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FORVALTNING AF DE YDRE GRÆNSER

Politikken for forvaltning af de ydre grænser har undergået en betydelig udvikling
med oprettelsen af instrumenter og agenturer som f.eks. Schengeninformationssystemet,
visuminformationssystemet og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. De
udfordringer, der er forbundet med tilstrømningen af flygtninge og migranter til EU, har
øget sikkerhedsudfordringerne og udløst en ny periode med et skift i retning af mere direkte
operationel støtte og af en europæisering af grænseforvaltningspolitikken.

RETSGRUNDLAG

Artikel 67 og 77 i TEUF.

MÅL

Et fælles område uden kontrol ved de indre grænser — Schengenområdet — kræver en fælles
politik for forvaltning af de ydre grænser. Unionen sigter derfor mod at oprette fælles standarder
for kontrollen ved sine ydre grænser og gradvist iværksætte et integreret system til forvaltning
af disse grænser.

RESULTATER

Den 14. juni 1985 blev de første skridt hen imod en fælles politik for forvaltning af de
ydre grænser taget, da fem af de daværende ti medlemsstater af Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab undertegnede Schengenaftalen, som fem år senere blev suppleret af konventionen
om gennemførelse af Schengenaftalen. Schengenområdet, området uden grænser, der blev skabt
af de gældende Schengenregler (som aftalerne og reglerne samlet set går under), omfatter i
øjeblikket 26 europæiske lande (Læs mere om Schengenområdet under 2.1.3)
A. De gældende Schengenregler vedrørende de ydre grænser
De bestemmelser, som i dag udgør de gældende Schengenregler vedrørende de ydre grænser,
og som er baseret på de oprindelige regler, som var en del af EU's retsorden i henhold til
Amsterdamtraktaten, findes i en lang række foranstaltninger, der groft kan inddeles i fem
kategorier.
For det første er det centrale element i forvaltningen af de ydre grænser
Schengengrænsekodeksen, som fastsætter bestemmelserne om passage af de ydre grænser
og betingelserne for midlertidig genindførelse af kontrol ved de indre grænser. For det
andet anvender EU sine midler til at forsøge at kompensere for nogle af medlemsstaternes
omkostninger ved de ydre grænser, eftersom det ikke er alle medlemsstater, der har ydre grænser,
som skal kontrolleres, og ikke i samme grad er påvirket af trafikstrømme på tværs af grænserne.
I perioden 2007-2013 kom denne finansielle byrdefordelingsmekanisme til udtryk i form af
Fonden for De Ydre Grænser. I perioden 2014-2020 er den blevet erstattet af Fonden for
Intern Sikkerhed: Grænser og visum. Den tredje kategori af foranstaltninger vedrører oprettelsen

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_2.1.3.pdf
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af centrale databaser til migrations- og grænseforvaltning: Schengeninformationssystemet
(SIS), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac, den europæiske fingeraftryksdatabase til
identifikation af asylansøgere og sikring af en korrekt gennemførelse af Dublinforordningen
(læs mere om Eurodac og Dublinforordningen under 5.12.2). For det fjerde er der et sæt
foranstaltninger (kendt som smuglerpakken[1]), som er udformet med henblik på at forhindre
og straffe ulovlig indrejse, transit og ulovligt ophold. Endelig er der foranstaltninger, der er
rettet mod et operationelt samarbejde inden for grænseforvaltning, samlet under Det Europæiske
Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (det tidligere Europæiske Agentur for Forvaltning af
det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) med udvidede
opgaver).
1. Schengeninformationssystemet (SIS)
Schengeninformationssystemet, som nu er i sin anden generation, udgør
informationsforvaltningsinfrastrukturen til at støtte grænsekontrollen og de dertil hørende
sikkerhedsopgaver inden for det politimæssige og retlige samarbejde. Deltagende stater lægger
»indberetninger« om eftersøgte eller savnede personer, bortkomne eller stjålne genstande
og indrejseforbud ind i databasen, som er direkte tilgængelig for alle politibetjente og
al retshåndhævende personale og alle retshåndhævende myndigheder, som behøver de
oplysninger, der findes i databasen, for at kunne udføre deres arbejde. Når der er behov for
yderligere oplysninger om indberetninger i Schengeninformationssystemet, udveksles disse
oplysninger via det nationale netværk Sirene (Supplementary Information Request at the
National Entry), som har kontorer i alle Schengenlandene. Disse kontorer samordner reaktioner
på indberetninger i SIS og sikrer, at der træffes passende foranstaltninger, f.eks. hvis en eftersøgt
person anholdes, hvis en person, der er blevet nægtet indrejse i Schengenområdet, gør et nyt
forsøg på indrejse, eller hvis en stjålen bil eller stjålne identitetsdokumenter beslaglægges.
Indførelsen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) med nye funktioner
og detaljer som f.eks. biometriske data og sammenkobling af indberetninger blev betydeligt
forsinket på grund af systemets kompleksitet. Det skulle oprindeligt iværksættes i 2007, men
blev i sidste ende først operationelt den 9. april 2013. Det forvaltes — sammen med VIS og
Eurodac-databaserne — af eu-LISA, det nye agentur for den operationelle forvaltning af store
it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.
2. Visuminformationssystemet (VIS)
Formålet med VIS er at forbedre gennemførelsen af den fælles visumpolitik, det konsulære
samarbejde og samrådet mellem de centrale visummyndigheder. VIS er forbundet med alle
konsulater, der udsteder visa, i Schengenstaterne og med alle disses ydre grænseovergange. VIS
gør det muligt for grænsevagterne ved disse grænseovergange at kontrollere, om den person,
der er i besiddelse af et biometrisk visum, rent faktisk er den person, der søgte om det. Dette
sker ved at krydstjekke fingeraftryk både i forhold til den biometriske identifikator i visummet
og i hele VIS-databasen. Systemet opbygges med den højeste sikkerhed for at sikre, at det
konstant er pålideligt og til enhver tid tilgængeligt, og at dataene udelukkende kan konsulteres
af godkendte personer og til godkendte formål. Retshåndhævende myndigheder og Europol
har adgang til systemet med henblik på at opspore og efterforske terrorhandlinger og andre
alvorlige lovovertrædelser. VIS påbegyndte arbejdet i alle de af Schengenstaternes konsulater,
der udsteder visa, i Nordafrika i oktober 2011, og er nu bredt ud i hele verden.

[1]Se Rådets direktiv 2002/90/EF og Rådets rammeafgørelse 2002/946/RIA.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.12.2.pdf
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3. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (det tidligere agentur Frontex
med udvidede opgaver).
Det tidligere Frontex er udvidet og blevet til Det Europæiske Agentur for Grænse- og
Kystbevogtning i medfør af forordningen om Det Europæiske Agentur for Grænse- og
Kystbevogtning, der blev vedtaget i september 2016[2]. Den vigtigste rolle for Det Europæiske
Agentur for Grænse- og Kystbevogtning er at bidrage til at sikre integreret grænseforvaltning
ved de ydre grænser. Det skal også sikre en effektiv forvaltning af migrationsstrømmene og
give EU et højt sikkerhedsniveau. Samtidig vil det bidrage til at sikre fri bevægelighed inden
for EU og overholdelse af de grundlæggende rettigheder i fuldt omfang. Det vil bestå af et
europæisk agentur for grænse- og kystbevogtning og nationale myndigheder med ansvar for
grænseforvaltning. Dens aktiviteter har primært fokus på at fastlægge en operationel strategi
for grænseforvaltning og koordinere bistanden fra alle EU-lande. Dets hovedkvarter ligger i
Warszawa.
B. Udviklingen i EU's forvaltning af de ydre grænser
Der er siden oprettelsen af Frontex taget flere praktiske skridt i retning af en mere integreret
forvaltning af de ydre grænser: der er sket betydelige opdateringer af den tekniske infrastruktur,
der er iværksat en række fælles grænseforvaltningsoperationer, og der er sket en udvikling
af beredskabskapaciteten (i første omgang ved oprettelsen af hurtige grænseindsatshold og
siden 2011 også gennem europæiske grænsevagthold). Udviklingen er taget til i fart efter
de omfattende tab af menneskeliv i Middelhavet i løbet af de seneste år kombineret med
den kolossale tilstrømning af flygtninge og migranter. Den fælles operation Triton, der blev
indledt i slutningen af 2014 og betydeligt optrappet i 2015, har til opgave at patruljere
søgrænserne primært mellem Libyen og Italien og samler personale og udstyr fra en række
medlemsstater med henblik på at yde operationel støtte til Italien. I Grækenland blev den
eksisterende operation Poseidon optrappet betydeligt i december 2015, så den blev til en
operation for hurtig intervention med større bemanding og mere teknisk udstyr for at klare
udfordringerne ved forvaltningen af de ydre grænser. På samme måde gælder, at Det Europæiske
Agentur for Grænse- og Kystbevogtning sammen med andre relevante EU-agenturer har
spillet en vigtig rolle i en anden dimension af indsatsen over for de udfordringer, som nogle
medlemsstater, står over for: oprettelsen af »hotspots« og udsendelse af, hvad der kaldes
støttehold for migrationsstyringen. Disse enheder forener Det Europæiske Asylstøttekontor
(se 5.12.2), Europol (se 5.12.7) og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
— i samarbejde med de nationale myndigheder og andre agenturer — med henblik på
at identificere, screene og registrere migranter ved indrejsen til EU samt på at organisere
tilbagesendelsesoperationer for personer, der ikke har ret til ophold. Det Europæiske Agentur
for Grænse- og Kystbevogtning er det ledende agentur i Den Europæiske Unions Taskforce
for Regionale Strategier, der har hovedkvarter i Catania, hvad angår hotspots i Italien, og i
Piræus, hvad angår hotspots i Grækenland. Både de maritime aktioner og den direkte støtte til
medlemsstaterne ved hotspots udgør en konkret europæisk reaktion på, hvad der både er en
humanitær krise og en grænseforvaltningsmæssig udfordring.
Den løbende tilstrømning af flygtninge og migranter samt en øget terrortrussel fører til
yderligere europæisering af grænseforvaltningen. For nylig blev forslaget til at indføre
obligatorisk kontrol af EU-borgere, der rejser ind i eller forlader Schengenområdet via land-, sø-
og luftgrænser, vedtaget gennem en målrettet ændring af Schengengrænsekodeksen for at tackle

[2]Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og
kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007 Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, og Rådets beslutning
2005/267/EF.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.12.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.12.7.pdf
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fænomenet med de såkaldte udenlandske krigere. Med ændringen vil borgerne systematisk
blive kontrolleret i forhold til SIS-databasen og Interpols database over stjålne og bortkomne
rejsedokumenter.
Et andet centralt element i grænsepolitikken har fokus på pakken om intelligente grænser,
der tager sigte på at modernisere grænseforvaltningen gennem automatisk grænsekontrol
og forbedring af ind- og udrejseoplysninger. I oktober 2011 fremlagde Kommissionen en
meddelelse om intelligente grænser og fulgte op på denne med et lovforslag den 28. februar
2013. Denne pakke består af to komponenter: Pakken omfattede et ind- og udrejsesystem (EES),
en database til at registrere oplysninger om tidspunkt og sted for indrejsen og længden af
det tilladte korte ophold, og et program til registrering af rejsende (RTP) for at forenkle og
automatisere grænsekontrollen for bestemte kategorier af rejsende som f.eks. forretningsfolk.
Som følge af den skepsis, der omgav Kommissionens oprindelige omkostningsplan for pakken
om intelligente grænser, og de spørgsmål, der blev rejst om den tekniske gennemførlighed af
systemet og bekymringen over de forventede fordele, besluttede Kommissionen at bestille en
yderligere teknisk undersøgelse, som blev afsluttet i oktober 2014. Det blev i 2015 efterfulgt af
en række praktiske og operationelle tests inden for rammerne af eu-LISA. I april 2016 forelagde
Kommissionen et nyt forslag, denne gang for ind- og udrejsesystemet alene.
Selv om det nye ind- og udrejsesystem forfølger de samme centrale formål om at fremskynde,
lette og styrke grænsekontrolprocedurer for udenlandske rejsende, er der alligevel nogle
betydelige ændringer i forhold til forslaget fra 2013. For det første begrænser det omfanget
af oplysninger (f.eks. fingeraftryk), der skal indsamles og lagres, og der foreslås en betydelig
nedbringelse af omkostningerne fra oprindeligt 1,1 mia. EUR til 408 millioner EUR. Desuden
vil visuminformationssystemet (se ovenfor) med Kommissionens forslag blive interoperabelt
med ind- og udrejsesystemet, og de håndhævende myndigheder vil på visse betingelser have
adgang hertil. Det nye forslag er for tiden til behandling hos Parlamentet og Rådet.
Desuden fremlagde Kommissionen i november 2016 et forslag til retsakt om oprettelse af
et europæisk system for rejseoplysninger og rejsetilladelser. Indførelsen af et system med
samme målsætninger som det kendte amerikanske ESTA-system vil give et ekstra lag af kontrol
med rejsende, der er fritaget for visumkravet. Det europæiske system for rejseoplysninger
og rejsetilladelser skal for alle tredjelandsstatsborgere, der ikke er visumpligtige, afgøre, om
de kan rejse til Schengenområdet, og om den pågældendes rejse udgør en sikkerheds- eller
migrationsrisiko. Oplysninger om den rejsende vil blive indsamlet forud for rejsen.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Europa-Parlamentets reaktioner på udformningen af en politik for forvaltning af de ydre
grænser har været blandede. Det har i store træk støttet Det Europæiske Agentur for Grænse-
og Kystbevogtnings og andre agenturers organisatoriske rolle og ofte opfordret til, at deres
rolle styrkes yderligere, eftersom Den Europæiske Union kæmper med migrationskrisen i
Middelhavsområdet. I sin beslutning af 12. april 2016 om situationen i Middelhavet og behovet
for en holistisk EU-tilgang til migration anerkendte det den rolle, som Frontex spillede i
forbindelse med at redde liv i Middelhavet. Hvad i øvrigt angår »hotspottilgangen«, bemærkede
det, at dette kræver, at Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings, Europol og
Eurojust yder operativ bistand til medlemsstaterne, og det har påpeget, at det er nødvendigt,
at agenturerne råder over de ressourcer, der er nødvendige, for at de kan opfylde deres tildelte
opgaver.
Mens Parlamentets holdning til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings
udvikling har været overvejende positiv, har det været langt mere forbeholden i sit syn
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på intelligente grænser. Efter Kommissionens forslag i 2013 gav Parlamentet udtryk for
bekymring med hensyn til den omfattende teknologiske opbygning og massebehandlingen
af persondata, som foreslået for de ydre grænser. De forventede omkostninger til den
teknologi, som skal bruges i forbindelse med intelligente grænser, har sammen med tvivl
om dets fordele givet anledning til en række bekymringer i Parlamentet. I sin beslutning
af 12. september 2013 om den anden rapport vedrørende gennemførelsen af strategien for
den indre sikkerhed understregede Parlamentet faktisk, at »nye it-systemer på migrations- og
grænseforvaltningsområdet, som f.eks. initiativerne om intelligente grænser, bør analyseres
nøje, specielt i forhold til nødvendigheds- og proportionalitetsprincipperne«. Dette blev for nylig
fulgt op af en mundtlig forespørgsel til Kommissionen og Rådet i september 2015, hvori de blev
forespurgt om deres holdning til de retshåndhævende myndigheders adgang til systemet og til
relevansen af Den Europæiske Unions Domstol dom fra april 2014 om datalagringsdirektivet
(se 5.12.8). Det skal stadig ses, hvordan Parlamentet tager imod de reviderede forslag.
Kristiina Milt
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.12.8.pdf

	Forvaltning af de ydre grænser
	Retsgrundlag
	Mål
	Resultater
	Europa-Parlamentets rolle


