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ET 

Sissejuhatus 

Käesoleva töödokumendi eesmärk on anda taustteavet raportööri tähelepanekute kohta seoses 

komisjoni ettepanekuga muuta Schengeni piirieeskirju1 sisepiiridel piirikontrolli ajutist 

taaskehtestamist reguleerivate normide osas ja, pidades silmas raporti projekti 

ettevalmistamist, esitada aruteludeks mõned esialgsed seisukohad. 

Taustteave 

Euroopa Komisjon esitas 27. septembril 2017 ettepaneku muuta Schengeni piirieeskirju, et 

võimaldada liikmesriikidel taaskehtestada sisepiiridel kuni viieks aastaks piirikontroll 

juhtudel, kui liikmesriigi avalik kord või sisejulgeolek on tõsises ohus. Kehtivad normid 

lubavad liikmesriikidel taaskehtestada sisepiiridel piirikontrolli kuni kuueks kuuks või 

erandjuhtudel maksimaalselt kaheks aastaks. Lisaks ettepanekule pikendada ajaperioode tegi 

komisjon ettepaneku kehtestada ennekõike riskihindamiste näol täiendavad menetlustagatised, 

mille eesmärk on tagada, et selline sisepiirikontrolli taaskehtestamine on viimane abinõu. 

Ettepaneku seletuskirjas väidab komisjon, et alates 2015. aasta septembrist on „mõned 

liikmesriigid [olnud] sunnitud [ebaseaduslike rändajate teisese rände ja piiriüleste 

terrorirünnakute sagenemise tõttu] taaskehtestatud piirikontrolli mitu korda pikendama, 

mõnikord kuni kehtivate seaduslike tähtaegade ammendumiseni“. Seega näib, et komisjoni 

ettepanek tehti selleks, et seadustada liikmesriikide olemasolevad tavad, mis ei ole enam 

vastavuses Schengeni piirieeskirjade kehtivate sätetega. 

Nagu tuletatakse meelde kehtivate Schengeni piirieeskirjade põhjenduses 23, toimib 

Schengeni acquis’ väljakujunenud õigusraamistik eeldusel, et „sisepiirikontrolli 

taaskehtestamine“ peaks „olema erand ning see peaks toimuma vaid viimase abinõuna, 

rangelt piiratud ulatuses ja ajavahemikuks, lähtudes konkreetsetest objektiivsetest 

kriteeriumitest ja kõnealuse meetme vajalikkuse hindamisest, mille üle tuleks teostada 

järelevalvet liidu tasandil.“ 

Samuti on oluline rõhutada, et liikmesriigid, kes teostavad praegu kõigil või osadel 

sisepiirilõikudel piirikontrolli, on põhjendanud oma otsust peamiselt ebaseaduslike rändajate 

teisese rände ohuga pärast 2015. aastat. 2013. aastal leppisid ELi kaasseadusandjad Schengeni 

ala juhtimise paketi raames kokku, et „rännet ja olukorda, kus välispiiri ületab korraga palju 

kolmandate riikide kodanikke, ei tuleks iseenesest pidada ohuks avalikule korrale või 

sisejulgeolekule“.2  

                                                 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/399, mis käsitleb 

isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad). 
2  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 1051/2013 (millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006, et sätestada ühiseeskirjad sisepiiridel piirikontrolli ajutise 

taaskehtestamise kohta erandjuhtudel) põhjendus 5. 
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Raportööri seisukoht 

Kahtlemata on alust väita, et ebaseaduslik ränne liitu – ja selle negatiivne kõrvalmõju ilma 

sisepiirikontrollita Schengeni alale –, tuleneb asjaolust, et rahvusvahelist kaitset taotlevate 

rändajatega tegelemiseks loodud Euroopa ühine varjupaigasüsteem ei toimi ja et seda 

süsteemi ei ole suudetud reformida.  

Raportööri hinnangul võib osade liikmesriikide praegune tava, mis seisneb sisepiiridel 

piirikontrolli säilitamises, olla ebaproportsionaalne, põhjendamatu ja hooletu ning võib endast 

koguni kujutada kuritarvitamist. 

Raportöör väljendab kahetsust, et praegu käsitletavate Schengeni piirieeskirjade kavandatud 

muudatuste juurde ei ole lisatud mõjuhinnanguid. Parema õigusloome osana peaksid 

seadusandlikele ettepanekutele eelnema mõjuhinnangud, ning arvestades kehtivate 

õigusnormide täitmisel esinevaid raskusi, oleksid sellised hinnangud olnud käesoleva 

ettepaneku puhul vägagi teretulnud. 

Seega lükkab raportöör kindlalt tagasi komisjoni katsed seadustada liikmesriikide praegu 

ebaseaduslik tava, mis puudutab piirikontrolli sisepiiridel, ning väljendab seda seisukohta 

raporti projektis. Raportöör leiab, et igasugused Schengeni piirieeskirjade muudatused, mis 

puudutavad sisepiiridel piirikontrolli taaskehtestamist reguleerivaid norme, peaksid eelkõige 

muutma õigusraamistiku selgemaks. Muudatused peaksid tagama, et piirikontrolli kasutamine 

sisepiiridel vastab tegelikele vajadustele, on proportsionaalne ja ajaliselt piiratud, pakkudes 

samal ajal liikmesriikidele tõeliste ohtudega tegelemiseks vajalikku paindlikkust. Uued 

eeskirjad ei tohiks anda motivatsiooni kehtestada sisepiiridel ilma selge eesmärgi ja 

objektiivse vajaduseta piirikontrolli ega kehtestada seda kauemaks kui vajalik. 

Raportöör soovib muuta selgemaks ja ühtlasemaks õigusraamistiku ning kohaldatavad 

eeskirjad, et tagada suurem läbipaistvus ja teha nende eeskirjade võimalik väärkasutamine 

paremini avastatavaks. Selles osas peaksid üheselt selged eeskirjad võimaldama komisjonil 

paremini täita aluslepingute täitmise järelevalvaja rolli, eriti kui ta kaalub rikkumismenetluste 

alustamist oma kohustusi mitte täitvate liikmesriikide vastu. 

Muudatusettepanekud 

Schengeni piirieeskirjade II peatüki praegune ülesehitus ei võimalda kohaldatavaid eeskirju 

sõna-sõnalt tõlgendada. Seega soovitab raportöör vaadata üle praegune ülesehitus, et tagada 

eeskirjade sidusus, selgus ja parem rakendamine praktikas. 

Erinevalt praegusest olukorrast peaks artiklite ülesehitus järgima teatud terviklike ja 

eraldiseisvate, loogilistest komponentidest koosnevate osade põhimõtet. Artikli 25 sisu tuleks 

viia paremini kooskõlla pealkirjaga „üldraamistik“ ning selles peaks olema sätestatud 

peamised horisontaalsed põhimõtted, mis reguleerivad sisepiiridel piirikontrolli 

taaskehtestamist seoses ettenähtavate sündmustega. Selles ei tohiks sätestada menetluse osa, 

mida tuleb järgida. 

Suurema selguse saavutamiseks on samuti oluline eristada sisuliselt ja menetluslikult eeskirju, 

mis reguleerivad piirikontrolli taaskehtestamist sisepiiridel põhjustel, mis nõuavad 

kiireloomulisi meetmeid (sätestatud artiklis 28), ja erandjuhte, mis ohustavad 

sisepiirikontrollita ala üldist toimimist (sätestatud artiklis 29). 
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Artikli 26 sisu, kus sätestatakse sisepiirikontrolli ajutise taaskehtestamise 

hindamiskriteeriumid, tuleks asjakohaselt laiendada tagamaks, et liikmesriigid peavad 

tõendama, et piirikontrolli taaskehtestamine on tõepoolest viimane abinõu. 

Seejärel tuleks koostada ettenähtavate sündmuste jaoks piirikontrolli ajutist kehtestamist 

reguleerivad artiklid, milles sätestatakse konkreetsed normid ja kaitsemeetmed piirikontrolli 

esmase sisseviimise ja pikendamise kohta. 

Selles vaimus peaks artiklis 27 olema sätestatud esialgse piirikontrolli taaskehtestamise 

menetlus kuni kaheks kuuks, mida on võimalik pikendada veel kuni nelja kuu võrra. Artiklis 

27a peaks olema sätestatud menetlus ja täiendavad kaitsemeetmed seoses piirikontrolli 

pikendamisega veel maksimaalset kuue kuu võrra. Raportöör arvab, et mõlema artikli alusel 

ei tohiks seoses ettenähtavate sündmustega kehtestatud piirikontrolli maksimaalne kestvus 

ületada kokku ühte aastat. 

Raportööri arvates ei motiveeriks sisepiirikontrolli taaskehtestamise perioodide pikendamine 

sellisel kujul, nagu soovitatakse komisjoni ettepanekus, liikmesriike piirduma kavandatavate 

meetmete rakendamisel vaid sellega, mis on tingimata vajalik ja ohu suurusega 

proportsionaalne. 

Ühtlasi pooldab raportöör astmeliste kohustuste kehtestamist täiendavate menetlustagatistega 

iga kord, kui piirikontrolli pikendatakse. 

Nõuetes, mis kehtivad piirikontrolli pikendamisele pärast esialgset kahekuulist perioodi, 

tuleks – sarnaselt komisjoni ettepanekule – kohustada liikmesriike esitama üksikasjalikku 

ohuhinnangut, ning liikmesriigid, keda mõjutab sisepiirikontrolli võimalik taaskehtestamine, 

peaksid olema rohkem kaasatud.  

Piirikontrolli edasine pikendamine rohkem kui kuueks kuuks peaks olema võimalik vaid 

nõukogu ametliku menetlusega, millega pikendamine heaks kiidetakse. Raportööri seisukoht 

on, et pikendatud piirikontroll sisepiiridel võib avaldada väga kahjulikku mõju aluslepingutes 

sätestatud liikumisvabadusele, seega on ELil ülekaalukas huvi olla kaasatud, kui üksikud 

liikmesriigid seda õigust „piiravad“. Lisaks peaks komisjonil olema võimalus ette teatamata 

kontrollida, kas eeskirju on praktikas täidetud, eriti juhtudel, kui piirikontrolli on pikendatud 

pikemateks perioodideks. 

Määruses ei tohiks enam olla mingit valesti tõlgendamise võimalust selles osas, et artikliga 29 

loodud menetlus kehtib vaid väga konkreetsetel juhtudel, mis erinevad selgesti põhjustest, 

mida võetakse arvesse artiklites 25, 27 ja 28. Seega ei tohiks olla võimalik tugineda 

artiklitele 25, 27 ja 28, et meelevaldselt pikendada artikli 29 alusel taaskehtestatud 

piirikontrolli, kui kõik viimatinimetatud artikli sätete võimalused on ammendatud. 

Läbipaistvuse ja vastutuse tagamise nimel peaks avalikkus olema toimuvast paremini 

teavitatud. Avaliku korra või sisejulgeolekuga seotud konfidentsiaalsusnõudeid täites tuleks 

siiski pakkuda kas riiklikul või Euroopa tasandil rohkem võimalusi avalikeks aruteludeks 

selle üle, millist mõju avaldab Schengeni alas sisepiiridel piirikontrolli kehtestamine. Need 

kaalutlused on otseselt seotud analüüsiga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi võimalikku rolli 

selles protsessis.  
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Raportöör peab ühtlasi erakordselt soovitavaks Euroopa Parlamendi paremat teavitamist ja 

suuremat kaasamist, sealhulgas tagamist, et parlament saab kõik dokumendid, mis on 

vajalikud sisepiirikontrollita ala mõjutavate otsuste demokraatlikuks järelevalveks. 

Parlament peaks võimaluse korral olema sellesse menetlusse kaasatud, muu hulgas ka 

konsultatsioonide kaudu, milleks peaks parlamendil olema õigus nimetada vaatleja. Selle 

eesmärgi saavutamiseks võiks Euroopa Parlament kasutada ka kuulamisi ja/või 

struktureeritud dialoogi ELi institutsioonide ja asjaomaste liikmesriikidega. 


