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Ref.: Petiția nr. 0638/2011 adresată de Jacob Schonberg, de cetățenie daneză, privind 
problemele de la granița dintre Polonia și Ucraina

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că autoritățile vamale poloneze de la frontiera dintre Polonia și 
Ucraina lucrează lent și dezorganizat, ceea ce este în dezavantajul călătorilor și al companiilor 
care operează în domeniul comerțului transfrontalier. Întrucât petiționarul nu consideră că 
Polonia a utilizat fondurile din programul Phare în mod corect, el solicită Parlamentului 
European să intervină în această situație.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Observațiile Comisiei

În conformitate cu Codul Frontierelor Schengen1, toate persoanele care intră și ies din spațiul 
Schengen, inclusiv persoanele care beneficiază de dreptul comunitar la liberă circulație, „fac 
obiectul unei verificări minime vizând stabilirea identității pe baza producerii sau prezentării 
documentelor de călătorie”. Verificarea ar trebui să constea în mod normal într-o examinare 
simplă și rapidă. Cu toate acestea, „în cazul în care se efectuează verificări minime asupra 
persoanelor care beneficiază de dreptul comunitar la liberă circulație, polițiștii de frontieră 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 562/2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de 
către persoane (Codul Frontierelor Schengen), JO L 105, 13.4.2006, p. 1.
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pot, în mod nesistematic, să consulte bazele de date naționale și europene pentru a se asigura 
că persoanele respective nu reprezintă o amenințare reală, actuală și suficient de gravă 
pentru siguranța internă, ordinea publică, relațiile internaționale ale statelor membre sau o 
amenințare pentru sănătatea publică”. 

În plus, la intrarea și ieșirea din spațiul Schengen, resortisanții țărilor terțe, care sunt 
susceptibile să includă un procent semnificativ de persoane care trec frontiera între Polonia și 
Ucraina, „fac obiectul unei verificări amănunțite”, ceea ce implică o examinare detaliată prin 
care se verifică dacă îndeplinesc o serie de condiții. În acest sens ar trebui subliniat faptul că 
nu există nicio obligație legală asupra statelor membre de a amenaja culoare separate pentru a 
facilita efectuarea de verificări ale persoanelor care beneficiază de dreptul comunitar la liberă 
circulație la frontierele terestre externe; decizia de a acționa sau nu în acest sens este adoptată 
de statul membru în cauză, în cazul de față Polonia.

În mod corespunzător, efectuarea de verificări la frontieră asupra persoanelor care trec 
frontierele externe Schengen poate duce uneori la un timp de așteptare și la inconveniențe 
pentru călători. Chiar dacă Codul Frontierelor Schengen solicită statelor membre să „aloce 
personal și resurse corespunzătoare și suficiente pentru exercitarea controlului la frontierele 
externe, ... , astfel încât să asigure un control eficace, de nivel înalt și uniform la frontierele 
externe”, fluxurile de trafic pot varia în mod considerabil de la o perioadă la alta și nu este 
întotdeauna posibil ca statul membru să anticipeze aceste fluxuri și să aloce personal astfel 
încât să întârzierile rezultate să fie atenuate. 
Comisia recunoaște pe deplin că timpul de așteptare în punctele de trecere a frontierei 
constituie un fenomen neplăcut și că se impun mai multe măsuri pentru a reduce situațiile 
precum cele experimentate de petiționar. 

În propunerea sa din martie 2011 de modificare a Codului Frontierelor Schengen (COM 
2011(118) din 10.3.2011) Comisia a propus două măsuri concrete care vizează grăbirea 
controlului la frontieră (posibilitatea creării de culoare separate pentru pasagerii care nu au 
obligația de a deține viză pentru a oferi o flexibilitate mai mare în conformitate cu necesitățile 
practice) și utilizarea unor economii de scară (crearea unui cadru juridic clar pentru punctele 
comune de trecere a frontierei intenționează să ajute atât statele membre ale UE cât și țările 
terțe învecinate pentru a utiliza resursele într-un mod mai eficient). Această propunere se află 
actualmente în curs de negociere și este posibil să fie adoptată în cursul anului 2012.

Comisia ar dori, de asemenea, să sublinieze faptul că statele membre ale spațiului Schengen 
efectuează evaluări regulate, în baza inspecțiilor la fața locului, pentru a asigura că statele 
membre ale spațiului Schengen pun în aplicare în mod corespunzător toate aspectele acquis-
ului Schengen, inclusiv dispozițiile în materie de control la frontieră ale Codului Frontierelor 
Schengen. Această procedură de evaluare este verificată de Grupul de lucru pentru evaluarea 
Schengen din cadrul Consiliului. Modul în care Polonia efectuează controlul la frontierele sale 
terestre externe intră în domeniul de aplicare al mecanismului de evaluare și, prin urmare, 
face obiectul evaluărilor regulate pentru a verifica dacă normele relevante Schengen sunt puse 
în aplicare în mod corespunzător.

Concluzie

În lumina celor menționate mai sus, Comisia consideră că petiția nu include informații 
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suficiente pentru a concluziona că Polonia a încălcat normele care reglementează verificările 
în punctele de trecere a frontierei ale pasagerilor incluse în Codul Frontierelor Schengen și a 
oricărei alte dispoziții ale legislației Uniunii Europene.


