
CM\899843PL.doc PE487.833v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

20.4.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0638/2011, którą złożył Jacob Schonberg (Dania) w sprawie problemów 
na granicy polsko-ukraińskiej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że polskie organy graniczne na granicy między Polską 
i Ukrainą pracują w powolny i nieusystematyzowany sposób, co powoduje niedogodności dla 
podróżnych i przedsiębiorstw zajmujących się handlem transgranicznym. Ponieważ 
składający petycję nie uważa, by Polska odpowiednio wykorzystała środki z programu Phare, 
zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 października 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Uwagi Komisji

Zgodnie z kodeksem granicznym Schengen1wszystkie osoby wjeżdżające do strefy Schengen 
lub z niej wyjeżdżające, w tym osoby korzystające ze wspólnotowego prawa do swobodnego 
przemieszczania się, „podlegają minimalnej odprawie mającej na celu ustalenie ich 
tożsamości na podstawie okazanych dokumentów podróży”. Odprawa ta zwykle składa się z 
szybkiej i prostej weryfikacji. Jednakże „wyrywkowo, podczas dokonywania minimalnej 
odprawy osób korzystających ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się, 
                                               
1Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących 
przepływ osób przez granice, kodeks graniczny Schengen, Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 1.
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straż graniczna może sprawdzić krajowe i europejskie bazy danych w celu potwierdzenia, że 
takie osoby nie stanowią prawdziwego, realnego i wystarczająco poważnego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego, porządku publicznego, stosunków międzynarodowych Państw 
Członkowskich lub zagrożenia dla zdrowia publicznego.”. 

Ponadto przy wjeździe do strefy Schengen oraz wyjeździe ze strefy obywatele państw 
trzecich, którzy prawdopodobnie stanowią większość osób przekraczających granicę 
pomiędzy Polską a Ukrainę „podlegają szczegółowej odprawie przy wjeździe i wyjeździe”, 
obejmującej szczegółowe badanie, na podstawie którego ustala się, czy spełniają oni szereg 
kryteriów. W tym kontekście należy wskazać na to, że państwa członkowskie nie są na mocy 
prawa zobowiązane do wyznaczenia oddzielnych pasów w celu usprawnienia kontroli osób 
korzystających ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się na 
zewnętrznych granicach państw. Decyzja dotycząca zastosowania takiego rozwiązania 
podejmowana jest przez dane państwo członkowskie, a w tym wypadku przez Polskę.

W związku z tym przeprowadzanie kontroli granicznej osób przekraczających zewnętrzne 
granice Schengen może czasem skutkować długim czasem oczekiwania i niedogodnościami 
dla podróżnych. O ile prawdą jest, że zgodnie z kodeksem granicznym Schengen państwa 
członkowskie mają obowiązek rozmieścić „odpowiedni personel i zasoby w ilości 
dostatecznej dla przeprowadzania kontroli granicznej na granicach zewnętrznych (...) w 
sposób zapewniający skuteczny, wysoki i jednolity poziom kontroli na ich granicach 
zewnętrznych”, o tyle w poszczególnych okresach mogą występować znaczne różnice w 
natężeniu ruchu i nie zawsze państwo członkowskie może przewidzieć zmiany tego natężenia 
oraz rozmieścić personel w taki sposób, aby ograniczyć powstałe opóźnienia. 
Komisja w pełni zdaje sobie sprawę z tego, że czasy oczekiwania na przejściach granicznych 
są uciążliwe i należy podjąć więcej działań, aby nie dopuścić do takich sytuacji jak te opisane 
przez składającego petycję. 

W swoim wniosku z marca 2011 r. dotyczącym zmiany kodeksu granicznego Schengen 
(COM 2011(118) z 10.3.2011) Komisja zaproponowała dwa konkretne środki mające na celu 
przyspieszenie kontroli granicznej (możliwość stworzenia oddzielnych pasów ruchu dla 
podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego w celu zapewnienia większej elastyczności 
zgodnie z rzeczywistymi potrzebami) oraz zastosowanie korzyści skali (stworzenie wyraźnej 
podstawy prawnej dla wspólnych przejść granicznych ma na celu wspomaganie państw 
członkowskich UE i sąsiednich państw trzecich w skuteczniejszym wykorzystywaniu 
zasobów). Wniosek ten jest obecnie przedmiotem negocjacji i może zostać przyjęty do końca 
2012 r.

Komisja zwraca również uwagę na to, że państwa członkowskie Schengen dokonują 
regularnych ocen w oparciu o przeprowadzane na miejscu kontrole w celu dopilnowania tego, 
by państwa członkowskie Schengen odpowiednio wdrażały wszystkie aspekty dorobku 
Schengen, w tym przepisy kodeksu granicznego Schengen dotyczących kontroli granicznej. 
Procedurę oceny nadzoruje Grupa Robocza ds. Oceny Schengen w Radzie. Sposób, w jaki 
Polska przeprowadza kontrolę na zewnętrznych granicach, wchodzi w zakres wspomnianego 
mechanizmu oceny i w związku z tym podlega regularnym ocenom mającym na celu 
zweryfikowanie, czy właściwe przepisy Schengen są odpowiednio stosowane.

Wnioski
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W związku z powyższym Komisja uważa, że nie ma w petycji wystarczających informacji, 
aby stwierdzić, że Polska dopuściła się naruszenia przepisów regulujących kontrole graniczne 
zawartych w kodeksie granicznym Schengen, ani dowolnych innych przepisów prawa Unii 
Europejskiej.


