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Lengyelország és Ukrajna közötti határral kapcsolatos problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a lengyel határőrizeti hatóságok lassan és 
rendszertelenül végzik munkájukat a Lengyelország és Ukrajna közötti határon, amely 
hátrányos az utasokra és a határokon átnyúló kereskedelmet folytató vállalatokra nézve. Mivel 
a petíció benyújtójának véleménye szerint Lengyelország helytelenül használta fel a Phare-
program forrásait, az ügyben az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A Bizottság észrevételei

A Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex1 értelmében a schengeni térségbe belépő vagy azt 
elhagyó valamennyi személyt, beleértve a szabad mozgáshoz való közösségi jogot élvező 
személyeket is, „minimum-ellenőrzésnek kell alávetni annak érdekében, hogy a be- vagy 
felmutatott úti okmányok alapján személyazonosságát megállapítsák.” Ez általában egy gyors 
                                               
1 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-
ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendelet, HL L 105., 2006.4.13., 1. o.
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és egyszerű ellenőrzést jelent. „A szabad mozgás közösségi jogával rendelkező személyek 
minimum-ellenőrzése során azonban, szúrópróbaszerűen a határőrök lekérdezhetnek adatokat 
nemzeti és európai adatbázisokból annak érdekében, hogy egy adott személy nem jelent-e 
valós, közvetlen és kellően komoly veszélyt a tagállamok belső biztonságára, közrendjére vagy 
nemzetközi kapcsolataira, illetve veszélyt a közegészségügyre”.

Ezenfelül a harmadik országok állampolgárait – a Lengyelország és Ukrajna közötti határt 
átlépő személyek jelentős részét ugyanis valószínűleg ezek a személyek alkotják – a 
schengeni térségbe való belépéskor, illetve onnan történő kilépéskor „alapos ellenőrzésnek 
kell alávetni”, ami egy részletes vizsgálatot foglal magában, amelynek során ellenőrzik, hogy 
megfelelnek-e bizonyos feltételeknek. E tekintetben rá kell mutatni arra, hogy a tagállamokra 
nem vonatkozik olyan jogi kötelezettség, amelynek értelmében külön sávokat kellene 
kijelölniük annak érdekében, hogy megkönnyítsék a külső határokon a szabad mozgás 
közösségi jogával rendelkező személyeken végzett ellenőrzéseket; az ez irányú döntést az 
érintett tagállam, ebben az esetben Lengyelország hozza meg.

A schengeni térség külső határait átlépő személyek határellenőrzése így olykor a várakozási 
idő meghosszabbodásához vezethet és kellemetlenségeket okozhat az utazók számára. 
Jóllehet a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex kimondja, hogy a tagállamok „megfelelő 
létszámú személyi állományt és elegendő számú eszközt alkalmaznak, hogy a külső határokon 
történő ellenőrzéseket […] oly módon hajtsák végre, amely hatékony, egységes és magas 
szintű ellenőrzést biztosít”, a különböző időszakokban jelentős mértékben változhat a 
forgalom nagysága, és a tagállamok ezt nem mindig tudják előre felmérni, illetve személyi 
állományukat úgy alkalmazni, hogy enyhítsék az ebből fakadó késedelmeket. 
A Bizottság teljes mértékben elismeri, hogy a várakozási idő kellemetlenségeket okozhat a 
határátkelőhelyeken, és fokozottan fel kell lépni a petíció benyújtója által tapasztalthoz 
hasonló helyzetek visszaszorítása érdekében. 

A Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex módosítására irányuló 2011. márciusi javaslatában 
(COM(2011) 118, 2011. március 10.) a Bizottság két, a határellenőrzés felgyorsítását (a 
vízummentes utazók részére külön sávok kialakításának lehetősége a nagyobb rugalmasság 
érdekében, a gyakorlati igényekkel összhangban), és a működési hatékonyság kihasználását 
(közös határátkelőhelyekre vonatkozó kifejezett jogalap létrehozása azzal a céllal, hogy az 
uniós tagállamokat és a szomszédos harmadik országokat egyaránt támogassák az 
erőforrások hatékonyabb felhasználásában) célzó konkrét intézkedést javasolt. E javaslatról –
amelyet 2012 folyamán fogadhatnak el – jelenleg is folynak a tárgyalások.

A Bizottság emellett szeretne rámutatni arra, hogy a schengeni tagállamok a helyszíni 
ellenőrzések alapján rendszeres értékeléseket végeznek annak érdekében, hogy a schengeni 
vívmányok – beleértve a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex határellenőrzésre vonatkozó 
rendelkezéseit is – végrehajtása minden tekintetben megfelelő legyen. Ezt az értékelési 
eljárást a Tanács schengeni értékelő munkacsoportja felügyeli. Az értékelési mechanizmus 
alkalmazási köre kiterjed a külső szárazföldi határokon zajló határellenőrzések Lengyelország 
általi elvégzésének módjára is, így az rendszeres értékelések tárgyát képezi annak ellenőrzése 
érdekében, hogy megfelelően végrehajtják-e a vonatkozó schengeni szabályokat.

Következtetés
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A fent említettek fényében a Bizottság szerint a petíció nem tartalmaz elegendő információt 
annak megállapítására, hogy Lengyelország megsértette-e a Schengeni Határ-ellenőrzési 
Kódexben vagy bármely egyéb uniós jogszabályban foglalt, az utazók határellenőrzésére 
vonatkozó szabályokat.


