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Johdanto 

Työasiakirjan tavoitteena on taustoittaa esittelijän pohdintaa komission ehdotuksesta 

Schengenin rajasäännöstön1 muuttamisesta sisärajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen 

sovellettavien sääntöjen osalta ja esittää mietintöluonnosta valmistellen keskusteltavaksi 

joitakin alustavia näkemyksiä. 

Taustaa 

Komissio ehdotti 27. syyskuuta 2017 Schengenin rajasäännöstön tarkistamista, jotta 

jäsenvaltiot voivat palauttaa sisärajavalvonnan mahdollisesti enintään viideksi vuodeksi 

silloin, kun jäsenvaltiossa on vakava uhka yleiselle järjestykselle ja sisäiselle turvallisuudelle. 

Nykyisten sääntöjen mukaan jäsenvaltiot voivat palauttaa rajavalvonnan sisärajoille kuudeksi 

kuukaudeksi tai poikkeustapauksissa enintään kahdeksi vuodeksi. Määräaikojen pidentämisen 

lisäksi komissio ehdotti muita menettelytakeita, erityisesti riskinarviointeja, joilla on tarkoitus 

varmistaa, että tällaisen sisärajavalvonnan palauttaminen on viimeisenä keinona toteutettava 

toimenpide. 

Komissio totesi ehdotuksensa perusteluissa, että syyskuun 2015 jälkeen laittomien muuttajien 

edelleen liikkumisen ja rajat ylittävän terrorismin kasvun vuoksi ”joidenkin jäsenvaltioiden 

oli jatkettava palautettua rajavalvontaa useita kertoja – toisinaan nykyisten säännösten 

sallimien aikarajojen loppuun saakka”. Vaikuttaakin siltä, että komission ehdotuksen 

tavoitteena oli laillistaa jäsenvaltioiden nykyiset käytännöt, jotka eivät ole enää Schengenin 

rajasäännöstön nykyisten säännösten mukaisia. 

Kuten nykyisen Schengenin rajasäännöstön johdanto-osan 23 kappaleessa muistutetaan, 

Schengenin säännöstön nykyisen vakiintuneen oikeudellisen kehyksen toiminnan perustana 

on, että ”sisärajavalvonnan palauttamista olisi käytettävä ainoastaan poikkeuksellisesti ja 

viimeisenä keinona, sen soveltamisala ja kesto olisi rajattava tiukasti ja sen olisi perustuttava 

täsmällisiin puolueettomiin arviointiperusteisiin sekä arviointiin sen tarpeellisuudesta, jota 

olisi valvottava unionin tasolla”. 

Lisäksi on tärkeää korostaa, että rajavalvontaa sisärajoillaan tai osalla sisärajoistaan tällä 

hetkellä toteuttavat jäsenvaltiot ovat vuodesta 2015 lähtien perustelleet päätöksensä 

pääasiassa riskillä, joka koskee laitonta rajatylittävää liikkumista seuraavaa edelleen 

liikkumista. Osana vuoden 2013 Schengen-alueen hallinnointia koskevaa lainsäädäntöpakettia 

EU:n lainsäätäjät olivat yhtä mieltä siitä, että ”muuttoliikkeen ja sen, että suuri määrä 

kolmansien maiden kansalaisia ylittää unionin ulkorajan, ei sinänsä pitäisi katsoa 

muodostavan yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa”2.  

                                                 
1  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä 

maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin 

rajasäännöstö). 
2  Johdanto-osan 5 kappale, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1051/2013, 

annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta rajavalvonnan 

väliaikaista palauttamista sisärajoille poikkeuksellisissa olosuhteissa koskevien yhteisten sääntöjen 

vahvistamiseksi. 
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Esittelijän näkemys 

Voidaan epäilemättä väittää, että EU:hun suuntautuva laiton muuttoliike ja sen 

kerrannaisvaikutukset Schengen-alueeseen, jonka sisärajoilla ei ole rajavalvontaa, johtuvat 

kansainvälistä suojelua hakevien käsittelyyn tarkoitetun Euroopan yhteisen 

turvapaikkajärjestelmän epäonnistumisesta ja järjestelmän uudistamisen puutteesta.  

Esittelijä katsoo, että joidenkin jäsenvaltioiden sisärajavalvonnan säilyttämistä koskevat 

nykyisen käytännöt saattavat olla suhteettomia ja perusteettomia ja niitä voidaan pitää jopa 

väärinkäyttönä. 

Esittelijä pitää valitettavana, että tarkasteltavina olevista Schengenin rajasäännöstöön 

ehdotetuista muutoksista ei ole tehty vaikutustenarviointia. Paremman lainsäädännön mukaan 

vaikutustenarviointi olisi laadittava ennen lainsäädäntöehdotuksia. Koska nykyisten sääntöjen 

ylläpitämisessä on ollut vaikeuksia, vaikutustenarvioinnista olisi ollut hyötyä tässä 

ehdotuksessa. 

Esittelijä torjuukin jyrkästi komission pyrkimykset laillistaa jäsenvaltioiden tämänhetkiset 

laittomat käytännöt sisärajavalvonnan osalta ja ilmaisee tämän näkemyksen 

mietintöluonnoksessa. Esittelijä katsoo, että Schengenin rajasäännöstöön sisärajavalvonnan 

palauttamiseen sovellettavien sääntöjen osalta tehtävien muutosten päätavoitteena olisi oltava 

oikeudellisen kehyksen selkeyttäminen. Muutoksilla olisi varmistettava, että rajavalvonnan 

käyttö sisärajoilla vastaa todellisia tarpeita ja että se on oikeasuhtaista ja ajallisesti rajattua. 

Samalla muutoksilla olisi taattava, että jäsenvaltiot voivat vastata joustavasti todellisiin 

haasteisiin. Uusien sääntöjen ei pitäisi tarjota kannustimia sisärajavalvontaan tapauksissa, 

joissa ei ole selkeää ja objektiivista tarvetta, eikä pidemmäksi ajaksi kuin on tarpeen. 

Esittelijä haluaisi selkeyttää ja yksinkertaistaa oikeudellista kehystä ja sovellettavia sääntöjä, 

jotta voidaan parantaa avoimuutta ja selkeyttää mahdollisia sääntöjen väärinkäytöksiä. 

Selkeästi määritettyjen sääntöjen pitäisi tässä yhteydessä auttaa komissiota käyttämään 

aiempaa paremmin valtaansa perussopimuksen vartijana erityisesti silloin, kun harkitaan 

rikkomusmenettelyjä sellaisia jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät täytä velvollisuuksiaan. 

Ehdotetut tarkistukset 

Sovellettavia sääntöjä ei ole mahdollista tulkita yksiselitteisesti Schengenin rajasäännöstön 

II luvun nykyisen rakenteen perusteella. Esittelijä suosittelee siksi arvioimaan uudelleen 

nykyistä rakennetta, jotta varmistetaan sääntöjen yhdenmukaisuus, selkeys ja parempi 

käytännön täytäntöönpano. 

Nykytilanteesta poiketen artiklojen rakenteen olisi sisällettävä kattavat ja erilliset osat, joiden 

osa-alueet ovat loogisia. Asetuksen 25 artiklan todellista sisältöä olisi yhdenmukaistettava 

yleisiä säännöksiä koskevan osaston kanssa. Siinä olisi määritettävä tärkeimmät 

horisontaaliset periaatteet, jotka koskevat sisärajavalvonnan väliaikaista palauttamista 

ennakoitavissa tapahtumissa. Siinä ei pitäisi määrittää osaa noudatettavasta menettelystä. 

Selkeyden parantamiseksi on myös tärkeää erottaa sisällöltään ja menettelyiltään toisistaan 

säännöt, joilla säännellään rajavalvonnan palauttamista sisärajoille välittömiä toimia 

edellyttävissä tapauksissa (28 artikla), ja poikkeukselliset olosuhteet, jotka uhkaavat alueen, 

jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa, yleistä toimivuutta (29 artikla). 
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Asetuksen 26 artiklassa määritetään perusteet rajavalvonnan väliaikaiselle palauttamiselle 

sisärajoille. Sen sisältöä olisi laajennettava asianmukaisesti sen varmistamiseksi, että 

jäsenvaltioiden on osoitettava, että rajavalvonnan palauttaminen on todella ainoa jäljellä oleva 

keino. 

Rajavalvonnan väliaikaista käyttöönottoa ennakoitavissa tapauksissa koskevaa menettelyä 

säätelevissä artikloissa määritellään erityiset säännöt ja suojatoimet valvonnan alkuperäistä 

käyttöönottoa ja valvonnan jatkamista varten. 

Tässä hengessä 27 artiklassa olisi säädettävä menettelystä, jolla rajavalvonta palautetaan 

aluksi enintään kahdeksi kuukaudeksi ja jonka nojalla sitä on mahdollista jatkaa enintään 

neljä kuukautta sen jälkeen. Asetuksen 27 a artiklassa olisi määritettävä menettely ja 

ylimääräiset suojatoimet sellaisia tilanteita varten, joissa rajavalvontaa jatketaan edelleen 

enintään kuudella kuukaudella. Esittelijä katsoo, että rajavalvonnan enimmäisaika ei saisi 

ennakoitavissa tapahtumissa olla kummankaan artiklan nojalla yhteensä vuotta pidempi. 

Esittelijän mukaan sisärajavalvonnan palauttamisen määräaikojen pidentäminen komission 

ehdottamalla tavalla ei kannustaisi jäsenvaltioita rajoittamaan suunniteltuja toimenpiteitä 

siihen, mikä on välttämätöntä ja oikeassa suhteessa uhkaan. 

Lisäksi esittelijä kannattaa liukuvan velvollisuustaulukon käyttöönottoa siten, että joka kerta, 

kun rajavalvontaa jatketaan, otetaan käyttöön täydentäviä menettelytakeita. 

Alkuperäisten kahden kuukauden jälkeen ensimmäistä jatkamista koskeviin vaatimuksiin olisi 

sisällyttävä – kuten komissio ehdotti – jäsenvaltioiden velvollisuus toimittaa kattava 

riskinarviointi ja sellaisten jäsenvaltioiden osallistumisen lisääminen, joihin sisärajavalvonnan 

mahdollinen palauttaminen vaikuttaa.  

Rajavalvontaa ei pitäisi voida jatkaa myöhemmin kuutta kuukautta pidempään ilman virallista 

neuvoston menettelyä, jolla jatkoaika hyväksytään. Esittelijä katsoo, että sisärajavalvonnan 

jatkamisella voi olla vakavia seurauksia perussopimuksissa määrättyyn vapaata liikkuvuutta 

koskevaan oikeuteen. Siksi EU:lla on pakottava syy osallistua kaikkeen yksittäisen 

jäsenvaltion harjoittamaan kyseisen oikeuden rajoittamiseen. Lisäksi komission olisi voitava 

tehdä ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia, jotta voidaan varmistaa, että sääntöjä 

noudatetaan käytännössä erityisesti tapauksissa, joissa valvontaa on jatkettu pidemmiksi 

ajoiksi. 

Asetuksesta olisi käytävä yksiselitteisesti ilmi, että 29 artiklassa tarkoitettu menettely koskee 

erityisiä olosuhteita, jotka poikkeavat selkeästi 25, 27 ja 28 artiklassa käsitellyistä perusteista. 

Siksi ei pitäisi olla mahdollista vedota 25, 27 ja 28 artiklaan 29 artiklan nojalla palautetun 

rajavalvonnan mielivaltaiseksi pidentämiseksi, kun kaikki jälkimmäisen artiklan säännösten 

tarjoamat mahdollisuudet on käytetty. 

Avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi kansalaisten olisi oltava tietoisempia 

tapahtumista. Avoimeen keskusteluun sisärajavalvonnan seurauksista Schengen-alueella olisi 

tarjottava enemmän mahdollisuuksia kansallisesti tai EU:n tasolla siten, että samalla 

noudatetaan yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen liittyviä 

luottamuksellisuusvaatimuksia. Nämä huomiot ovat suoraan yhteydessä analyysiin Euroopan 

parlamentin roolista tässä prosessissa.  
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Esittelijä toivoo myös, että Euroopan parlamentin tiedonsaantia ja osallistumista parannetaan 

muun muassa varmistamalla, että se saa kaikki demokraattisen valvonnan kannalta 

asianmukaiset asiakirjat päätöksistä, jotka vaikuttavat alueeseen, jolla ei suoriteta 

sisärajavalvontaa. 

Parlamentti olisi mahdollisuuksien mukaan otettava mukaan menettelyyn myös kuulemisella, 

johon sen voidaan antaa nimetä tarkkailija. Tässä yhteydessä parlamentti voisi myös 

hyödyntää kuulemisia ja/tai rakenteellista vuoropuhelua EU:n toimielinten ja asianomaisten 

jäsenvaltioiden kanssa kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi. 


