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Temats: Lūgumraksts Nr. 0856/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais K. K., par 
problēmām saistībā ar ceļošanu caur dalībvalstīm un ieceļošanu Turcijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apraksta problēmas, ar kurām viņš un citi ES pilsoņi saskaras kā 
bijušie Turcijas viesstrādnieki, braucot cauri dalībvalstīm — Ungārijai, Horvātijai, Bulgārijai, 
Grieķijai un trešām valstīm, piemēram, Serbijai un Ziemeļmaķedonijai, uz Turciju un izbraucot 
no tās. Neraugoties uz to, ka daudziem viņa līdzpilsoņiem ir kādas ES dalībvalsts pilsonība, 
viņi bieži vien tiek aizturēti uz robežas līdz pat 12 stundām, jo īpaši Bulgārijā un Ungārijā, un 
viņus bieži pārbauda policija. Viņi var paātrināt procedūru tikai ar kukuļdošanas palīdzību. 
Policijas pārbaudes tiek veiktas patvaļīgi, jo īpaši braucot cauri Bulgārijai, Serbijai un 
Ungārijai. Dīzeļdegviela nav pienācīgas kvalitātes, un apkalpošanas zonas nav drošas. Viņš 
sūdzas arī par to, ka viņam ir jāmaksā nodeva EUR 3 apmērā, ko iekasē Turcija, pie 
izbraukšanas no šīs valsts.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 15. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 26. maijā

Komisijas komentāri

Lūgumrakstā ir aprakstītas problēmas, ar kurām saskaras lūgumraksta iesniedzējs, braucot cauri 
dalībvalstīm — Ungārijai, Horvātijai, Bulgārijai, Grieķijai un trešām valstīm, piemēram, 
Serbijai un Ziemeļmaķedonijai, uz Turciju un izbraucot no tās. 

Par robežšķērsošanas vietu organizēšanu atbild katra dalībvalsts un Šengenas asociētā valsts, 
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kurām ir pienākums izvietot pietiekamu skaitu atbilstoša personāla un resursu, lai veiktu 
robežpārbaudes pie ārējām robežām tā, lai nodrošinātu efektīvu, augstu un vienotu kontroles 
līmeni. Jāatzīmē, ka Bulgārija un Horvātija vēl nav pievienojušās Šengenas zonai un ka pie 
Šengenas zonas ārējām robežām tiek veiktas pārbaudes.

Attiecībā uz policijas pārbaudēm — tās var veikt jebkurā vietā dalībvalstu un Šengenas asociēto 
valstu teritorijā, tostarp pierobežas zonās, ciktāl tās nav slēptas robežpārbaudes. Praksē šādas 
pārbaudes veic, pamatojoties uz katram reģionam specifisko riska novērtējumu. Šengenas 
izvērtējumā attiecībā uz Ungāriju,1 ko veica Komisija, eksperti no astoņām dalībvalstīm un 
novērotājs no Frontex,2 netika atklāts neviens no trūkumiem saistībā ar policijas pārbaudēm, uz 
kuriem bija norādījis lūgumraksta iesniedzējs.

Komisijai nav viedokļa par situāciju trešās valstīs, piemēram, Serbijā un Ziemeļmaķedonijā, 
par dīzeļdegvielas kvalitāti ceļā vai par izbraukšanas nodokli Turcijā. 

Secinājums 

Komisijai nav pilnvaru, un tā neuzskata, ka ir nepieciešams veikt turpmākus pasākumus 
saistībā ar izvirzītajiem jautājumiem.

1 Balstoties uz Šengenas izvērtēšanas mehānismu, kā noteikts Padomes Regulā (ES) Nr. 1053/2013 (2013. gada 
7. oktobris), ar ko izveido izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, 
un ar ko atceļ Izpildu komitejas lēmumu (1998. gada 16. septembris), ar ko izveido Šengenas izvērtēšanas un 
īstenošanas pastāvīgo komiteju, OV L 295, 6.11.2013., 27.–37. lpp.
2 Dalībvalstu un Komisijas ekspertu grupa no 2019. gada 15. līdz 21. septembrim izvērtēja to, kā Ungārija piemēro 
ārējo robežu pārvaldību.


