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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι πολωνικές συνοριακές αρχές στα σύνορα μεταξύ Πολωνίας 
και Ουκρανίας εργάζονται με αργό και μη συστηματικό τρόπο δημιουργώντας προβλήματα 
στους ταξιδιώτες και τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με το διασυνοριακό εμπόριο. Καθώς ο 
αναφέρων δεν πιστεύει ότι η Πολωνία χρησιμοποίησε τους πόρους από το πρόγραμμα 
PHARE με σωστό τρόπο, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει το ζήτημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Οκτωβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν1, όλα τα πρόσωπα που εισέρχονται και 
εξέρχονται από τον χώρο του Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που απολαύουν 
του κοινοτικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, «υπόκεινται σε στοιχειώδη έλεγχο 
προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους με προσκόμιση ή επίδειξη των ταξιδιωτικών 
τους εγγράφων». Αυτό συνήθως συνίσταται σε απλή και ταχεία εξακρίβωση. Ωστόσο, «οι 
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το 
καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), ΕΕ L 105 
της 13.4.2006, σ.1
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συνοριοφύλακες δύνανται, σε μη συστηματική βάση, κατά τον στοιχειώδη έλεγχο προσώπων 
που απολαύουν του κοινοτικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, να συμβουλεύονται 
εθνικές και ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων προκειμένου να βεβαιώνονται ότι συγκεκριμένο 
πρόσωπο δεν συνιστά πραγματικό, άμεσο και επαρκώς σοβαρό κίνδυνο για την εσωτερική 
ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τις διεθνείς σχέσεις των κρατών μελών ή απειλή για τη δημόσια 
υγεία». 

Επιπλέον, κατά την είσοδο και την έξοδο από τον χώρο του Σένγκεν, οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών, που ενδέχεται να αποτελούν σημαντικό ποσοστό των ατόμων που διέρχονται τα 
σύνορα μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας, «υποβάλλονται σε διεξοδικό έλεγχο», που 
περιλαμβάνει αναλυτική εξέταση για τον έλεγχο της τήρησης διαφόρων όρων.  Σε αυτό το 
πλαίσιο, πρέπει να επισημανθεί ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν νομική υποχρέωση να παρέχουν 
χωριστές λωρίδες για τη διευκόλυνση των ελέγχων, σε εξωτερικά χερσαία σύνορα, στα άτομα 
που απολαύουν του κοινοτικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας· η απόφαση για αυτήν 
την παροχή εναπόκειται στο σχετικό κράτος μέλος, στη συγκεκριμένη περίπτωση στην 
Πολωνία.

Αντίστοιχα, η διενέργεια συνοριακών ελέγχων σε άτομα που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα 
του Σένγκεν μπορεί ενίοτε να οδηγεί σε χρόνο αναμονής και δυσχέρειες για τους ταξιδιώτες. 
Παρότι ισχύει ότι ο κώδικας συνόρων του Σένγκεν απαιτεί από τα κράτη μέλη να «διαθέτουν 
κατάλληλο και επαρκές σε αριθμό προσωπικό και μέσα για την άσκηση του ελέγχου των 
εξωτερικών συνόρων, ... , ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικό, υψηλό και ενιαίο επίπεδο 
ελέγχου στα εξωτερικά σύνορά τους», η κυκλοφορία μπορεί να ποικίλλει αισθητά από τη μία 
χρονική περίοδο στην άλλη, ενώ δεν είναι πάντοτε εφικτό για τα κράτη μέλη να προβλέπουν 
την κυκλοφορία και να διαθέτουν το προσωπικό τους με τέτοιον τρόπο ώστε να μειώσουν τις 
επακόλουθες καθυστερήσεις.
Η Επιτροπή αναγνωρίζει πλήρως ότι ο χρόνος αναμονής στα σημεία διέλευσης συνόρων 
αποτελεί δυσάρεστο φαινόμενο και ότι πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για 
τον περιορισμό καταστάσεων όπως αυτές που βίωσε ο αναφέρων.

Στην πρόταση που υπέβαλε τον Μάρτιο του 2011 για την τροποποίηση του κώδικα συνόρων 
του Σένγκεν (COM 2011(118) της 10.3.2011), η Επιτροπή πρότεινε δύο συγκεκριμένα μέτρα 
με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των συνοριακών ελέγχων (δυνατότητα δημιουργίας 
χωριστών λωρίδων για τους ταξιδιώτες για τους οποίους δεν απαιτείται θεώρηση, έτσι ώστε 
να επιτευχθεί πρόσθετη ευελιξία, με γνώμονα τις πρακτικές ανάγκες) και τη χρήση 
οικονομιών κλίμακας (η δημιουργία ρητής νομικής βάσης για κοινά σημεία διέλευσης των 
συνόρων αποσκοπεί στο να βοηθήσει τόσο τα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και τις όμορες τρίτες 
χώρες να χρησιμοποιήσουν αποδοτικότερα τους πόρους). Η πρόταση βρίσκεται αυτή τη 
στιγμή στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και ενδέχεται να εγκριθεί κατά τη διάρκεια του 
2012.

Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι τα κράτη μέλη που ανήκουν στο Σένγκεν διενεργούν 
τακτικές αξιολογήσεις που βασίζονται σε επιτόπιες επιθεωρήσεις, προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη του Σένγκεν εφαρμόζουν με ορθό τρόπο όλες τις πτυχές του 
κεκτημένου του Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τον συνοριακό έλεγχο 
που περιλαμβάνονται στον κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Την εν λόγω διαδικασία 
αξιολόγησης επιβλέπει η Ομάδα Εργασίας για την Αξιολόγηση του Σένγκεν στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου. Ο τρόπος με τον οποίο η Πολωνία διενεργεί συνοριακό έλεγχο στα εξωτερικά 
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της χερσαία σύνορα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτού του μηχανισμού αξιολόγησης, 
συνεπώς υπόκειται σε τακτικές αξιολογήσεις προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή εφαρμογή των 
σχετικών κανόνων Σένγκεν.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με αυτές τις παρατηρήσεις, η Επιτροπή εκτιμά ότι οι πληροφορίες που περιέχονται 
στην αναφορά δεν είναι επαρκείς ώστε να συναχθεί συμπέρασμα ότι η Πολωνία παρέβη τους 
κανόνες για τους συνοριακούς ελέγχους στους ταξιδιώτες που περιλαμβάνονται στον κώδικα 
συνόρων του Σένγκεν ή σε κάποια άλλη διάταξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


