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UPRAVLJANJE ZUNANJIH MEJA

Politika upravljanja meja se je z uvedbo instrumentov in ustanovitvijo agencij, kot so
schengenski informacijski sistem, vizumski informacijski sistem in Evropska agencija za
mejno in obalno stražo, precej spremenila. Zaradi izzivov v zvezi s povečanjem mešanih
migracijskih tokov v EU ter večjih varnostnih pomislekov se je začelo novo obdobje
delovanja s prehodom na bolj neposredno operativno podporo in „evropeizirano“ politiko
upravljanja meja.

PRAVNA PODLAGA

Člena 67 in 77 PDEU.

CILJI

Enotno območje brez kontrol na notranjih mejah – schengensko območje – zahteva skupno
politiko upravljanja zunanjih meja. Unija si zato prizadeva za sprejetje skupnih standardov glede
nadzora na svojih zunanjih mejah in za postopno vzpostavitev celovitega sistema za upravljanje
teh meja.

DOSEŽKI

Prvi korak k skupni politiki upravljanja zunanjih meja je bil 14. junija 1985, ko je pet
izmed takratnih desetih držav članic Evropske gospodarske skupnosti podpisalo schengenski
sporazum, ki je bil pet let zatem dopolnjen s konvencijo o njegovem izvajanju. Schengensko
območje, območje brez meja, ki je nastalo na podlagi schengenskega pravnega reda (kot skupaj
imenujemo sporazume in predpise, ki urejajo to področje), zajema že 26 evropskih držav (več
o schengenskem območju v razdelku 2.1.3).
A. Schengenski pravni red za zunanje meje
Pravila, ki sestavljajo današnji schengenski pravni red za zunanje meje − ta temelji na prvotnem
pravnem redu, vključenem v pravni red EU z Amsterdamsko pogodbo − so navedena v številnih
ukrepih. Na splošno jih lahko razdelimo v pet kategorij.
Prvič, osrednji steber upravljanja zunanjih meja je zakonik o schengenskih mejah, ki določa
predpise glede prečkanja zunanjih meja in pogoje, ki urejajo začasno ponovno uvedbo nadzora
na notranjih mejah. Drugič, ker vse države članice nimajo zunanjih meja, ki bi jih nadzorovale,
in niso vse enako obremenjene s čezmejnimi prometnimi tokovi, EU svoja sredstva uporablja za
izravnavo nekaterih stroškov, ki jih imajo države članice na zunanjih mejah. V obdobju 2007–
2013 se je mehanizem za porazdelitev finančnega bremena financiral iz sklada za zunanje meje,
ki ga je za obdobje 2014–2020 nadomestil Sklad za notranjo varnost: meje in vizumska politika.
Tretja kategorija ukrepov je povezana z vzpostavitvijo centraliziranih zbirk podatkov za namene
upravljanja migracij in meja: schengenski informacijski sistem (SIS), vizumski informacijski
sistem (VIS) in sistem Eurodac, tj. evropska podatkovna zbirka prstnih odtisov za identifikacijo

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_2.1.3.pdf


Kratki vodič po Evropski uniji - 2017 2

prosilcev za azil in zagotavljanje pravilnega izvajanja dublinske uredbe (več o sistemu Eurodac
in dublinski uredbi v razdelku 5.12.2). Četrtič, v veljavi je nabor ukrepov (imenovan sveženj
o preprečevanju nudenja pomoči[1]), namenjenih preprečevanju in kaznovanju nedovoljenega
vstopa, tranzita in prebivanja. Zadnjo kategorijo sestavljajo ukrepi, namenjeni operativnemu
sodelovanju pri upravljanju meja, ki so osredotočeni na Evropsko agencijo za mejno in obalno
stražo (nekdanja Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah
držav članic Evropske unije – Frontex – z razširjenimi nalogami).
1. Schengenski informacijski sistem (SIS)
Druga generacija schengenskega informacijskega sistema zagotavlja infrastrukturo za
upravljanje informacij v podporo nadzoru na mejah in z njim povezanim varnostnim nalogam
v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja. Sodelujoče države v to podatkovno zbirko
vnašajo ukrepe glede iskanih ali pogrešanih oseb, izgubljene ali ukradene lastnine in prepovedi
vstopa, do nje pa neposredno dostopajo vsi policijski uslužbenci in uslužbenci organov pregona
ter vsi organi, ki za opravljanje svojih nalog potrebujejo informacije iz zbirke. Kadar so potrebne
dodatne informacije glede razpisanih ukrepov v schengenskem informacijskem sistemu, se
izmenjajo prek nacionalne mreže uradov Sirene (zahteva za dodatne informacije pri nacionalnih
vnosih), ki delujejo v vseh schengenskih državah. Ti uradi usklajujejo odzive na razpise ukrepov
v schengenskem informacijskem sistemu in poskrbijo za ustrezno ukrepanje, na primer če je
iskana oseba prijeta, če oseba, ki ji je bil vstop v schengensko območje zavrnjen, poskuša
ponovno vstopiti ali če je bil zasežen ukraden avtomobil ali identifikacijski dokument. Druga
generacija schengenskega informacijskega sistema (SIS II) z novimi funkcijami, kot so uvedba
biometričnih podatkov in povezave med razpisanimi ukrepi, je bila zaradi zapletenosti uvedena
s precejšnjo zamudo. Čeprav je bila prvotno načrtovana za leto 2007, je začela delovati
9. aprila 2013. Upravlja jo – skupaj s podatkovnima zbirkama VIS in Eurodac – agencija za
operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice
(eu-LISA).
2. Vizumski informacijski sistem (VIS)
Namen tega sistema je izboljšati izvajanje skupne vizumske politike, konzularno sodelovanje
ter posvetovanje med centralnimi organi, pristojnimi za vizume. Sistem VIS je povezan z vsemi
konzulati schengenskih držav, pristojnimi za izdajo vizumov, in z vsemi njihovimi zunanjimi
mejnimi prehodi. Mejni straži na teh mejnih prehodih omogoča, da preveri, ali je oseba, ki
ima biometrični vizum, tudi oseba, ki je zaprosila zanj. To stori tako, da preveri, ali se prstni
odtisi osebe ujemajo s tistimi, ki so priloženi biometričnim podatkom v vizumu, in z vnosi
v vsej podatkovni zbirki VIS. V sistemu je zagotovljena visoka stopnja varnosti, tako da je
zanesljiv in vedno na voljo ter da lahko do podatkov dostopajo samo pooblaščene osebe za
pooblaščene namene. Organi kazenskega pregona in Europol do njega dostopajo pri odkrivanju
in preiskovanju terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj. Oktobra 2011 je začel
delovati v vseh konzulatih schengenskih držav, ki izdajajo vizume, ter v severni Afriki in se
zdaj uvaja tudi drugod po svetu.
3. Evropska agencija za mejno in obalno stražo (nekdanja agencija Frontex z dodatnimi
nalogami)
Nekdanja Agencija Frontex je bila z uredbo o novi evropski mejni in obalni straži razširjena
in preoblikovana v Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo[2]. Glavna naloga evropske

[1]Glej Direktivo Sveta 2002/90/ES in Okvirni sklep Sveta 2002/946/PNZ.
[2]Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži
ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007
Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES.
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mejne in obalne straže je pomagati vzpostaviti integrirano upravljanje zunanjih meja. Njena
pristojnost je tudi učinkovito obvladovanje migracijskih tokov in zagotavljanje visoke ravni
varnosti v EU. Obenem pomaga pri varovanju prostega gibanja v EU in dosledno spoštuje
temeljne pravice. Evropsko mejno in obalno stražo sestavljajo Evropska agencija za mejno
in obalno stražo in nacionalni organi, pristojni za upravljanje meja. Pri svojih dejavnostih se
osredotoča na vzpostavitev operativne strategije za upravljanje meja in usklajevanje pomoči
vseh držav članic. Njen sedež je v Varšavi.
B. Razvoj dogodkov na področju upravljanja zunanjih meja EU
Od ustanovitve agencije Frontex je bilo sprejetih nekaj praktičnih ukrepov za celovitejše
upravljanje zunanjih meja: nekatere večje posodobitve tehnične infrastrukture, vrsta skupnih
operacij upravljanja meja in razvoj zmogljivosti za hitro odzivanje (sprva s skupinami za hitro
posredovanje na mejah (RABIT) in od leta 2011 z evropskimi mejnimi patruljami). Zaradi
izgube velikega števila življenj v Sredozemlju v zadnjih nekaj letih in velikega pritoka beguncev
in migrantov se spremembe uvajajo hitreje. Skupna operacija Triton, ki se je začela izvajati
proti koncu leta 2014, leta 2015 pa se je bistveno okrepila, ima nalogo patruljiranja na morski
meji, predvsem med Libijo in Italijo, in združuje osebje in opremo iz več držav članic za
zagotavljanje operativne podpore Italiji na kriznih mejnih območjih. Skupna operacija Poseidon
v Grčiji se je decembra 2015 precej okrepila in je postala operacija za hitro posredovanje;
pridobila je več osebja in tehnične opreme za reševanje izzivov pri upravljanju zunanjih meja.
Podobno ima evropska mejna in obalna straža, skupaj z drugimi evropskimi agencijami, ki
jih zadeva to področje, pomembno vlogo pri še enem vidiku odziva na izzive, s katerimi se
soočajo nekatere države članice: pri vzpostavitvi žariščnih točk in napotitvi tako imenovanih
podpornih skupin za upravljanje migracij. Te skupine – v partnerstvu z nacionalnimi organi –
združujejo Evropski azilni podporni urad (5.12.2), Europol (5.12.7) in Evropsko agencijo za
mejno in obalno stražo, da migrante ob vstopu v EU identificirajo, pregledajo in registrirajo
ter organizirajo operacije vračanja tistih, ki nimajo pravice ostati. Evropska agencija za mejno
in obalno stražo je vodilna agencija v regionalnih projektnih skupinah EU, ki imajo sedež
v Catanii za žariščne točke v Italiji in v Pireju za žariščne točke v Grčiji. Pomorske operacije in
neposredna podpora državam članicam na žariščnih točkah pomenijo konkreten evropski odziv
na humanitarne razmere, obenem pa tudi na izziv upravljanja meja.
Sedanji pritok beguncev in migrantov ter večja teroristična grožnja sta vzroka za vse bolj
„evropeizirano“ upravljanje meja. Zlasti za spopadanje s pojavom t. i. tujih bojevnikov je bil
nedavno sprejet predlog o uvedbi obveznih pregledov državljanov EU, ki vstopajo ali izstopajo
iz schengenskega območja, na kopenskih, morskih ali zračnih mejah v okviru ciljne spremembe
zakonika o schengenskih mejah; Na podlagi te spremembe bodo državljani sistematično
preverjani v podatkovni zbirki SIS II in podatkovni zbirki Interpola o ukradenih in izgubljenih
potnih listinah.
Druga pomembna novost v mejni politiki se navezuje na sveženj o pametnih mejah, s katerim
naj bi z avtomatizacijo mejnih kontrol ter izboljšanjem informacij o vstopu in izstopu posodobili
upravljanje meja. Oktobra 2011 je Komisija predstavila sporočilo o pametnih mejah, nakar
je februarja 2013 podala zakonodajni predlog. Sveženj sestavljata dva dela: sistem vstopa/
izstopa, tj. zbirka podatkov o času in kraju vstopa in dolžini dovoljenega kratkoročnega
bivanja, in program za registrirane potnike, s katerim se poenostavijo in avtomatizirajo mejne
kontrole za nekatere kategorije potnikov, kot so poslovneži. Komisija se je zaradi dvomov
glede njene prvotne ocene o stroških svežnja o pametnih mejah, vprašljivosti tehnične izvedbe
in pomislekov glede predvidenih koristi odločila naročiti dodatno tehnično študijo, ki je bila
dokončana oktobra 2014. Leta 2015 je sledil niz praktičnih in operativnih preskusov pod
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okriljem agencije eu-LISA. Aprila 2016 je Komisija podala nov predlog, tokrat zgolj za sistem
vstopa/izstopa.
Novi sistem vstopa/izstopa je še vedno v glavnem namenjen pospešitvi, poenostavitvi in
okrepitvi postopkov mejne kontrole za potnike iz tretjih držav, vseeno pa vsebuje nekaj omembe
vrednih sprememb v primerjavi s predlogom iz leta 2013. Kot prvo naj bi se zbirala in hranila
manjša količina podatkov (npr. prstni odtisi), predlaga se tudi precejšnje znižanje stroškov,
in sicer od prvotnih 1,1 milijarde EUR na 408 milijonov EUR. Poleg tega naj bi bila glede
na predlog Komisije vizumski informacijski sistem (opisan zgoraj) in sistem vstopa/izstopa
medobratovalna, organi kazenskega pregona pa bi imeli dostop do njega pod določenimi pogoji.
Parlament in Svet ravno razpravljata o novem predlogu.
Poleg tega je Komisija novembra 2016 predstavila zakonodajni predlog o vzpostavitvi
Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS). Vzpostavitev sistema, ki bi
imel podobne cilje kot dobro znani ameriški elektronski sistem za odobritev potovanj (ESTA),
bi zagotovila dodaten nadzor potnikov, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti. Sistem ETIAS bi
določal upravičenost vseh državljanov tretjih držav, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti, do
potovanja v schengensko območje in za vsakega ugotavljal, ali potovanje pomeni varnostno ali
migracijsko tveganje. Informacije o potnikih bi bile zbrane pred njihovim potovanjem.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Odzivi Evropskega parlamenta na razvoj politike upravljanja zunanjih meja so bili mešani.
Na splošno je podprl nadgrajeno organizacijsko vlogo evropske mejne in obalne straže in
drugih agencij Unije, ki jih zadeva to področje, ter pogosto pozval k nadaljnji krepitvi njihove
vloge glede na to, da se EU spopada z migracijsko krizo v Sredozemlju. V resoluciji z dne
12. aprila 2016 o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji
je Parlament priznal vlogo agencije Frontex pri reševanju življenj v Sredozemlju. Kar zadeva
žariščne točke, pa je opozoril, da bi morali evropska mejna in obalna straža, Evropski azilni
podporni urad, Europol in Eurojust državam članicam zagotavljati operativno podporo, ter
poudaril, da agencije za izpolnitev dodeljenih nalog potrebujejo ustrezna sredstva.
Čeprav Parlament razvoj evropske mejne in obalne straže v glavnem odobrava, je glede
koncepta „pametnih meja“ precej previdnejši. Po predlogu Komisije leta 2013 je izrazil
pomisleke glede vzpostavljanja obsežnih tehnoloških zmogljivosti in množične obdelave
osebnih podatkov, predlagane v zvezi z zunanjimi mejami. Poleg tega ima številne pomisleke
tudi zaradi pričakovanih stroškov tehnologije za izvajanje pametnih meja, ki jih spremljajo
dvomi glede njenih koristi. Tako je 12. septembra 2013 v resoluciji o drugem poročilu
o izvajanju strategije notranje varnosti EU poudaril, da bi bilo treba natančno analizirati
morebitni razvoj novih sistemov IT na področju preseljevanja in upravljanja meja, kot je na
primer pobuda Pametne meje, zlasti glede na načelo potrebe in načelo sorazmernosti. Temu je
septembra 2015 sledilo vprašanje za ustni odgovor za Komisijo in Svet, kjer ju je povprašal,
kaj menita o dostopu do sistema za namene kazenskega pregona in o pomenu sodbe Sodišča
Evropske unije iz aprila 2014 o direktivi o hrambi podatkov (5.12.8). Ni še znano, kako se bo
Parlament odzval na spremenjene predloge.
Kristiina Milt
06/2017

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

	Upravljanje zunanjih meja
	Pravna podlaga
	Cilji
	Dosežki
	Vloga Evropskega parlamenta


