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Indledning 

Formålet med dette arbejdsdokument er at udstikke baggrunden for ordførerens drøftelser om 

Kommissionens forslag til ændring af Schengengrænsekodeksen1, for så vidt angår regler for 

midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser og i lyset af udarbejdelsen af 

udkastet til betænkning, at skitsere — til drøftelse — nogle indledende synspunkter. 

Baggrund 

Den 27. september 2017 foreslog Europa-Kommissionen at ændre Schengengrænsekodeksen 

for at give medlemsstaterne mulighed for at genindføre kontrol ved de indre grænser, hvis der 

foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i en 

medlemsstat, for en periode på op til fem år. De nuværende regler giver medlemsstaterne 

mulighed for at genindføre kontrol ved de indre grænser i en periode på seks måneder eller i 

undtagelsestilfælde maksimalt to år. Ud over de foreslåede forlængelser af tidsperioderne 

foreslog Kommissionen yderligere proceduremæssige garantier, navnlig i form af 

risikovurderinger, der har til formål at sikre, at genindførelse af en sådan kontrol ved de indre 

grænser er en sidste udvej. 

I begrundelsen til sit forslag anfører Kommissionen, at "irregulære migranters sekundære 

bevægelser og den øgede grænseoverskridende terrortrussel" siden september 2015 har 

"tvunget nogle medlemsstater til at forlænge den genindførte grænsekontrol flere gange, nogle 

gange så langt, som de nuværende retlige tidsbegrænsninger tillader". Det ser derfor ud til, at 

dette forslag fra Kommissionen blev fremsat for at legalisere en allerede eksisterende praksis i 

medlemsstater, der ikke længere er i overensstemmelse med de nuværende bestemmelser i 

Schengengrænsekodeksen. 

Som nævnt i betragtning 23 i den nuværende Schengengrænsekodeksen, bygger den 

eksisterende veletablerede retlige ramme, som Schengenreglerne udgør, på en formodning 

om, at "genindførelsen af kontrol ved de indre grænser kun bør ske undtagelsesvis og bør kun 

gennemføres som en sidste udvej i et strengt begrænset tidsrum og ske på grundlag af 

specifikke objektive kriterier og en vurdering af nødvendigheden heraf, som bør kontrolleres 

på EU-plan". 

Det er også vigtigt at understrege, at de medlemsstater, der for øjeblikket foretager kontrol 

ved alle eller dele af deres indre grænser, hovedsagelig har begrundet dette under henvisning 

til risikoen for sekundære bevægelser som følge af de irregulære grænseoverskridende 

bevægelser efter 2015. Som en del af aftalen om pakken vedrørende forvaltningen af 

Schengensamarbejdet i 2013 enedes medlovgiverne om, at "migration og det forhold, at et 

stort antal tredjelandsstatsborgere passerer ydre grænser, ikke i sig selv bør betragtes som en 

trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed"2.  

                                                 
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks 

for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks). 
2  Betragtning 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1051/2013 af 22. oktober 

2013 om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for at fastsætte fælles regler for midlertidig 

genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære omstændigheder 
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Ordførerens synspunkter 

Der er uden tvivl god grund til at hævde, at ulovlig migration i Unionen — og de afsmittende 

virkninger på Schengenområdet uden kontrol ved de indre grænser — er resultatet af et 

mislykket fælles europæisk asylsystem for personer, der søger international beskyttelse, og 

manglende evne til at reformere systemet.  

Nogle medlemsstaters nuværende praksis med at opretholde deres kontrol ved de indre 

grænser er efter ordførerens opfattelse muligvis uforholdsmæssige, urimelige og 

uhensigtsmæssige og kan endog udgøre til misbrug. 

Ordføreren beklager, at der ikke er blevet udarbejdet en konsekvensanalyse, der skal ledsage 

de foreslåede ændringer af Schengengrænsekodeksen, der i øjeblikket er under behandling. 

Som led i bedre lovgivning bør lovgivningsmæssige forslag baseres på en forudgående 

konsekvensanalyse, og i betragtning af de problemer, der er med at opretholde de nuværende 

regler, ville sådan vurdering i høj grad være blevet modtaget positivt i forbindelse med dette 

forslag. 

Ordføreren afviser derfor på det kraftigste Kommissionens forsøg på at lovliggøre 

medlemsstaternes nuværende ulovlige praksis i forbindelse med kontrollen ved de indre 

grænser, og dette vil blive afspejlet i udkastet til betænkning. Ordføreren mener, at de 

vigtigste mål for en hvilken som helst ændring af Schengengrænsekodeksen, hvad angår 

reglerne om genindførelse af kontrol ved de indre grænser, bør være at gøre de retlige rammer 

klarere. Ændringerne bør sikre, at anvendelsen af kontrol ved de indre grænser svarer til de 

reelle behov, samt at den er forholdsmæssig og begrænset i tid og samtidig garanterer 

medlemsstaterne den fornødne fleksibilitet til at imødegå reelle trusler. De nye regler bør ikke 

give incitamenter til indførelse af kontrol ved de indre grænser uden klare og objektive behov 

eller i længere perioder end nødvendigt. 

Ordføreren ønsker at præcisere og strømline de retlige rammer og de gældende regler for at 

sikre bedre gennemsigtighed og gøre det lettere at få øje på misbrug af disse regler. Klarere 

regler bør i denne henseende gøre Kommissionen bedre i stand til at udøve sine beføjelser 

som "traktatens vogter", navnlig i forbindelse med eventuelle overtrædelsesprocedurer mod 

medlemsstater, der ikke opfylder deres forpligtelser. 

Foreslåede ændringer 

Den eksisterende struktur i kapitel II i Schengengrænsekodeksen giver ikke mulighed for en 

enkel fortolkning af de gældende regler. Ordføreren anbefaler derfor at revidere den 

nuværende layout for at sikre kohærens, klarhed og bedre gennemførelse af reglerne i praksis. 

Strukturen af artiklerne bør følge en vis logik bestående af komplette og særskilte dele med 

logiske elementer, hvilket den ikke gør på nuværende tidspunkt. Det faktiske indhold af 

artikel 25 bør bringes mere på linje med titlen "generel ramme" og bør fastsætte de vigtigste 

horisontale principper for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser i 

forbindelse med henblik på forudsigelige begivenheder. Den bør ikke angive en del af den 

procedure, der skal følges. 

For at sikre større klarhed er det også vigtigt at skelne med hensyn til indhold og procedurer 

mellem de regler om kontrol ved de indre grænser, der indføres af årsager, der kræver 
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øjeblikkelig handling (artikel 28), og omstændigheder, der kan bringe den generelle funktion 

af området uden grænsekontrol ved de indre grænser i fare (artikel 29). 
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Indholdet af artikel 26 om fastsættelse af kriterier for vurdering af den midlertidige 

genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser bør udvides for at sikre, at 

medlemsstaterne skal dokumentere, at genindførelsen af grænsekontrol virkelig er en sidste 

udvej. 

Artikler vedrørende procedurer for den midlertidige indførelse af grænsekontrol for 

forudsigelige begivenheder, bør følge efter, idet de fastlægger særlige regler og garantier for 

den første indførelse af kontrol og forlængelsen heraf. 

I denne ånd bør artikel 27 fastlægge proceduren for den første genindførelse af grænsekontrol 

i op til 2 måneder med mulighed for en forlængelse med op til yderligere fire måneder. I 

artikel 27a bør fastlægge proceduren og de yderligere garantier for en forlængelse af 

grænsekontrollen i en periode på højst seks måneder. Ordføreren mener, at den samlede 

maksimumsperiode af grænsekontrollen for forudsigelige begivenheder i medfør af begge 

artikler bør ikke overstige et år. 

Ordføreren er af den opfattelse, at forlængelse af fristerne for genindførelsen af kontrol ved de 

indre grænser — som foreslået af Kommissionen — ikke ville tilskynde medlemsstaterne til 

at begrænse de påtænkte foranstaltninger til, hvad der er strengt nødvendigt og står i et 

rimeligt forhold til truslen. 

Desuden går ordføreren ind for at indføre en glidende skala af forpligtelser med yderligere 

proceduremæssige garantier, hver gang grænsekontrollen forlænges. 

Krav til den første forlængelse ud over den oprindelige frist på to måneder bør — i lighed 

med, hvad Kommissionen har foreslået - omfatte en forpligtelse for medlemsstaterne til at 

forelægge en detaljeret risikovurdering og en øget inddragelse af de medlemsstater, der er 

berørt af en eventuel genindførelse af kontrol ved de indre grænser.  

Hvad angår efterfølgende forlængelse af grænsekontrollen ud over seks måneder, bør ingen 

forlængelse være mulig uden en formel rådsprocedure, hvorved forlængelsen "godkendes". 

Det er ordførerens opfattelse, at forlænget kontrol ved de indre grænser kan få omfattende 

konsekvenser for retten til fri bevægelighed, der er fastsat i traktaterne, og at EU derfor har en 

mere tungtvejende interesse i at deltage i enhver "begrænsning" af denne ret i de enkelte 

medlemsstater. Uanmeldte kontroller bør desuden stilles til rådighed for Kommissionen med 

henblik på at kontrollere anvendelsen af reglerne i praksis, navnlig i tilfælde af at kontrollerne 

forlænges i længere perioder. 

Der bør ikke være mulighed for misforståelse i forordningen, hvad angår det faktum, at 

proceduren i artikel 29 gælder under meget særlige omstændigheder, der klart adskiller sig fra 

de grunde, der gør sig gældende for artikel 25, 27 og 28. Det bør derfor ikke være muligt at 

påberåbe sig artikel 25, 27 og 28 for vilkårligt at forlænge grænsekontrol indført i henhold til 

artikel 29, når først alle de muligheder, som sidstnævnte artikel giver, er udtømte. 

For at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed bør offentligheden have mere indblik i, hvad 

der foregår. Idet kravene om fortrolighed i forbindelse med den offentlige orden eller den 

indre sikkerhed respekteres, bør der skabes bedre muligheder for åben debat på nationalt eller 

europæisk plan om følgerne af kontrol ved de indre grænser inden for Schengenområdet. 

Disse overvejelser omfatter også den rolle, som Europa-Parlamentet vil kunne spille i 

processen.  
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Ordføreren mener også, at bedre underretning og inddragelse af Europa-Parlamentet er yderst 

ønskeligt, blandt andet ved at sikre, at det modtager samtlige dokumenter, der er relevante for 

den demokratiske kontrol med afgørelser, der påvirker området uden kontrol ved de indre 

grænser. 

Parlamentet bør, når det er muligt, inddrages i proceduren, herunder gennem høring, hvortil 

det bør have mulighed for at udnævne en observatør. Parlamentet vil i dette øjemed også 

kunne benytte sig af høringer og/eller en struktureret dialog med EU-institutionerne og de 

berørte medlemsstater med henblik på at nå dette mål. 


