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Pakiet dotyczący inteligentnych granic
Przewidując zwiększony napływ podróżnych oraz w reakcji na wyrażane przez państwa
członkowskie UE obawy co do bezpieczeństwa, Komisja Europejska przyjęła w 2013 r. pakiet
dotyczący inteligentnych granic, na który składają się trzy wnioski ustawodawcze mające na celu
przyśpieszenie i zwiększenie solidności procedur kontroli granicznej dzięki wprowadzeniu w całej
strefie Schengen wzajemnie powiązanych zaawansowanych technologii.

Podstawowe informacje
Liczba podróżnych przekraczających zewnętrzne granice UE szybko wzrasta, gdyż coraz więcej osób pracuje,
studiuje i ma krewnych za granicą. Komisja ocenia, że co roku około 300 milionów osób przekracza
zewnętrzne granice UE, a do roku 2030 oczekuje się wzrostu liczby tylko pasażerów lotniczych o 80% w
stosunku do 2009 r. Presja migracyjna zwiększa się również z powodu między innymi kryzysów politycznych i
gospodarczych w ostatnich latach.
Wzrastający przepływ pasażerów budzi obawy, że kolejki na przejściach granicznych wydłużą się, co
niekorzystnie wpłynie na wydajność. Aby przyspieszyć kontrole, blisko połowa z państw członkowskich
stosuje już zautomatyzowane systemy kontroli granicznej, które jednak nie obejmują obywateli państw
trzecich. Poza tym systemy państw członkowskich służące do rejestracji wjazdu i wyjazdu obywateli państw
trzecich nie są wzajemnie powiązane, co oznacza, że dane na temat wjazdu i wyjazdu nie są porównywane,
jeśli dana osoba wjeżdża do Unii w jednym państwie członkowskim, a opuszcza ją w innym.
Środki zarządzania granicami obowiązujące obecnie w strefie swobodnego przemieszczania się Schengen
obejmują system informacyjny Schengen (SIS) oraz wizowy system informacyjny (VIS). Te bazy danych muszą
zostać sprawdzone, aby zezwolić obywatelowi państwa trzeciego na wjazd, ale nie są sprawdzane w
momencie jego wyjazdu. Systemy te nie są jednak przeznaczone do rejestrowania przekroczeń granicy, ale są
wykorzystywane do celów egzekwowania prawa przez policję, służby celne oraz organy wizowe i sądowe.
Ze względu na powyższe oraz w odpowiedzi na apel Rady Europejskiej z 2011 r. o gwałtowne przyśpieszenie
prac w zakresie inteligentnych granic w związku z brakiem stabilności w Afryce Północnej Komisja podjęła
inicjatywę na rzecz inteligentnych granic.

Pakiet dotyczący inteligentnych granic
W następstwie komunikatu z 2011 r. pt. „Inteligentne granice –możliwe warianty i kierunki” w lutym 2013 r.
Komisja przedstawiła pakiet dotyczący inteligentnych granic składający się z trzech wniosków
ustawodawczych. Kontrole mają zostać zaostrzone, aby opanować nielegalną imigrację i zapewnić
bezpieczeństwo. Jednocześnie przekraczanie granicy przez często podróżujących obywateli spoza UE, którzy
przeszli już wstępną kontrolę i weryfikację, byłoby łatwiejsze, co zakłada odchodzenie od podejścia
„skoncentrowanego na państwie” w kierunku podejścia „skoncentrowanego na osobie”. W celu zwiększenia
przepustowości przejść granicznych uwaga zostanie skoncentrowana na podróżnych stanowiących większe
ryzyko, określane w corocznej analizie ryzyka sporządzanej przez Frontex.
System wjazdu/wyjazdu (EES) zastąpiłby obecną procedurę ręcznego stemplowania paszportów obywateli
państw trzecich wjeżdżających do strefy Schengen i opuszczających ją. Obecnie nie ma żadnych narzędzi
elektronicznych do weryfikacji lub wymiany tego rodzaju informacji. Nowa elektroniczna rejestracja
umożliwiłaby automatyczne obliczanie dozwolonego czasu pobytu oraz powiadamianie władz o osobach,
które go przekroczyły.
Aby skompensować opóźnienia wynikające z gromadzenia danych wymaganych do system EES, Komisja
proponuje przyjęcie programu rejestrowania podróżnych (RTP), który dawałby często podróżującym
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obywatelom państw trzecich możliwość przejścia kontroli wstępnej tak, aby mogli oni korzystać z
automatycznych systemów kontroli granicznej podobnie jak obywatele państw członkowskich. Trzeci
wniosek ma na celu odpowiednią zmianę kodeksu granicznego Schengen.
Wnioski nie uzyskały zgodnego poparcia w Parlamencie Europejskim i Radzie, co wymagało dalszego badania
wykonalności systemów pod kątem opłacalności i wpływu na prawa podstawowe. W 2014 r. Komisja ogłosiła
podjęcie dwuetapowego działania, obejmującego dodatkowe analizy i fazę pilotażową, aby ocenić techniczną
wykonalność wniosków. W świetle tych działań Komisja dokona przeglądu wniosków i przedstawi nowe do
końca 2015 r. lub na początku 2016 r., wycofując jednocześnie obecne wnioski.

Krytyka pakietu dotyczącego inteligentnych granic
Pierwotne wnioski spotkały się z krytyką ze strony współprawodawców i licznych zainteresowanych
podmiotów, jeśli chodzi o wykonalność zaproponowanych systemów.

Opłacalność
Wnioski wywołały dyskusję na temat potrzeby tych nowych narzędzi z uwagi na szacowane łączne koszty
przedstawione przez Komisję w analizie kosztów: koszty opracowania i eksploatacji EES i RTP, jeśli zostaną
opracowane łącznie, wyniosłyby w latach 2017–2020 381 mln EUR. Statewach wskazał na potencjalny wpływ
przemysłu i interesów sektora prywatnego na proces negocjacji. Wyraził również wątpliwości co do
efektywności systemu EES, jeśli chodzi o przedłużanie pobytu, gdyż wykrywałby on tylko osoby faktycznie
opuszczające strefę Schengen. Z tego samego powodu w opracowaniu z 2012 r. przygotowanym przez
Centrum Studiów nad Polityką Europejską (CEPS) uznano, że EES nie będzie „niczym więcej niż wyjątkowo
drogim mechanizmem gromadzenia statystyk na temat migracji”.

Prawa podstawowe
Główne obawy, jeśli chodzi w szczególności o EES, budzi przetrzymywanie zapisów zawierających duże ilości
danych osobowych i biometrycznych. O ile pierwotny wniosek nie przewiduje dostępu organów ścigania do
tych danych, możliwość taką rozważono by dwa lata po uruchomieniu EES. Niektórzy komentatorzy
ostrzegają, że jeśli system zostanie połączony z innymi bazami danych, takimi jak VIS – która według
szacunków będzie zawierać wtedy aż 70 milionów odcisków palców – może to prowadzić do naruszenia
zasady celowości, zakładającej, że zgromadzone dane mogą być wykorzystywane jedynie do pierwotnie
określonych celów. Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) stwierdził w opinii z 2013 r. konieczność
oceny legalności systemu pod kątem zgodności z zasadami zapisanymi w Karcie praw podstawowych UE, w
szczególności poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 7) oraz ochrony danych osobowych (art. 8).
W następstwie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego dyrektywy w sprawie zatrzymywania
danych, która została uznana za nieważną z powodu poważnej ingerencji w prawo do prywatności,
Statewatch podważył zgodność systemu z kartą. Komitet Regionów zauważył w swojej opinii, że system nie
powinien być nadrzędny wobec prawa do azylu i zasady non-refoulement.

Działania w reakcji na zastrzeżenia
Komisja Europejska
W 2014 r. na wnioski Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja rozpoczęła weryfikację koncepcji, aby
dostarczyć współprawodawcom do wyboru najlepsze, opłacalne rozwiązania techniczne oparte na
dodatkowym badaniu technicznym i analizie kosztów. W 2015 r. wyniki tych opracowań zostaną sprawdzone
przez Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w
Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), która podpisała z Komisją umowę o
delegowaniu zadań w sprawie pilotażowego projektu inteligentnych granic. W marcu 2015 r. projekt
pilotażowy wkroczył w fazę realizacji – na lotnisku w Lizbonie rozpoczęły się bezpośrednie testy, jako że
Portugalia była pierwszym państwem, które wyraziło zgodę na umożliwienie obywatelom państw trzecich
przejście kontroli wstępnej tak, aby mogli oni korzystać z automatycznych bramek kontroli granicznej.

Rada
W wyniku dyskusji wśród wyższych rangą urzędników na posiedzeniach radców ds. WSiSW (komitetu
mieszanego) w czasie prezydencji greckiej, Rada zgodziła się w lutym 2014 r. z przygotowanym przez Komisję
„Podejściem do dalszych prac nad pakietem dotyczącym inteligentnych granic”, by rozpocząć weryfikację
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koncepcji. W dniu 10 grudnia 2014 r. Coreper przyjął wytyczne polityczne dotyczące projektu pilotażowego.
Jednocześnie na forum Rady kontynuowane są szczegółowe dyskusje na temat pierwotnych wniosków.

Parlament Europejski
W 2013 r. Parlament Europejski zlecił opracowanie, w którym skrytykowano brak odpowiedniej empirycznej
weryfikacji zaproponowanych modeli oraz gwałtowny wzrost szacowanych kosztów. Trwają prace w Komisji
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (sprawozdawcy: Agustín Díaz de Mera
García Consuegra, PPE, Hiszpania i Tanja Fajon, S&D, Słowenia), która opublikowała dokumenty robocze
dotyczące programu rejestrowania podróżnych, systemu wjazdu/wyjazdu oraz wniosku zmieniającego
kodeks graniczny Schengen. Ponadto komisja LIBE stara się otrzymać od Komisji i Rady szczegółowe
informacje na temat planowanych dalszych wniosków, a sprawa ta – przełożona w kwietniu – ma zostać
obecnie poddana pod dyskusję na posiedzeniu plenarnym w czerwcu.
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