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Lūgumrakstu komiteja

1.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0308/2009, ko iesniedza Lielbritānijas pilsonis Tobias King, par 
iespējamiem Kopienas Kodeksa par noteikumiem, kas reglamentē personu 
pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), pārkāpumiem no Beļģijas 
robežpolicijas puses

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš regulāri ceļo no Briseles Starptautiskās lidostas, apgalvo, ka 
Beļģijas robežpolicija pārkāpj EK Regulas Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu 
par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu 
kodekss), 6. un 7. pantu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka robežpolicija sistemātiski veic 
pārmērīgas pārbaudes ielidošanas vārtos lidojumos no Stambulas. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja teikto šādas pārbaudes tiek veiktas apmēram septiņdesmit procentos no visiem 
lidojumiem, kas ielido no Stambulas. Viņš uzskata, ka robežpolicijas darbinieki nepienācīgi 
stādās priekšā un agresīvā un ziņkārīgā veidā uzdod detalizētus jautājumus. Viņš uzskata, ka 
šīs pārbaudes nevar pamatot ar ārkārtējiem apstākļiem, jo tās notiek regulāri, un nevar arī 
uzskatīt par pārbaudēm otrajā līnijā, jo tās tiek veiktas pirms un nevis pēc pasu kontroles 
kabīnēm. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 15. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs, kas regulāri ielido Briseles lidostā un izlido no tās uz citām 
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lidostām, sūdzas par pārbaudēm, ko Beļģijas robežsargi veic pasažieriem, kas ieceļo no 
Turcijas. Viņš neesot novērojis, ka pārbaudes ielidošanas vārtos tiktu veiktas citu lidojumu 
pasažieriem, tomēr šādas pārbaudes esot veiktas aptuveni septiņdesmit procentos no visiem 
lidojumiem, ko viņš veicis no Turcijas uz Briseli. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju šādas 
pārbaudes ir diskriminējošas un ar tām tiek pārkāpts Šengenas Robežu kodeksa 6. panta 
2. punkts. Turklāt šādos gadījumos trešo valstu pilsoņi esot iztaujāti, pārkāpjot Šengenas 
Robežu kodeksa 6. panta 1. punktu.

Turklāt lūgumraksta iesniedzējs apgalvo arī to, ka pārbaudēm ielidošanas vārtos būtu jābūt 
līdzvērtīgām pirmās līnijas pārbaudēm, un tāpēc pasažieriem vairs nebūtu jāveic „otra” pirmās
līnijas pārbaude kontroles kabīnēs. Šāda prakse ir pretrunā arī ar Šengenas Robežu kodeksu, 
kas nosaka, ka pasažieriem ir jāveic viena pārbaude vai īpašos gadījumos otrās līnijas 
pārbaude, kā noteikts 7. panta 5. punktā.

Saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 7. pantu visām personām, kas šķērso ES ārējās robežas, 
ir jāpiemēro atbilstīgas pārbaudes uz robežas. Parasti ES pilsoņiem veic „minimālo pārbaudi” 
un trešo valstu pilsoņiem — rūpīgu pārbaudi, kas papildus ceļošanas dokumentu pārbaudei 
ietver pārliecināšanos, ka šīs personas atbilst visiem citiem nosacījumiem, kas attiecas uz 
ieceļošanu dalībvalstu teritorijā.

Šādas pārbaudes, kas ietver sistemātisku attiecīgo datu bāzu izmantošanu un attiecīgā 
gadījumā tehnisko ierīču izmantošanu un dokumentāro pierādījumu sniegšanu, tiek veiktas 
atbilstošās telpās, kuras dalībvalstīm šim nolūkam lidostās ir jānodrošina.

Šengenas Robežu kodeksa VI pielikumā minēts, ka dalībvalstis drīkst veikt šādas pārbaudes 
ārpus šīm īpašajām telpām, piemēram, lidmašīnā, lidostas vārtos vai tranzīta zonās, 
pamatojoties uz to risku novērtējumu, kas saistīti ar iekšējo drošību un nelegālu imigrāciju. 
Šīs pārbaudes ir paredzēts izmantot noteiktās situācijās, lai cita starpā precīzi noskaidrotu 
ceļotāja izlidošanas vietu, un tās neatbrīvo dalībvalstis no regulāro pārbaužu veikšanas uz 
robežas, kā minēts iepriekš.

Tātad šīs īpašās pārbaudes drīkst veikt papildus pirmās un otrās līnijas pārbaudēm, kuras
piemēro saskaņā ar 6. līdz 13. pantu un kuras visiem pasažieriem veic atbilstīgās telpās. Kā 
minēts iepriekš, šādas pārbaudes veic, pamatojoties uz īpašu riska novērtējumu, kas saistīts ar 
lidojuma sākumpunktu. Tām jo īpaši jāveicina izlidošanas valsts noskaidrošana, lai varētu 
īstenot atpakaļuzņemšanu vai piemērot pārvadātāja atbildību gadījumos, kad ar lidmašīnu 
ierodas pasažieri bez dokumentiem, jo pieredze liecina, ka daži pasažieri iznīcina savus 
dokumentus tūlīt pēc ielidošanas un pirms viņiem veiktajām pirmās un otrās līnijas
pārbaudēm.

Šengenas Robežu kodeksa 6. panta 2. punkts nosaka, ka robežsargi nediskriminē personas 
dzimuma, rases vai nacionālās izcelsmes, ticības vai pārliecības, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ.

Šajā konkrētajā gadījumā nekas neliecina, ka pret pasažieriem, kas tika pārbaudīti ielidošanas 
vārtos, bija atšķirīga attieksme, kuras pamatā ir kāds no šiem iemesliem. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju visiem pasažieriem ielidošanas vārtos veica pases 
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pārbaudi, bet dažus trešo valstu pilsoņus arī iztaujāja.

Komisijas rīcībā nav informācijas par trešo valstu pilsoņu sūdzībām saistībā ar iespējamajiem 
muitas iestāžu pārkāpumiem, veicot pārbaudes lidostas vārtos.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka nav noticis Šengenas Robežu kodeksa 
noteikumu pārkāpums, kura gadījumā tai būtu jāveic atbilstoši pasākumi.”


