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Comisia pentru petiţii

1.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0308/2009, adresată de Tobias King, de cetăţenie britanică, privind 
încălcările invocate ale Codului comunitar privind regimul de trecere a 
frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), încălcări 
săvârşite de Poliţia de Frontieră Belgiană

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care călătoreşte în mod frecvent de pe şi către Aeroportul Internaţional din 
Bruxelles, susţine că Poliţia de Frontieră Belgiană încalcă dispoziţiile articolelor 6 şi 7 din 
Regulamentul CE nr. 562/2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a 
frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen). Petiţionarul declară că Poliţia de 
Frontieră Belgiană efectuează în mod sistematic verificări excesive la porţile de acces în avion 
în cazul zborurilor care vin din Istanbul. Petiţionarul afirmă că astfel de verificări ar fi 
efectuate în cazul a aproximativ şaptezeci la sută din zborurile care vin dinspre Istanbul. 
Acesta susţine că agenţii de la poliţia de frontieră nu se identifică în mod corespunzător şi 
adresează întrebări detaliate într-o formă agresivă şi inchizitorială. Petiţionarul consideră că 
aceste verificări nu sunt justificate de circumstanţe excepţionale, deoarece se desfăşoară în 
mod periodic şi, în plus, nu pot fi considerate nici verificări din linia a doua, întrucât sunt 
efectuate înainte, nu după verificarea paşaportului la ghişeu. Petiţionarul solicită 
Parlamentului European să examineze chestiunea.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009
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Petiţionarul, care călătoreşte în mod frecvent cu avionul de pe şi către aeroportul din 
Bruxelles şi alte destinaţii, reclamă verificările la frontiere efectuate de agenţii poliţiei de 
frontieră belgiană asupra călătorilor care sosesc din Turcia. În timp ce acesta nu a observat 
niciodată efectuându-se verificări la porţile de acces asupra călătorilor altor zboruri, astfel de 
verificări au fost efectuate asupra a în jur de şaptezeci la sută din zborurile în care a călătorit 
din Turcia spre Bruxelles. Potrivit petiţionarului, acest comportament este discriminatoriu şi 
încalcă articolul 6 alineatul (2) din Codul Frontierelor Schengen. Mai mult, cu aceste ocazii, 
resortisanţi ai ţărilor terţe ar fi fost chestionaţi, încălcându-se astfel articolul 6 alineatul (1) din 
Codul Frontierelor Schengen.

De asemenea, petiţionarul susţine că verificările la porţile de acces ar trebui să fie echivalente 
cu o verificare în prima linie şi, prin urmare, ar scuti călătorii de o „a doua” verificare în 
prima linie la ghişeele de control. Această practică ar fi contrară Codului Frontierelor 
Schengen care prevede o singură verificare a călătorilor sau, în cazuri specifice, o verificare în 
linia a doua în conformitate cu prevederile articolului 7 alineatul (5). 

În conformitate cu articolul 7 din Codul Frontierelor Schengen, toate persoanele care trec 
frontierele externe ale UE se supun unor verificări la frontieră corespunzătoare. Ca o regulă 
generală, cetăţenii UE se supun unui control minim, în timp ce resortisanţii ţărilor terţe se 
supun unui control amănunţit, care constă atât în verificarea documentelor de călătorie, cât şi 
în verificarea faptului că persoanele respective îndeplinesc toate celelalte condiţii de intrare pe 
teritoriul statelor membre.

Aceste controale, care includ consultarea sistematică a bazelor de date relevante şi, după caz, 
utilizarea unor dispozitive tehnice şi prezentarea dovezilor documentare, se realizează în 
spaţii adecvate, pe care statele membre trebuie să le asigure în aeroporturi în acest scop.

Anexa VI la CFS precizează faptul că statele membre pot să efectueze verificări la frontieră în 
afara acestor spaţii rezervate, adică în aeronavă, la porţi sau în zonele de tranzit, pe baza unei 
evaluări a riscurilor legate de securitatea internă şi imigraţia ilegală. Aceste verificări vizează 
situaţii specifice, de asemenea, în vederea stabilirii cu precizie a locului de îmbarcare a unui 
călător şi nu scutesc statele membre de la efectuarea unor controale regulate la frontieră,
precum cele descrise anterior.

În consecinţă, aceste verificări specifice pot fi realizate pe lângă verificările din prima şi a 
doua linie efectuate în temeiul articolelor 6-13, verificări la care toţi pasagerii sunt supuşi în 
spaţiile corespunzătoare. După cum s-a amintit mai sus, aceste verificări se realizează pe baza 
unei evaluări specifice a riscurilor legate de originea zborului. Acestea facilitează, în special, 
identificarea ţării de plecare în scopul readmisiei/impunerii răspunderii transportatorului în 
cazul în care sosesc cu avionul pasageri fără documente, întrucât experienţa a arătat că unii 
pasageri îşi distrug documentele imediat după sosire şi înainte să se prezinte la verificările din 
prima şi a doua linie.

Articolul 6 alineatul (2) din CFS prevede că agenţii de la poliţia de frontieră nu trebuie să facă
nicio discriminare pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, vârstă sau 
orientare sexuală.
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În cazul de faţă, nu există nici un indiciu conform căruia pasagerii verificaţi la poarta de acces 
au fost supuşi unui tratament diferit pe unul din aceste criterii. Potrivit informaţiilor 
prezentate de petiţionar, toţi pasagerii au fost verificaţi la poartă prin examinarea paşaportului, 
în timp ce unii resortisanţi ai ţărilor terţe au fost, de asemenea, chestionaţi.

Comisia nu cunoaşte alte cazuri de plângeri din partea unor resortisanţi ai ţărilor terţe în 
legătură cu un presupus comportament neadecvat al autorităţilor de frontieră în cadrul 
efectuării verificărilor la porţile de acces.

Concluzie

În lumina celor menţionate anterior, Comisia consideră că nu există nicio încălcare a 
dispoziţiilor Codului Frontierelor Schengen care i-ar impune acesteia luarea unor măsuri 
corespunzătoare.


