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pateikė Danijos pilietis Jacob Schonberg

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Lenkijos pasienio tarnyba prie Lenkijos ir Ukrainos sienos 
dirba lėtai ir nesistemingai ir dėl to keliautojai ir įmonės, užsiimančios tarpvalstybine 
prekyba, patiria nepatogumų. Peticijos pateikėjas mano, kad Lenkija tinkamai nepanaudojo 
pagal Phare programą jai skirtų lėšų, todėl jis prašo Europos Parlamento išnagrinėti šį 
klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. spalio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Komisijos pastabos

Pagal Šengeno sienų kodeksą1 visi asmenys, atvykstantys į Šengeno erdvę arba iš jos 
išvykstantys, taip pat asmenys, kurie naudojasi Bendrijos laisvo judėjimo teise, „minimaliai 
patikrinami siekiant pagal jų pateiktus arba parodytus dokumentus nustatyti jų tapatybę“. Šį 
minimalų patikrinimą paprastai turėtų sudaryti greitas ir tiesioginis dokumento patikrinimas. 
„Tačiau atlikdami minimalų asmenų, kurie naudojasi Bendrijos laisvo judėjimo teise, 
patikrinimą sienos apsaugos pareigūnai nesistemingai gali patikrinti nacionalines arba 
                                               
1 Reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą 
per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), OL L 105, 2006 4 13, p. 1.
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Europos duomenų bazes, siekdami užtikrinti, kad asmuo nekelia realios, dabartinės ir 
pakankamai rimtos grėsmės valstybių narių vidaus saugumui, viešajai tvarkai ir 
tarptautiniams santykiams bei grėsmės visuomenės sveikatai.“

Be to, atvykstantys į Šengeno erdvę ir iš jos išvykstantys trečiųjų šalių piliečiai, kurie 
veikiausiai sudaro nemažą dalį asmenų, kertančių Lenkijos ir Ukrainos sieną, „nuodugniai 
patikrinami“; tai apima išsamų nagrinėjimą, ar jie laikosi tam tikrų sąlygų. Šiuo atžvilgiu 
pažymėtina, kad nėra nustatyto teisinio įpareigojimo valstybėms narėms įrengti atskiras 
juostas siekiant sudaryti palankesnes sąlygas asmenų, kurie naudojasi Bendrijos laisvo 
judėjimo teise, patikrinimui vykdyti prie išorės sausumos sienų; Sprendimą, ar įrengti atskiras 
juostas, priima būtent atitinkama valstybė narė, šiuo atveju Lenkija.

Todėl kartais dėl vykdomo asmenų, kertančių Šengeno erdvės išorės sienas, sienų kontrolės 
patikrinimo keliautojams gali tekti laukti ir kilti nepatogumų. Nors tiesa tai, kad Šengeno 
sienų kodekse iš valstybių narių reikalaujama išorės sienų kontrolei <…> vykdyti naudoti 
pakankamą tinkamo personalo ir išteklių kiekį, kad būtų užtikrinta veiksminga, aukšto lygio ir 
vienoda kontrolė prie jų išorės sienų, eismo srautai skirtingu laikotarpiu gali gerokai kisti ir 
valstybės narės ne visuomet gali numatyti šiuos srautus ir naudoti savo personalą taip, kad 
būtų sutrumpintas dėl to kylantis laukimas. 
Komisija iš tikrųjų pripažįsta, kad laukimo laikas sienos perėjimo punktuose yra nemalonus 
reiškinys ir kad reikia nuveikti daugiau siekiant sumažinti tokių atvejų kaip patirtasis peticijos 
pateikėjo skaičių. 

2011 m. kovo mėn. pasiūlyme iš dalies pakeisti Šengeno sienų kodeksą (COM(2011) 118, 
2011 03 10) Komisija pasiūlė dvi konkrečias priemones, kuriomis siekiama paspartinti sienų 
kontrolę (galimybę sukurti atskiras juostas keliautojams, kuriems taikomas bevizis režimas, 
kad būtų sudarytos lankstesnės sąlygos, atitinkančios praktinius poreikius), ir naudoti masto 
ekonomiją (sukuriant aiškų teisinį pagrindą bendriems sienų perėjimo punktams siekiama 
padėti ir ES valstybėms narėms, ir kaimyninėms trečiosioms šalims tausiau naudoti išteklius).
Šiuo metu deramasi dėl minėto pasiūlymo, ir jis gali būti priimtas 2012 m.

Komisija taip pat norėtų pabrėžti, kad Šengeno valstybės narės reguliariai atlieka vertinimus 
remdamosi patikrinimais vietoje ir siekdamos užtikrinti, kad Šengeno valstybės narės 
tinkamai įgyvendintų visus Šengeno acquis aspektus, tarp jų Šengeno sienų kodekso sienų 
kontrolės nuostatas. Minėtą vertinimą prižiūri Tarybos Šengeno acquis įvertinimo darbo 
grupė. Metodas, kurį Lenkija taiko sienų kontrolei prie savo išorės sausumos sienų vykdyti, 
patenka į minėto vertinimo mechanizmo taikymo sritį ir todėl Lenkijai taikomi reguliarūs 
patikrinimai siekiant patikrinti, ar tinkami įgyvendinamos atitinkamos Šengeno taisyklės.

Išvada

Atsižvelgdama į pirmiau pateiktą informaciją Komisija mano, kad peticijoje pateikta 
nepakankamai informacijos, kad būtų galima daryti išvadą, jog Lenkija pažeidė keliautojų 
pasienio kontrolę reglamentuojančias taisykles, nurodytas Šengeno sienų kodekse, ar bet 
kurias kitas Europos Sąjungos teisės nuostatas.“


