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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant maakt bezwaar tegen het feit dat de Poolse grensautoriteiten aan de grens tussen 
Polen en Oekraïne langzaam en onsystematisch werken, wat tot ongemak voor de reizigers en 
bedrijven leidt die grensoverschrijdend zaken doen. Aangezien rekwestrant van mening is dat 
Polen de middelen uit het Phare-programma niet juist heeft gebruikt, verzoekt hij het 
Europees Parlement deze zaak in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 oktober 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Commentaar van de Commissie

Volgens de Schengengrenscode1 wordt iedereen die de Schengenruimte binnenkomt of 
verlaat, met inbegrip van personen die onder het Gemeenschapsrecht inzake vrij verkeer 
vallen, 'aan een minimale controle onderworpen tot vaststelling van de identiteit op basis van 
de overgelegde of getoonde reisdocumenten'. Deze controle bestaat normaliter uit een snel en 
eenvoudig onderzoek. De code bepaalt echter ook dat 'bij de minimale controle van personen 
die onder het Gemeenschapsrecht inzake vrij personenverkeer vallen, (…) de grenswachters 
                                               
1 Verordening (EG) nr. 562/2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van 
de grenzen door personen (Schengengrenscode), PB L 105 van 13.4.2006, blz. 1.
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(…), op niet-systematische basis, nationale en Europese databanken [kunnen] raadplegen om 
zich ervan te vergewissen dat de betrokkene geen reëel, actueel en voldoende ernstig gevaar 
voor de binnenlandse veiligheid, de openbare orde, de internationale betrekkingen van de 
lidstaten dan wel een gevaar voor de volksgezondheid vormt'.

Bovendien worden onderdanen van derde landen die de Schengenruimte binnenkomen of 
verlaten, wanneer ze vermoedelijk een aanzienlijk percentage uitmaken van de personen die 
de grens tussen Polen en Oekraïne overschrijden, 'aan een grondige controle onderworpen', 
welke controle behelst dat uitgebreid wordt onderzocht of zij aan een aantal voorwaarden 
voldoen. In dit verband moet erop worden gewezen dat op de lidstaten geen wettelijke 
verplichting rust om voor afzonderlijke rijen te zorgen teneinde de controle van personen die 
onder het Gemeenschapsrecht inzake vrij verkeer aan de externe landgrenzen vallen te 
vergemakkelijken; besluiten hierover worden door de betrokken lidstaat genomen, in dit geval 
Polen.

Dienovereenkomstig kan het uitvoeren van grenscontroles van personen die de externe 
grenzen van de Schengenruimte passeren soms resulteren in wachttijden en ongemak voor 
reizigers. Hoewel het waar is dat de Schengengrenscode de lidstaten verplicht om 'voor de 
uitoefening van het grenstoezicht aan de buitengrenzen (…) voldoende, gekwalificeerd 
personeel en voldoende, passende middelen in [te zetten] om een efficiënt, hoog en eenvormig 
niveau van toezicht aan hun buitengrenzen te waarborgen', kan de omvang van de 
verkeersstromen sterk variëren en is het voor de lidstaten niet altijd mogelijk om op deze 
stromen te anticiperen en voldoende personeel in te zetten om de resulterende vertragingen te 
verminderen. De Commissie erkent ten volle dat wachttijden bij grensposten onaangenaam 
zijn en dat meer moet worden gedaan om het aantal situaties als ervaren door rekwestrant 
terug te dringen.

In haar voorstel van maart 2011 tot wijziging van de Schengengrenscode (COM 2011(118) 
van 10 maart 2011) heeft de Commissie twee concrete maatregelen voorgesteld om enerzijds 
de grenscontroles sneller te laten verlopen (de mogelijkheid om gescheiden doorgangen aan te 
leggen voor niet-visumplichtige reizigers met het oog op meer flexibiliteit overeenkomstig de 
praktische behoeften) en anderzijds schaalvoordelen te benutten (de creatie van een specifiek 
juridisch kader voor gemeenschappelijke grensdoorlaatposten om EU-lidstaten en naburige 
derde landen in staat te stellen hun middelen efficiënter te gebruiken). Hierover wordt 
momenteel onderhandeld, en het voorstel zal mogelijk in de loop van 2012 worden 
aangenomen.

Tevens wijst de Commissie erop dat de lidstaten van de Schengenruimte regelmatig evaluaties 
verrichten, op basis van inspecties ter plaatse, om ervoor te zorgen dat alle aspecten van het 
Schengenacquis worden uitgevoerd, waaronder de bepalingen inzake grenscontroles van de 
Schengengrenscode. Op deze evaluatieprocedure wordt toezicht gehouden door de Werkgroep 
Schengenevaluatie van de Raad. De wijze waarop Polen grenscontroles aan zijn externe 
landgrenzen uitvoert valt binnen het toepassingsgebied van dit evaluatiemechanisme en is 
daarom onderworpen aan regelmatige evaluaties om te controleren of Polen zich naar behoren 
aan de relevante Schengenregels houdt.

Conclusie
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In het licht van het bovenstaande is de Commissie van mening dat het verzoekschrift 
onvoldoende informatie bevat om te kunnen concluderen dat Polen inbreuk heeft gepleegd op 
de voorschriften van de Schengengrenscode voor grenscontroles van reizigers of andere 
bepalingen van het recht van de Europese Unie.


