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Utskottet för framställningar

21.10.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående:  Framställning 1126/2007, ingiven av Stelian Ciuciu (statslös rom), om vägrad 
inresa i Tyskland för honom och hans familj

1. Sammanfattning av framställningen

År 1990 reste framställaren, som är statslös rom, till Tyskland tillsammans med sina barn och 
sin fru, som han sedan dess har separerat från, för att söka asyl för sig och sin familj. Efter det 
att Tyskland och Rumänien undertecknade ett avtal om återsändande av statslösa personer 
den 22 mars 2001 deporterades hans barn till Rumänien. År 2007 reste han till Tyskland igen 
med ett identitetskort för statslösa personer och ansökte om uppehållstillstånd och pass. En 
kort tid därefter arresterades han för otillåten inresa. Han söker förnyad prövning av sin sak, 
och hänvisar till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av 
den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om 
Schengengränserna) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av 
den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 25 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008.

Framställaren, som är statslös rom, reste till Tyskland tillsammans med sina barn och sin fru, 
som han sedan dess har separerat från, för att söka asyl för sig och sin familj. Efter det att 
Tyskland och Rumänien undertecknade ett avtal om återsändande av statslösa personer 
den 22 mars 2001 deporterades han och hans barn till Rumänien. År 2007 reste han till 
Tyskland igen med ett identitetskort för statslösa personer utfärdat i Rumänien och ansökte 
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om uppehållstillstånd och pass. En kort tid därefter arresterades han för otillåten inresa. Han 
söker förnyad prövning av sin sak, och hänvisar till Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för 
personer (kodex om Schengengränserna) och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier.

Eftersom framställaren inte är medborgare i någon medlemsstat omfattas han inte av de 
rättigheter som EU-medborgare åtnjuter, t.ex. rätten att fritt röra sig och uppehålla sig inom 
Europeiska unionen i enlighet med direktiv 2004/38/EG1. 

När det gäller en laglig inresa i Schengenområdet är det nödvändigt att framställaren uppfyller 
alla de inresevillkor som anges i kodexen om Schengengränserna. Att inte ha nekats inresa är 
ett av inresevillkoren. För att bestrida lagligheten i beslutet om nekad inresa måste 
framställaren vända sig till de tyska myndigheterna och domstolarna om så krävs. 

När det gäller SIS spärrlista anges i artikel 104 i Schengenkonventionen att registreringar på 
spärrlista i Schengens informationssystem (SIS) ska stå under nationell lag hos den
rapporterande avtalsslutande part (medlemsstat) som utfärdar spärren. I artikel 109 anges 
vidare att en enskild persons rättighet att få tillträde till de uppgifter som finns registrerade om 
honom i Schengens informationssystem skall höra under lagen hos den part som han vänder 
sig till. I detta sammanhang fastställs i artikel 110 att vem som helst kan begära rättelse av 
felaktiga sakuppgifter som berör honom själv, eller låta radera uppgifter om honom som är 
felaktiga ur rättslig synpunkt.

Om framställaren anser att uppgifterna om honom är felaktiga, även ur rättslig synpunkt, kan 
de ovannämnda bestämmelserna i Schengenkonventionen vara tillämpliga.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, EUT L 158, 
30 april 2004, s. 77 


	750379sv.doc

