op 22 maart 2001 hun handtekening hadden gezet onder een 
memorandum over de terugkeer van stateloze personen, zijn hij en zijn kinderen uitgezet naar 
Roemenië. In 2007 is hij opnieuw op een door Roemenië verleend identiteitsbewijs van een 
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stateloos persoon naar Duitsland gereisd, waar hij een verblijfsvergunning en een paspoort 
heeft aangevraagd. Korte tijd later werd hij gearresteerd wegens illegale binnenkomst. Hij 
wenst herziening van zijn zaak onder verwijzing naar Verordening 562/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire 
code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) en 
Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende 
het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van 
de Unie en hun familieleden.

Omdat indiener niet de nationaliteit van een van de lidstaten heeft, kan hij niet profiteren van 
de rechten die verleend worden aan EU-burgers, zoals het recht om overeenkomstig Richtlijn
2004/38/EG1 vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven.

Voor wettige toegang tot het Schengengebied is het noodzakelijk dat indiener voldoet aan alle 
voorwaarden voor binnenkomst zoals vastgelegd in de Schengengrenscode. Een van deze 
voorwaarden is niet gesignaleerd te zijn met het oog op weigering van toegang. Als indiener 
de wettigheid van de weigering van toegang wil aanvechten, dient hij zich te richten tot de 
Duitse autoriteiten en, zo nodig, rechtbanken.

Ten aanzien van SIS-signaleringen bepaalt artikel 104 van de Schengenovereenkomst dat de 
bevoegdheid tot signalering in het Schengeninformatiesysteem (SIS) valt onder het nationale 
recht van de signalerende overeenkomstsluitende partij (de lidstaat). Artikel 109 bepaalt 
verder dat het recht van eenieder om van de hem betreffende in het 
Schengeninformatiesysteem opgenomen gegevens kennis te nemen, wordt uitgeoefend 
overeenkomstig het recht van de overeenkomstsluitende partij bij welke de kennisneming 
wordt verlangd. In deze context bepaalt artikel 110 dat eenieder het recht heeft hem 
betreffende onjuiste gegevens te doen verbeteren of onrechtmatig opgenomen gegevens te 
doen verwijderen.

Indien indiener van oordeel is dat de hem betreffende gegevens onjuist zijn of onrechtmatig 
zijn opgenomen, dan kunnen voornoemde bepalingen van de Schengenovereenkomst van 
toepassing zijn.

                                               
1 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 

verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, PB L 
158 van 30.4.2004, blz. 77.
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