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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 0856/2019 του K.K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα κατά τη διέλευση από κράτη μέλη και κατά την είσοδο στην 
Τουρκία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ίδιος και άλλοι πολίτες της ΕΕ 
ως πρώην Τούρκοι αλλοδαποί εργαζόμενοι όταν ταξιδεύουν μέσω Ουγγαρίας, Κροατίας, 
Βουλγαρίας, Ελλάδας, που είναι κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και μέσω τρίτων χωρών όπως η 
Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία, προς την Τουρκία καθώς και κατά την αναχώρησή τους από 
αυτή. Παρά το γεγονός ότι πολλοί από τους συμπολίτες του έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους 
της ΕΕ, συχνά κρατούνται στα σύνορα έως και 12 ώρες, ιδίως στη Βουλγαρία και την 
Ουγγαρία, και υποβάλλονται σε συχνούς αστυνομικούς ελέγχους. Μπορούν να επισπεύσουν 
τη διαδικασία μόνο με δωροδοκία. Αστυνομικοί έλεγχοι διενεργούνται αυθαίρετα ιδίως στα 
ταξίδια μέσω Βουλγαρίας, Σερβίας και Ουγγαρίας. Το πετρέλαιο είναι νοθευμένο και οι χώροι 
εξυπηρέτησης δεν είναι ασφαλείς. Καταγγέλλει επίσης ότι αναγκάζεται να πληρώνει τέλος 3 
EUR που επιβάλλεται από την Τουρκία κατά την αναχώρηση από αυτή τη χώρα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιανουαρίου 2020. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Μαΐου 2020

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Ο αναφέρων περιγράφει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όταν ταξιδεύει μέσω Ουγγαρίας, 
Κροατίας, Βουλγαρίας, Ελλάδας αλλά και μέσω τρίτων χωρών όπως η Σερβία και η Βόρεια 
Μακεδονία, προς την Τουρκία, καθώς και κατά την αναχώρησή του από αυτές. 
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Η οργάνωση των σημείων διέλευσης των συνόρων αποτελεί ευθύνη κάθε κράτους μέλους και 
συνδεδεμένου κράτους Σένγκεν, που υποχρεούνται να διαθέτουν επαρκές προσωπικό και 
επαρκείς πόρους για τη διενέργεια συνοριακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, κατά τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικό, υψηλό και ενιαίο επίπεδο ελέγχου. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι η Βουλγαρία και η Κροατία δεν έχουν ακόμη προσχωρήσει στον χώρο Σένγκεν 
και ότι οι έλεγχοι διενεργούνται στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν.

Όσον αφορά τους αστυνομικούς ελέγχους, μπορούν να πραγματοποιούνται οπουδήποτε στην 
επικράτεια των κρατών μελών και των συνδεδεμένων κρατών Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων 
των παραμεθόριων περιοχών, εφόσον δεν συνιστούν συγκεκαλυμμένο συνοριακό έλεγχο. Στην 
πράξη, οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται βάσει της αξιολόγησης των κινδύνων που ισχύει για 
κάθε περιφέρεια. Η αξιολόγηση Σένγκεν της Ουγγαρίας1 που διενεργήθηκε από την Επιτροπή, 
εμπειρογνώμονες από οκτώ κράτη μέλη και έναν παρατηρητή από τον Frontex2 δεν εντόπισε 
καμία από τις ελλείψεις που σχετίζονται με τους αστυνομικούς ελέγχους και τις οποίες 
αναφέρει ο αναφέρων.

Η Επιτροπή δεν έχει άποψη για την κατάσταση που επικρατεί σε τρίτες χώρες, όπως η Σερβία 
και η Βόρεια Μακεδονία, για την ποιότητα του πετρελαίου ντίζελ που μπορεί κανείς να 
προμηθευτεί στη διάρκεια της διαδρομής ή για τον φόρο αναχώρησης από την Τουρκία. 

Συμπέρασμα 

Η Επιτροπή δεν έχει την εξουσία και δεν θεωρεί αναγκαίο να δώσει συνέχεια στα θέματα που 
επισημαίνονται.

1 Βάσει του μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν, όπως αυτός ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του 
Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης 
για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και την κατάργηση της απόφασης της εκτελεστικής 
επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με τη σύσταση της μόνιμης επιτροπής για την αξιολόγηση και την 
εφαρμογή της σύμβασης Σένγκεν, ΕΕ L 295, της 6.11.2013, σ. 27–37.
2 Ομάδα εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση της εφαρμογής από την 
Ουγγαρία της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων από τις 15 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2019.


