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Dotyczy: Petycji 1126/2007, którą złożył Stelian Ciuciu (bezpaństwowiec narodowości 
romskiej) w sprawie odmowy udzielenia mu zezwolenia na wjazd wraz 
z rodziną na terytorium Niemiec

1. Streszczenie petycji

W 1990 r. składający petycję, bezpaństwowiec narodowości romskiej, pojechał do Niemiec 
wraz z dziećmi i żoną (z którą później się rozstał), aby zwrócić się o azyl dla siebie i rodziny. 
Gdy dnia 22 marca 2001 r. Niemcy i Rumunia podpisały memorandum o powrocie 
bezpaństwowców jego dzieci deportowano do Rumunii. W 2007 r. składający petycję 
ponownie pojechał do Niemiec, posługując się dowodem tożsamości bezpaństwowca, i złożył 
wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i paszportu. Wkrótce potem został aresztowany za 
nielegalny wjazd na terytorium Niemiec. Składający petycję zwraca się o przeprowadzenie 
przeglądu tej sprawy, powołując się na rozporządzenie 562/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących 
przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) i dyrektywę 2004/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii 
i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 marca 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Składający petycję, bezpaństwowiec narodowości romskiej, pojechał do Niemiec wraz 
z dziećmi i żoną, z którą później się rozstał, aby zwrócić się o azyl dla siebie i rodziny. Po 
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podpisaniu dnia 22 marca 2001 r. przez Niemcy i Rumunię memorandum o powrocie 
bezpaństwowców, on i jego dzieci zostali deportowani do Rumunii. W 2007 r. składający 
petycję ponownie pojechał do Niemiec, posługując się dowodem tożsamości bezpaństwowca, 
i złożył wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i paszportu. Wkrótce potem został 
aresztowany za nielegalny wjazd na terytorium Niemiec. Składający petycję zwraca się 
o przeprowadzenie przeglądu tej sprawy, powołując się na rozporządzenie nr 562/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks 
zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) i dyrektywę 
2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na 
terytorium państw członkowskich.

Ponieważ składający petycję nie posiada obywatelstwa żadnego państwa członkowskiego, nie 
może korzystać z praw przysługujących obywatelom UE, takich jak prawo do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich zgodnie z dyrektywą 
2004/38/WE1.

Co się tyczy legalnego wjazdu do strefy Schengen, konieczne jest spełnienie przez 
składającego petycję wszystkich warunków wjazdu ustanowionych w kodeksie granicznym
Schengen. Brak informacji o odmowie wjazdu jest jednym z warunków wjazdu. W celu 
podważenia zasadności odmowy wjazdu składający petycję musi zwrócić się do niemieckich 
władz i sądów, o ile zajdzie taka potrzeba.

W odniesieniu do wpisu w SIS art. 104 konwencji z Schengen stanowi, że wpisy do systemu 
informacyjnego Schengen (SIS) są regulowane prawem krajowym Umawiającej się Strony 
(państwa członkowskiego) wprowadzającej wpis. Zgodnie z art. 109 prawo osób do dostępu 
do danych wprowadzanych do SIS, które ich dotyczą, wykonywane jest zgodnie z prawem 
krajowym Umawiającej się Strony, wobec której powołują się na to prawo. W tym kontekście 
art. 110 określa, że każda osoba może spowodować wprowadzenie korekt do danych 
faktycznie niedokładnych lub usunięcie danych jej dotyczących przechowywanych 
z naruszeniem prawa.

Jeżeli składający petycję uzna, że dotyczące go informacje są niedokładne lub 
przechowywane z naruszeniem prawa, możliwe jest zastosowanie opisanych powyżej 
przepisów konwencji z Schengen.

                                               
1 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich, Dz.U. L 158 z 30.4.2004 r., s. 77.
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