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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

1.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0308/2009</NPET> dėl galimo Belgijos pasienio policijos taisyklių, 
reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodekso (Šengeno 
sienų kodekso) pažeidimo, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Tobias 
King

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris nuolat atvyksta į Briuselio tarptautinį oro uostą ir išvyksta iš jo, 
tvirtina, kad Belgijos pasienio policija pažeidžia EB reglamento Nr. 562/2006, nustatančio 
taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodekso (Šengeno sienų 
kodekso) 6 ir 7 straipsnius Peticijos pateikėjas teigia, kad Belgijos pasienio policija 
sistemingai nuodugniai tikrina lėktuvų, atvykstančių iš Stambulo, keleivius prie atvykimo 
vartų. Anot peticijos pateikėjo, tokios patikros taikomos maždaug septyniasdešimčiai 
procentų lėktuvų skrydžių iš Stambulo Jis tvirtina, kad pasienio policijos pareigūnai tinkamai 
neprisistato, agresyviai ir įkyriai užduoda įvairiausių klausimų. Jis mano, kad šios patikros 
negali būti paaiškinamos ypatingomis aplinkybėmis, nes jos vykdomos nuolat ir negali būti 
laikomos antros linijos patikromis, nes jos atliekamos prieš, o ne po pasų patikros prie 
kontrolės kabinų. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento apsvarstyti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėjas, kuris nuolat keliauja per Briuselio oro uostą kitomis kryptimis, 
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skundžiasi dėl iš Turkijos atvykstančių lėktuvų keleivių patikrų pasienyje, kurias vykdo 
Belgijos pasienio pareigūnai. Nors jis niekada nėra matęs patikrų prie kitų atvykimo vartų, 
jam atvykstant į Briuselį iš Turkijos šios patikros buvo atliekamos maždaug 
septyniasdešimčiai procentų skrydžių. Anot peticijos pateikėjo, toks elgesys yra 
diskriminacinis ir pažeidžia Šengeno sienų kodekso 6 straipsnio 2 dalį Be to, šiais atvejais 
trečiųjų šalių piliečių apklausos reikštų Šengeno sienų kodekso 6 straipsnio 1 dalies 
pažeidimą.

Be to, peticijos pateikėjas tvirtina, kad patikros prie atvykimo vartų turėtų būti prilyginamos 
pirmos linijos patikroms ir todėl keleiviams neturėtų būti atliekama „antra“ pirmos linijos 
patikra prie kontrolės kabinų. Šie veiksmai taip pat prieštarautų Šengeno sienų kodeksui, 
kuriame numatyta, kad keleivis tikrinamas tik vieną kartą arba konkrečiais atvejais, atliekant 
antros linijos patikrą, kaip numatyta 7 straipsnio 5 dalyje.

Pagal Šengeno sienų kodekso 7 straipsnį visi asmenys, kertantys ES išorės sienas, turi būti 
atitinkamai patikrinti. Bendroji taisyklė yra ta, kad ES piliečiai tikrinami mažiausiai, o 
trečiųjų šalių piliečiai – nuodugniai, tai yra tikrinami ne tik kelionės dokumentai, bet taip pat 
ir tai, ar asmuo atitinka ir visas kitas atvykimo į valstybių narių teritoriją sąlygas.

Šios patikros, tarp jų sistemingas atitinkamų duomenų bazių tikrinimas, prireikus – techninės 
įrangos naudojimas bei įrodomųjų dokumentų pateikimas, vykdomi atitinkamose patalpose, 
kurios turėtų būti įrengtos ir naudojamos šiam tikslui valstybių narių oro uostuose.

Šengeno sienų kodekso VI priede nustatyta, kad valstybės narės gali vykdyti pasienio patikras 
ne tik šiose specialiose patalpose, bet ir kitur, pavyzdžiui, lėktuvuose, prie vartų arba tranzito 
zonose, įvertinus pavojus, susijusius su vidaus saugumu ir nelegalia imigracija. Atliekant šias 
patikras siekiama spręsti specifinius klausimus, kad būtų aiškiai nustatyta keleivio išvykimo 
vieta, tačiau dėl to neturėtų būti atsisakyta įprastų pasienio patikrų valstybėse narėse, kurios 
apibūdintos pirmiau.

Atitinkamai šios specialios patikros gali būti atliekamos papildomai, pagal 6–13 straipsnius 
vykdant pirmos ir antros linijos patikras, keleiviams esant atitinkamose patalpose. Kaip 
minėta, šios patikros vykdomos atsižvelgiant į atitinkamą šalies, iš kurios atvykstama, 
pavojaus įvertinimą. Jomis ypač siekiama supaprastinti išvykimo šalies nustatymą, kad būtų 
užtikrinta keleivių readmisija arba vežėjo atsakomybė, jei keleivis atvyksta lėktuvu be 
dokumentų, nes patirtis rodo, kad kai kurie keleiviai atvykę iškart, prieš praeidami pirmos 
arba antros linijos patikras, sunaikina dokumentus.

Šengeno sienų kodekso 6 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad sienos apsaugos pareigūnai 
nediskriminuoja asmenų dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus arba seksualinės orientacijos.

Šiuo konkrečiu atveju nėra įrodymų, kad su atvykstančiais keleiviais prie vartų buvo 
elgiamasi netinkamai bent vienu iš nurodytų pagrindų. Vadovaujantis informacija, kurią 
pateikė peticijos pateikėjas, visi keleiviai buvo tikrinami prie vartų, tikrinant jų pasus, o kai 
kurie trečiųjų šalių piliečiai buvo apklausti.
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Komisija nėra informuota apie jokius skundus, kuriuos būtų pateikę trečiųjų šalių piliečiai dėl 
neva netinkamo pasienio pareigūnų elgesio vykdant pasienio patikras.

Išvada

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Komisijos nuomone, Šengeno sienų kodekso nuostatos, 
pagal kurias reikalaujama imtis atitinkamų priemonių, nebuvo pažeistos.“


