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Uvod 

Svrha ovog radnog dokumenta utvrditi je kontekst za razmatranja izvjestiteljice o prijedlogu 

Komisije kojim se izmjenjuje Zakonik o schengenskim granicama1 u pogledu pravila koja se 

primjenjuju na privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim 

granicama, a s obzirom na pripremu nacrta izvješća iznijeti početna stajališta koja će poslužiti 

na raspravi. 

Kontekst 

Dana 27. rujna 2017. Europska komisija predložila je izmjenu Zakonika o schengenskim 

granicama kako bi se državama članicama omogućilo ponovno uvođenje nadzora na 

unutarnjim granicama na razdoblje do pet godina ako postoji ozbiljna prijetnja za javni 

poredak ili unutarnju sigurnost u državi članici. Postojeća pravila omogućuju državama 

članicama da ponovno uvedu nadzor na unutarnjim granicama na razdoblje od šest mjeseci ili, 

u iznimnim slučajevima, do najviše dvije godine. Osim predloženog produljenja tih rokova 

Komisija je predložila dodatne postupovne zaštitne mjere, ponajprije u obliku procjene rizika, 

osmišljene kako bi se osiguralo da se ponovno uvođenje nadzora na unutarnjim granicama 

koristi kao krajnja mjera. 

U obrazloženju svog Prijedloga Komisija tvrdi da su počevši od rujna 2015 zbog 

„sekundarnih kretanja nezakonitih migranata i rasta prekograničnih terorističkih prijetnji 

[...] neke države članice morale nekoliko puta produljiti ponovno uvedeni nadzor državne 

granice, a ponekad čak i iskoristiti sve trenutačne zakonske vremenske okvire”. Stoga se čini 

da je ovaj prijedlog Komisije podnesen kako bi se legalizirale postojeće prakse država članica 

koje nisu u skladu s postojećim odredbama Zakonika o schengenskim granicama. 

Kako se podsjeća u uvodnoj izjavi 23. aktualnog Zakonika o schengenskim granicama, 

postojeći dobro utemeljen pravni okvir schengenske pravne stečevine djeluje na temelju 

pretpostavke da bi „ponovno uvođenje nadzora unutarnjih granica trebalo ostati iznimka i 

trebalo bi se provoditi samo kao krajnja mjera, sa strogo ograničenim područjem primjene i 

trajanjem, na temelju posebnih objektivnih kriterija i na temelju procjene njezine nužnosti 

koju bi trebalo pratiti na razini Unije.” 

Također je važno naglasiti da one države članice koje trenutačno zadržavaju nadzor nad svim 

dijelovima svojih unutarnjih granica opravdavaju svoju odluku rizikom od sekundarnih 

kretanja uslijed nezakonitih prekograničnih kretanja od 2015. U okviru paketa za upravljanje 

schengenskim prostorom iz 2013. suzakonodavci EU-a složili su se da „migracija i prijelaz 

vanjskih granica velikog broja državljana trećih država ne bi se trebali, sami po sebi, 

smatrati prijetnjom javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti”.2  

                                                 
1  Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o 

pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama). 
2  Uvodna izjava 5. Uredbe (EU) br. 1051/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 

2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 s ciljem određivanja zajedničkih pravila o privremenom 

ponovnom uvođenju granične kontrole na unutarnjim granicama u iznimnim okolnostima. 
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Gledišta izvjestiteljice 

Nedvojbeno postoje snažni argumenti da su nezakonite migracije u Uniju i popratni učinci na 

schengenski prostor bez nadzora unutarnjih granica rezultat neuspjeha zajedničkog europskog 

sustava azila da odgovori na potrebe osoba koje traže međunarodnu zaštitu i reforme tog 

sustava.  

Sadašnja praksa nekih država članica koje zadržavaju nadzore svojih unutarnjih granica, 

prema mišljenju izvjestiteljice, može biti nepromišljena, neopravdana i nenamjerna te može 

čak dovesti do zlouporabe. 

Izvjestiteljica izražava žaljenje zbog činjenice da nije provedena procjena učinka koja bi 

popratila predložene izmjene Zakonika o schengenskim granicama koje se trenutno 

razmatranju. Kao dio bolje izrade zakonodavstva, predloženim zakonskim prijedlozima treba 

prethoditi procjena učinka, a s obzirom na poteškoće u zadržavanju postojećih pravila, takva 

bi procjena bila od ključne važnosti za ovaj prijedlog. 

Izvjestiteljica stoga snažno odbacuje pokušaje Komisije da legalizira trenutačno nezakonitu 

praksu država članica u pogledu nadzora unutarnjih granica te će to uključiti u nacrt izvješća. 

Izvjestiteljica smatra da bi glavni cilj svih izmjena u Zakoniku o schengenskim granicama u 

vezi s pravilima ponovnog uvođenja nadzora unutarnjih granica trebao biti taj da pravni okvir 

postane jasniji. Izmjenama treba osigurati da nadzor unutarnjih granica odgovara stvarnim 

potrebama te da je on proporcionalan i vremenski ograničen, istovremeno osiguravajući 

državama članicama fleksibilnost koja im je potrebna da se suoče sa stvarnim prijetnjama. 

Novim se pravilima ne bi smjelo poticati uvođenje nadzora unutarnjih granica bez jasne i 

objektivne potrebe ni na razdoblje dulje od potrebnog. 

Izvjestiteljica bi željela pojasniti i pojednostaviti pravni okvir i primjenjiva pravila kako bi se 

osigurala veća transparentnost te kako bi te zloupotrebe bile uočljivije. U tom pogledu jasno 

određena pravila trebala bi omogućiti Komisiji da iskoristi svoje ovlasti "čuvarice Ugovora", 

posebice pri razmatranju mogućih postupaka zbog povrede protiv država članica koje ne 

ispunjavaju svoje obveze. 

Predložene izmjene 

Postojeća struktura glave II. Zakonika o schengenskim granicama ne dopušta jednostavno 

tumačenje primjenjivih pravila. Izvjestiteljica stoga preporučuje preispitivanje postojećeg 

teksta kako bi se osigurala dosljednost, jasnoća i bolja provedba pravila u praksi. 

Struktura članaka trebala bi slijediti određenu logiku cjelovitih i zasebnih dijelova s logičkim 

komponentama, što trenutno nije slučaj. Stvarni sadržaj članka 25. trebao bi biti usklađeniji s 

naslovom „opći okvir” te bi trebao utvrditi glavna horizontalna načela kojima se uređuje 

privremeno ponovno uvođenje nadzora na unutarnjim granicama za predvidljive događaje. 

Njime se ne bi trebao utvrditi dio postupka koji treba slijediti. 

Radi veće jasnoće, također je važno i u sadržaju i u postupcima razlikovati pravila kojima se 

ponovno uspostavlja nadzor unutarnjih granica iz razloga koji zahtijevaju hitne mjere (kako je 

utvrđeno u članku 28.) i onih koji se odnose na slučajeve kada iznimne okolnosti ugrožavaju 

sveukupno funkcioniranje područja bez nadzora unutarnjih granica (kako je utvrđeno u članku 

29.). 
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Sadržaj članka 26., kojim se utvrđuje kriterij za privremeno ponovno uvođenje nadzora 

državne granice, trebao bi biti primjereno proširen kako bi se osiguralo da države članice 

moraju dokazati da je ponovno uvođenje nadzora državne granice zapravo krajnja mjera. 

Trebali bi slijediti članci kojima se uređuju postupci za privremeno uvođenje graničnog 

nadzora u slučaju predvidivih događaja kojima bi se utvrdila posebna pravila i zaštitne mjere 

za prvotno uvođenje nadzora i njegovo produljenje. 

U skladu s tim člankom 27. treba osigurati postupak ponovnog uvođenja graničnog nadzora 

za početak od dva mjeseca, s mogućnošću produljenja do 4 mjeseca. U članku 27.a treba 

odrediti postupak i dodatne mjere zaštite za daljnje produljenje graničnog nadzora u razdoblju 

do najviše šest mjeseci. Izvjestiteljica smatra da ukupno maksimalno trajanje nadzora granica 

u slučaju predvidivih događaja u skladu s oba članka ne smije trajati duže od jedne godine. 

Prema mišljenju izvjestiteljice produljenje roka za ponovnu uspostavu unutarnjeg nadzora 

granica, kako je predložila Komisija, ne bi potaknulo države članice da ograniče predviđene 

mjere na ono što je neophodno i što odgovara prijetnji. 

Nadalje, izvjestiteljica se zalaže za uvođenje klizne ljestvice obveza s dodatnim postupovne 

zaštitne mjere svaki put kad se produži granični nadzor. 

Zahtjevi za prvo produljenje nakon početna dva mjeseca trebaju uključivati, kao što je 

predložila Komisija, obvezu za države članice da osiguraju detaljnu procjenu rizika i pojačano 

sudjelovanje država članica na koje utječe moguće ponovno uvođenje nadzora na unutarnjim 

granicama.  

Naknadno produljenje graničnog nadzora nakon šest mjeseci ne bi trebalo biti moguće bez 

formalnog postupka Vijeća kojim se „odobrava“ produljenje. Stajalište je izvjestiteljice da 

produljenje razdoblja nadzora unutarnjih granica može imati teške posljedice na pravo na 

slobodno kretanje utvrđeno Ugovorima, stoga je u njegovom prevladavajućem interesu da 

bude upoznat sa svakim „ograničavanjem“ toga prava u pojedinim državama članicama. Osim 

toga, Komisija bi na raspolaganju trebala imati nenajavljene provjere kako bi provjerila 

primjenjuju li se pravila u praksi, posebno u slučajevima produljenja nadzora na dulje 

razdoblje. 

U navedenoj Uredbi ne bi više trebalo biti potencijalnih nejasnoća s obzirom na činjenicu da 

se postupak utvrđen člankom 29. primjenjuje samo u vrlo specifičnim okolnostima, koje se 

jasno razlikuju od onih navedenih u člancima 25., 27. i 28. Stoga, jednom kada se iscrpe sve 

mogućnosti predviđene tim odredbama, ne bi trebalo biti omogućeno pozivanje na članke 25., 

27. i 28. kako bi se proizvoljno produljio nadzor na granicama ponovno uveden u skladu s 

člankom 29. 

U svrhu transparentnosti i odgovornosti javnost bi trebala biti upućenija u ono što se događa. 

Trebalo bi se osigurati više prilika za otvorene rasprave na nacionalnoj i europskoj razini o 

posljedicama nadzora na unutarnjim granicama unutar schengenskog prostora, uz poštovanje 

zahtjeva o povjerljivosti povezanih s javnim poretkom ili unutarnjom sigurnosti. Ta su 

razmatranja izravno vezana uz analizu uloge koju bi Europski parlament mogao imati u tom 

procesu.  
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Izvjestiteljica također smatra da je izrazito poželjno ostvariti bolje informiranje i uključivanje 

Europskog parlamenta, na način da se osigura da mu se prosljeđuju svi dokumenti relevantni 

za demokratski nadzor odluka koje imaju utjecaja na prostor bez nadzora unutarnjih granica. 

Kad god je to moguće, Parlament bi trebao biti uključen u taj proces u vidu savjetovanja za 

koje može imenovati promatrača. Kako bi se postigao taj cilj, Parlament bi mogao koristiti 

saslušanja i/ili strukturirani dijalog s institucijama EU-a i predmetnim državama članicama. 


