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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0308/2009, imressqa minn Tobias King, ta’ nazzjonalità 
Britannika, dwar l-allegat ksur tal-Kodiċi Komunitarja dwar ir-regoli li 
jirregolaw il-moviment transkonfinali tal-persuni (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ 
Schengen) mill-pulizija tal-fruntiera Belġjana

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li jivvjaġġa b’mod regolari lejn u mill-Ajruport Internazzjonali ta’ Brussell, 
isostni li l-pulizija transkonfinali tal-Belġju qiegħda tikser l-Artikoli 6 u 7 tar-Regolament KE 
562/2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarja dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ 
persuni min-naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen). Il-petizzjonant 
jgħid li l-pulizija transkonfinali Belġjana qiegħda tagħmel kontrolli eċċessivi b’mod 
sistematiku fil-gate tal-ajruport għat-titjiriet li jkunu ġejjin minn Istanbul. Skont il-
petizzjonant, dawn il-kontrolli jsiru fuq madwar 70% tat-titjiriet li jkunu ġejjin minn Istanbul. 
Huwa jsostni li l-pulizija tal-fruntieri ma jidentifikawx ruħhom kif inhu xieraq u jistaqsu 
mistoqsijiet dettaljati b’mod agressiv u inkwiżittiv. Huwa jqis li dawn il-kontrolli ma jistgħux 
jiġu ġġustifikati b’ċirkustanzi ta’ eċċezzjoni peress li jsiru regolarment u lanqas ma jistgħu 
jitqiesu bħala kontrolli tat-tieni linja peress li jsiru qabel u mhux wara l-kabini tal-passaport. 
Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jibda jistħarreġ dan il-każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.
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Il-petizzjonant, li jivvjaġġa b’mod regolari lejn u mill-ajruport ta’ Brussell bl-ajru lejn 
destinazzjonijiet oħra, jilmenta dwar kontrolli fil-fruntiera li jsiru minn gwardjani Belġjani 
tal-fruntiera fuq passiġġieri li ġejjin mit-Turkija. Filwaqt li huwa qatt ma osserva kontrolli fil-
gate li jsiru fuq passiġġieri ta’ titjiriet oħra, kontrolli bħal dawn saru fuq madwar sebgħin fil-
mija tat-titjiriet li huwa vvjaġġa fuqhom lejn Brussell mit-Turkija. Skont il-petizzjonant din l-
imġiba hija diskriminatorja u tikser l-Artikolu 6 §2 tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen. 
Barra minn hekk f’okkażjonijiet bħal dawn, ċittadini ta’ pajjiż terz ġew interrogati, fatt li jmur 
kontra l-Artikolu 6 §1 tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen.

Barra minn hekk il-petizzjonant jargumenta li kontrolli fil-gate għandhom ikunu ugwali għal 
kontroll tal-ewwel tip u għalhekk il-passiġġieri jkunu jistgħu jiġu eżentati mit-‘tieni’ kontroll 
tal-ewwel tip fil-kabini ta’ kontroll. Din il-prattika wkoll tmur kontra l-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ 
Schengen li tistipola li l-passiġġieri jiġu sottomessi għal kontroll wieħed jew, f’każijiet 
speċifiċi, kontroll tat-tieni tip kif stabbilit fl-Artikolu 7 §5. 

Skont l-Artikolu 7 tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen, il-persuni kollha li jaqsmu l-fruntieri 
esterni tal-UE għandhom jiġu sottomessi għal kontrolli xierqa adegwati fil-fruntiera. Bħala 
regola ġenerali, iċ-ċittadini tal-UE għandhom jiġu sottomessi għal kontroll minimu u ċittadini 
ta’ pajjiż terz għal kontroll sħiħ, li jinkludi mhux biss eżami bir-reqqa tad-dokumenti tal-
ivvjaġġar iżda wkoll verifika li l-persuni jissodisfaw il-kundizzjonijiet l-oħra kollha biex 
jidħlu fit-territorju tal-Istati Membri.

Kontrolli bħal dawn, inkluża l-konsultazzjoni sistematika ta’ bażijiet ta’ dejta relevanti u, fejn 
applikabbli, l-użu ta’ tagħmir tekniku u l-esibizzjoni ta’ evidenza dokumentarja, isiru fil-
faċilitajiet xierqa li għandhom ikunu maħsuba mill-Istati Membri għall-ajruporti propju għal 
dak l-iskop.

Anness VI tal-SBC jistqarr li l-Istati Membri jistgħu jagħmlu kontrolli tal-fruntiera lil hinn 
minn faċilitajiet riservati bħal dawn, i.e. fuq l-ajruplan, mal-gate jew f’zoni ta’ tranżitu, fuq il-
bażi ta’ evalwazzjoni tar-riskji relatati mas-sigurtà interna u l-immigrazzjoni illegali. Fil-mira 
ta’ dawn il-kontrolli hemm sitwazzjonijiet speċifiċi sabiex jiġi determinat ukoll b’mod ċar il-
post tat-tluq ta’ min jivvjaġġa u ma jeżentawx lill-Istati Membri milli jagħmlu kontrolli 
regolari fil-fruntiera kif deskritt qabel. 

Għaldaqstant, il-kontrolli speċifiċi jistgħu jsiru flimkien mal-kontrolli tal-ewwel u t-tieni tip 
f’konformità mal-Artikoli 6 sa 13, li għalihom il-passiġġieri kollha għandhom ikunu 
sottomessi fil-faċilitajiet xierqa. Kif imsemmi hawn fuq, kontrolli bħal dawn isiru fuq il-bażi 
ta’ evalwazzjoni speċifika tar-riskju relatata mal-oriġini tat-titjira. Huma għandhom b’mod 
partikolari jiffaċilitaw l-identifikazzjoni tal-pajjiż tat-tluq għall-iskop ta’ ritorn/impożizzjoni 
tar-responsabilità tat-trasportatur f’każ li passiġġieri mingħajr dokumenti jaslu bl-ajruplan, 
minħabba li l-esperjenza wriet li ċerti passiġġieri jeqirdu d-dokumenti tagħhom malli jaslu 
qabel ma jippreżentaw lilhom infushom għall-kontrolli tal-ewwel u t-tieni tip.

L-Artikolu 6 §2 tal-SBC jistipola li gwardjani tal-fruntiera m’għandhomx jiddiskriminaw 
kontra persuni fuq bażi ta’ sess, oriġini razzjali jew etnika, reliġjon jew twemmin, età jew 
orjentazzjoni sesswali. 
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F’dan il-każ partikulari m’hemm l-ebda indikazzjoni li l-passiġġieri kkontrollati fil-gate kienu 
soġġetti għal trattament differenti fuq kwalunkwe bażi minn dawn. Skont l-informazzjoni 
pprovduta mill-petizzjonant, il-passiġġieri kollha kienu kkontrollati fil-gate permezz ta’ eżami 
tal-passaport, filwaqt li wħud miċ-ċittadini ta’ pajjiż terz ġew interrogati wkoll. 

Il-Kummissjoni mhijiex konxja ta’ xi lmenti minn ċittadini ta’ pajjiż terz dwar l-allegata
imġiba ħażina tal-awtoritajiet tal-fruntiera fil-proċess tal-kontrolli fil-gate.

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni tikkunsidra li m’hemm l-ebda ksur tad-
dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen li minħabba fih hija jeħtiġilha tieħu
miżuri xierqa.


