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Daniża, dwar il-problemi fil-fruntiera bejn il-Polonja u l-Ukraina

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-fatt li l-awtoritajiet tal-fruntiera Pollakki fil-fruntiera bejn il-
Polonja u l-Ukraina jaħdmu bil-mod u b’mod mhux sistematiku, u dan huwa inkonvenjenti 
għall-persuni li jkunu qed jivvjaġġaw u għan-negozjanti involuti fil-kummerċ transkonfinali. 
Billi l-petizzjonant ma jemminx li l-Polonja użat il-fondi mill-programm Phare b’mod xieraq, 
huwa jappella lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga dan il-każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Ottubru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Skont il-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen1, il-persuni kollha li jidħlu u li joħorġu miż-żona 
Schengen, inklużi persuni li għandhom id-dritt Komunitarju għal moviment liberu, 
‘għandhom jgħaddu minn verifika minima sabiex jiġu stabbiliti l-identitajiet tagħhom abbażi 
tal-produzzjoni jew il-preżentazzjoni tad-dokumenti tal-ivvjaġġar tagħhom’. Normalment dan 
għandu jikkonsisti f’verifika rapida u sempliċi. Madankollu, ‘fuq bażi mhux sistematika, meta 
                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 562/2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li 
jirregolaw il-moviment ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera, Kodiċi tal-Fruntieri ta’ 
Schengen, ĠU L 105 tat-13.4.2006, p.1
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jwettqu verifiki minimi fuq persuni li għandhom id-dritt Komunitarju għal moviment liberu, il-
gwardji tal-fruntiera jistgħu jikkonsultaw id-databases nazzjonali u Ewropej sabiex jiżguraw 
li persuna ma tirrappreżentax theddida ġenwina, preżenti u suffiċjentement serja għas-sigurtà 
interna, il-politika pubblika, ir-relazzjonijiet internazzjonali tal-Istati Membri jew theddida 
għas-saħħa pubblika’. 

Barra minn hekk, mad-dħul u l-ħruġ fiż-żona Schengen, ċittadini ta’ pajjiżi terzi, li x’aktarx 
jinkludu proporzjon sinifikanti tal-persuni li jaqsmu l-fruntiera bejn il-Polonja u l-Ukraina, 
‘għandhom ikunu soġġetti għal verifika bir-reqqa’, li tinvolvi eżami dettaljat li jivverifika li 
huma jissodisfaw numru ta’ kondizzjonijiet. F’dan ir-rigward, ta’ min jinnota li m'hemmx 
obbligu legali fuq l-Istati Membri biex jipprovdu korsiji separati sabiex jiġu ffaċilitati l-
kontrolli fuq persuni li għandhom id-dritt Komunitarju għall-moviment liberu fi fruntieri 
esterni tal-pajjiż; id-deċiżjoni dwar jekk jagħmlux hekk jew le hija waħda li tittieħed mill-Istat 
Membru kkonċernat, f'dan il-każ il-Polonja.

Għaldaqstant, it-twettiq ta' kontrolli mal-fruntiera fuq persuni li jaqsmu l-fruntieri esterni ta’ 
Schengen jista’ xi drabi jirriżulta f’ħin ta’ stennija u inkonvenjenza għall-vjaġġaturi. Filwaqt 
li huwa minnu li l-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen jeħtieġ mill-Istati Membri li ‘iħaddmu 
persunal u riżorsi xierqa u f’numri suffiċjenti sabiex iwettqu kontrolli fuq il-fruntieri esterni,
... b’tali mod li jkun żgurat livell effiċjenti, għoli u uniformi ta’ kontrolli fil-fruntieri esterni 
tagħhom’, il-flussi tat-traffiku jistgħu jvarjaw b’mod konsiderevoli minn perjodu għal ieħor, u 
mhuwiex dejjem possibbli għall-Istati Membri li jantiċipaw dawn il-flussi u jutilizzaw il-
persunal tagħhom b’tali mod li jitnaqqas id-dewmien li jirriżulta. 
Il-Kummissjoni tirrikonoxxi bis-sħiħ li l-ħinijiet ta’ stennija fil-punti tal-qsim tal-fruntiera 
huwa fenomenu spjaċevoli u li hemm aktar xi jsir sabiex jitnaqqsu sitwazzjonijiet bħal dawk 
esperjenzati mill-petizzjonant. 

Fil-proposta tagħha ta’ Marzu 2011 għal emenda tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen (COM 
2011(118) tal-10.3.2011) il-Kummissjoni pproponiet żewġ miżuri konkreti maħsuba sabiex 
jitħaffu l-kontrolli fil-fruntieri (possibilità ta’ ħolqien ta’ korsiji separati għal vjaġġaturi li ma 
jkollhomx viża sabiex tkun ipprovduta iktar flessibilità skont il-ħtiġijiet prattiċi) u biex 
jintużaw ekonomiji ta’ skala (il-ħolqien ta’ bażi legali speċifika għal punti konġunti għall-
qsim tal-fruntieri għandu l-għan li jgħin kemm lill-Istati Membri tal-UE u kemm lil pajjiżi 
terzi ġirien sabiex jużaw ir-riżorsi b'mod iktar effiċjenti). Din il-proposta qiegħda tiġi 
nnegozjata bħalissa u tista' tiġi adottata matul l-2012.

Il-Kummissjoni tindika wkoll li l-Istati Membri ta' Schengen għandhom iwettqu 
valutazzjonijiet regolari, abbażi ta' spezzjonijiet fuq is-sit, sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri 
ta' Schengen qegħdin jimplimentaw b'mod xieraq l-aspetti kollha tal-acquis ta’ Schengen, 
inkluż id-dispożizzjonijiet dwar il-kontroll fuq il-fruntiera tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ 
Schengen. Din il-proċedura ta’ valutazzjoni hija sorveljata mill-Grupp ta’ Ħidma dwar il-
Valutazzjoni ta’ Schengen tal-Kunsill. Il-mod li bih il-Polonja twettaq il-kontroll mal-
fruntiera fil-fruntieri esterni tal-pajjiż tagħha jaqa’ taħt l-ambitu ta’ dan il-mekkaniżmu ta’ 
valutazzjoni, u għalhekk huwa soġġett għal valutazzjonijiet regolari sabiex jiġi vverifikat li r-
regoli rilevanti ta’ Schengen qegħdin jiġu implimentati b’mod xieraq.

Konklużjoni



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

MT

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni tqis li l-petizzjoni ma tinkludix biżżejjed 
informazzjoni biex jiġi konkluż li l-Polonja b’xi mod kisret ir-regoli li jirregolaw il-kontrolli 
mal-fruntiera fuq vjaġġaturi li jinsabu fil-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen jew xi 
dispożizzjoni oħra tal-liġi tal-Unjoni Ewropea.


