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Temats: Lūgumraksts Nr. 0638/2011, ko iesniedza Dānijas valstspiederīgais Jacob 
Schonberg, par problēmām uz Polijas un Ukrainas robežas

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Polijas robežkontroles iestādes uz Polijas un Ukrainas 
robežas strādā lēni un nesistemātiski, sagādājot neērtības ceļotājiem un pārrobežu tirdzniecībā 
iesaistītajiem uzņēmumiem. Tā kā lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Polija nav pienācīgi 
izmantojusi Phare programmas līdzekļus, viņš aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo 
jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 17. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Komisijas apsvērumi

Saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksu1 visām personām, kas ieceļo Šengenas zonā un izceļo 
no tās, tostarp personām, kas izmanto Kopienas tiesības uz pārvietošanās brīvību, „veic 
minimālo pārbaudi, lai, pamatojoties uz uzrādītajiem ceļošanas dokumentiem, noskaidrotu 
viņu identitāti”. Parasti tai būtu jābūt ātrai un lietišķai pārbaudei. „Veicot minimālās 
pārbaudes personām, kas izmanto Kopienas tiesības brīvi pārvietoties, robežsargi tomēr var 
                                               
1 Regula (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas 
reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), OV L 105, 
13.4.2006., 1. lpp.
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izlases kārtībā pārbaudīt informāciju valstu un Eiropas attiecīgās datubāzēs, lai pārliecinātos, 
ka attiecīgās personas nerada reālus, konkrētus un pietiekami nopietnus draudus dalībvalstu 
iekšējai drošībai, sabiedriskai kārtībai, starptautiskām attiecībām vai neapdraud sabiedrības 
veselību.” 

Turklāt trešo valstu valstspiederīgos, kas, iespējams, veido ievērojamu daļu no to personu 
skaita, kuras šķērso Polijas un Ukrainas robežu, ieceļojot Šengenas zonā un izceļojot no tās, 
„pārbauda pilnībā”, kas nozīmē rūpīgu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai viņi atbilst vairākiem 
nosacījumiem. Šajā sakarā ir jānorāda, ka dalībvalstīm nav juridiska pienākuma uz ārējām
sauszemes robežām nodrošināt atsevišķas joslas, lai atvieglotu to personu pārbaudi, kas 
izmanto Kopienas tiesības uz pārvietošanās brīvību. Lēmumu par to pieņem attiecīgā 
dalībvalsts, kas šajā gadījumā ir Polija.

Līdz ar to Šengenas zonas ārējo robežu šķērsojošo personu robežkontroles pārbaudes var 
dažreiz ieilgt un sagādāt neērtības ceļotājiem. Lai gan saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 
prasībām „dalībvalstis atbilstīgā apjomā izmanto attiecīgus resursus un personālu, lai [..]
veiktu robežkontroli pie to ārējām robežām, nodrošinot efektīvu, intensīvu un vienota līmeņa 
kontroli”, satiksmes plūsmas intensitāte dažādos periodos var ievērojami atšķirties, un 
dalībvalstīm ne vienmēr ir iespējams šo plūsmu prognozēt un savu personālu izmantot tā, lai 
mazinātu aizkavēšanos. 
Komisija pilnībā piekrīt, ka gaidīšana robežšķērsošanas vietās nav patīkama un, lai novērstu 
situācijas, kādas pieredzējis lūgumraksta iesniedzējs, ir jādara vairāk. 

Savā 2011. gada marta priekšlikumā Šengenas Robežu kodeksa grozījumiem 
(COM 2011(118), 10.3.2011.) Komisija ierosināja divus konkrētus pasākumus, kuru mērķis ir 
paātrināt robežkontroli (iespēja izveidot atsevišķas joslas bezvīzu ceļotājiem, lai radītu 
papildu elastīgumu atbilstoši praktiskām vajadzībām) un izmantot apjomradītus ietaupījumus 
(paredzēta skaidra juridiskā pamata izveide kopīgām robežšķērsošanas vietām, lai ES 
dalībvalstīm un to kaimiņos esošajām trešām valstīm palīdzētu efektīvāk izmantot resursus). 
Par šo priekšlikumu pašlaik norisinās sarunas, un tas var tikt pieņemts 2012. gada laikā.

Komisija norāda arī uz to, ka Šengenas dalībvalstis, veicot pārbaudes uz vietas, regulāri 
novērtē, vai tās pareizi īsteno visus Šengenas acquis aspektus, tostarp Šengenas Robežu 
kodeksā paredzētos noteikumus attiecībā uz robežkontroli. Šo novērtēšanas procedūru 
pārrauga Padomes Šengenas Novērtēšanas darba grupa. Tas, kā Polija pie savas ārējās 
sauszemes robežas veic robežkontroli, attiecas uz šā novērtēšanas mehānisma darbības jomu, 
tādēļ, lai pārbaudītu, vai attiecīgie Šengenas noteikumi tiek pareizi īstenoti, šis process ir 
regulāri jānovērtē.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka lūgumrakstā sniegtā informācija nav 
pietiekama, lai secinātu, ka Polija ir pārkāpusi Šengenas Robežu kodeksa noteikumus 
attiecībā uz ceļotāju robežkontroles pārbaudēm vai jebkurus citus Eiropas Savienības tiesību 
aktu noteikumus.


