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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0638/2011, внесена от Jacob Schonberg, с датско гражданство, 
относно проблеми на границата между Полша и Украйна

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява оплакване, че полските гранични органи на 
границата между Полша и Украйна работят бавно и несистематично, което причинява 
неудобство на пътуващите и дружествата за трансгранична търговия. Тъй като 
вносителят на петицията не счита, че Полша е използвала правилно средствата по 
програма ФАР, той призовава Европейския парламент да разгледа въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Наблюдения на Комисията

Съгласно Кодекса на шенгенските граници1 всички лица, влизащи и излизащи от 
Шенгенското пространство, включително лицата, които се ползват с общностното 
право на свободно движение „подлежат най-малкото на проверка за установяване на 
самоличността въз основа на представяне или показване на пътните им документи“.
По правило това следва да се състои от бърза и целенасочена проверка. „Граничната 
охрана може обаче при извършване на минимални проверки на лица, които се ползват 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 562/2006 за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през 
границите (Кодекс на шенгенските граници), ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1
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с общностното право на свободно движение, да направи справка с национални или 
европейски бази данни с цел да установи дали тези лица не представляват 
действителна, настояща и достатъчно сериозна заплаха за вътрешната сигурност, 
обществения ред, международните отношения на държавите членки или заплаха за 
общественото здраве.“

Освен това при влизане и излизане от Шенгенското пространство гражданите на трети 
страни, които вероятно представляват значителна част от лицата, преминаващи 
границата между Полша и Украйна „подлежат на цялостни проверки“, което включва 
подробна проверка, удостоверяваща изпълнението на редица условия. В това 
отношение следва да се посочи, че не съществува правно задължение за държавите 
членки да осигуряват отделни ленти с цел улесняване на проверките на лицата, които 
се ползват от общностното право на свободно движение по външните сухопътни 
граници; решението дали да направи това или не се взема от въпросната държава 
членка, в този случай Полша.

Следователно извършването на гранични контролни проверки на лица, преминаващи 
външните шенгенски граници, може понякога да доведе до време за чакане и 
неудобство за пътуващите. Въпреки че е вярно, че Кодексът на шенгенските граници 
изисква от държавите членки да „осигуряват необходимия персонал и ресурси в 
достатъчни количества за извършване на граничен контрол на външните граници, ...„ 
“по такъв начин, че да осигурят ефективно, високо и еднообразно ниво на контрол на 
външните си граници“, трафикът може да се променя значително през различните 
периоди и за държавата членка не винаги е възможно да предвиди този трафик и да 
разпредели персонала си по такъв начин, че да облекчи произтичащите от него 
закъснения.
Комисията напълно признава, че времето за чакане на гранично-пропускателните 
пунктове е неприятно явление и че е необходимо да се направи повече с цел 
ограничаване на ситуации като преживените от вносителя на петицията.

В своето предложение за изменение на Кодекса на шенгенските граници от март 2011 г. 
(COM 2011(118) от 10.3.2011 г.) Комисията предложи две конкретни мерки, целящи 
постигане на по-бърз граничен контрол (възможност за обособяване на отделни ленти 
за пътниците, които са освободени от визи, с което ще се постигне по-голяма гъвкавост 
в съответствие с практическите потребности) и използване на икономии от мащаба
(целта на създаването на изрично правно основание за съвместни гранично-
пропускателни пунктове е да се помогне както на държавите — членки на ЕС, така и на 
съседните трети страни по-ефективно да използват ресурсите). Това предложение
понастоящем е в процес на договаряне и може да бъде прието през 2012 г.

Комисията би искала също да подчертае, че държавите — членки на Шенген извършват 
редовни оценки въз основа на проверки на място с цел да се гарантира, че държавите —
членки на Шенген прилагат правилно всички аспекти на достиженията на правото от 
Шенген, включително разпоредбите за граничен контрол на Кодекса на шенгенските 
граници. Тази процедура за оценка е предмет на наблюдение от работната група 
„Оценка по Шенген“ на Съвета. Начинът, по който Полша извършва граничния 
контрол на своите външни сухопътни граници, попада в обхвата на действие на този 
механизъм за оценка и следователно е предмет на редовни оценки за проверка на 



CM\899843BG.doc 3/3 PE487.833v01-00

BG

правилното прилагане на съответните шенгенски правила.

Заключение

С оглед на гореизложеното Комисията счита, че петицията не съдържа достатъчно 
информация, за да се заключи, че съществува нарушение от страна на Полша на 
правилата, уреждащи граничните проверки на пътниците, съдържащи се в Кодекса на 
шенгенските граници или в някоя друга разпоредба на правото на Европейския съюз.


