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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0308/2009, внесена от Tobias King, с британско гражданство, 
относно предполагаеми нарушения на Кодекса на Общността за режима 
на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) 
от страна на белгийската гранична полиция

1. Резюме на петицията

Вносителят, който пътува редовно за и от международното летище в Брюксел, твърди, 
че белгийската гранична полиция нарушава членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 
562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността 
за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници). 
Вносителят твърди, че белгийската гранична полиция системно извършва извънредни 
проверки на изходите на самолетите за полети, пристигащи от Истанбул. Според 
вносителя на петицията, такива проверки се извършват приблизително на седемдесет 
процента от полетите, пристигащи от Истанбул. Той твърди, че представителите на 
граничната полиция не се легитимират по подходящ начин и задават подробни въпроси 
по агресивен и нападателен начин. Той счита, че тези проверки не могат да се 
оправдаят с извънредни обстоятелства, тъй като се извършват редовно, нито могат да се 
разглеждат като проверки на втора линия, тъй като се извършват преди, а не след 
кабините за паспортна проверка. Вносителят моли Европейския парламент да разгледа 
въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителят, който пътува редовно за и от летището в Брюксел със самолет до други 
дестинации, се оплаква относно граничните проверки, извършвани от белгийската 
гранична охрана на пътниците, пристигащи от Турция. Въпреки че никога не е 
наблюдавал проверки на изходите от самолетите да се извършват на пътници от други 
полети, такива проверки са извършвани приблизително на седемдесет процента от 
полетите, с които е пътувал до Брюксел от Турция. Според вносителя на петицията това 
поведение е дискриминационно и нарушава член 6, параграф 2 от Кодекса на 
шенгенските граници. Освен това при тези случаи гражданите на трети страни са 
разпитвани в нарушение на член 6, параграф 1 от Кодекса на шенгенските граници
(КШГ).

Освен това вносителят на петицията твърди, че проверките на изходите от самолетите 
следва да са равностойни на проверка на първа линия и следователно освобождават 
пътниците от „втора“ проверка на първа линия при кабините за паспортна проверка. 
Тази практика също противоречи на Кодекса на шенгенските граници, който 
предвижда пътниците да преминават една проверка или, в специфични случаи, 
проверка на втора линия, както е посочено в член 7, параграф 5.

Съгласно член 7 от Кодекса на шенгенските граници всички лица, които пресичат 
външните граници на ЕС се подлагат на съответни гранични проверки. Обикновено 
гражданите на ЕС преминават минимална проверка, а гражданите на трети страни, 
цялостна проверка, която се състои не само от проверка на пътните документи, но и 
проверка, че лицето изпълнява всички останали условия за влизане на територията на 
държавите-членки.

Тези проверки, включително систематични справки в съответните бази данни и, според 
случая, използването на технически устройства и представяне на документни 
доказателства, се извършват в подходящи помещения, които следва да бъдат осигурени 
от държавите-членки на летищата за тази цел.

Приложение VI към КШГ гласи, че държавите-членки могат да извършват гранични 
проверки извън тези специални помещения, т. е. на борда на самолета, на изхода или в 
транзитните зони, въз основа на оценка на рисковете, свързани с вътрешната сигурност 
и нелегалната имиграция. Целта на тези проверки е насочване към специфични 
положения, за да може също ясно да се определи мястото на заминаване на пътниците, 
и не освобождава държавите-членки от провеждането на редовни гранични проверки, 
както е описано по-горе.

Следователно тези специфични проверки могат да бъдат извършвани в допълнение към 
проверките на първа и втора линия, извършвани в съответствие с членове от 6 до 13, на 
които се подлагат всички пътници в съответните помещения. Както бе споменато по-
горе, тези проверки се извършват въз основа на конкретна оценка на риска, свързана с 
произхода на полета. По-специално те улесняват идентифицирането на страната на 
заминаване за целите на обратно приемане/търсене на отговорност на превозвачите, в 
случай че със самолета пристигнат пътници без документи, тъй като опитът показва, че 
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някои пътници унищожават документите си веднага при пристигане, преди да се 
представят за проверки на първа и втора линия.

Член 6, параграф 2 от КШГ гласи, че граничната охрана не дискриминира лицата на 
основание пол, раса или етнически произход, религия или вероизповедание, възраст 
или сексуална ориентация.

В този конкретен случай няма признаци, че пътниците, проверени на изхода на 
самолета, са били подложени на различно третиране въз основа на някое от тези 
основания. Според предоставената от вносителя на петицията информация всички 
пътници са проверявани на изхода на самолета посредством паспортна проверка, като 
някои граждани на трети страни са били и разпитвани.

На Комисията не са известни оплаквания от граждани на трети страни относно 
предполагаемо нарушение на граничните власти по време на проверките на изхода на 
самолета.

Заключение

С оглед на горепосоченото Комисията счита, че няма нарушение на разпоредбите на 
Кодекса на шенгенските граници, което да изисква от нея да предприеме съответни 
мерки.


