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Įžanga 

Šiuo darbo dokumentu siekiama išdėstyti bendrąją informaciją, susijusią su pranešėjos 

svarstymais dėl Komisijos pasiūlymo iš dalies pakeisti Šengeno sienų kodekso1 nuostatas, 

susijusias su laikinam vidaus sienų kontrolės atnaujinimui taikomomis taisyklėmis, ir, siekiant 

parengti pranešimo projektą, išdėstyti pirminę poziciją diskusijai. 

Bendra informacija 

2017 m. rugsėjo 27 d. Europos Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti Šengeno sienų kodeksą, 

siekiant suteikti galimybę valstybėms narėms atnaujinti vidaus sienų kontrolę ne ilgesniam 

kaip penkerių metų laikotarpiui, kai kyla didelis pavojus viešajai tvarkai arba valstybės narės 

vidaus saugumui. Dabartinėmis taisyklėmis suteikiama galimybė valstybėms narėms 

atnaujinti vidaus sienų kontrolę šešių mėnesių laikotarpiui arba, išimtiniais atvejais, ne 

daugiau kaip dvejiems metams. Be pasiūlymo prailginti laikotarpį, Komisija pasiūlė 

papildomas procedūrines apsaugos priemones, pirmiausia – rizikos vertinimą, kurios būtų 

skirtos užtikrinti, kad tokios vidaus sienų kontrolės atnaujinimas būtų kraštutinė priemonė. 

Savo pasiūlymo aiškinamajame memorandume Komisija teigia, kad nuo 2015 m. rugsėjo 

mėn. dėl neteisėtų migrantų antrinio judėjimo ir dėl išaugusios tarpvalstybinio terorizmo 

grėsmės <...> kai kurios valstybės narės turėjo keletą kartų pratęsti atnaujintą sienų kontrolę 

ir kai kuriais atvejais buvo išnaudoti visi galiojančiuose teisės aktuose nustatyti laikotarpiai. 

Todėl atrodo, jog šis Komisijos pasiūlymas buvo pateiktas siekiant įteisinti valstybių narių 

vykdomą praktiką, kuri nebeatitinka dabartinių Šengeno sienų kodekso nuostatų. 

Kaip primenama dabartinio Šengeno sienų kodekso 23 konstatuojamoje dalyje, nusistovėjusi 

Šengeno actui teisinė sistema veikia remiantis prielaida, kad vidaus sienų kontrolės 

atnaujinimas turėtų tebebūti išimtis ir turėtų būti taikomas tik kaip kraštutinė griežtai riboto 

masto ir trukmės priemonė, grindžiama konkrečiais objektyviais kriterijais ir jos būtinumo 

vertinimu, ir stebima Sąjungos lygmeniu. 

Taip pat svarbu pabrėžti, kad valstybės narės, kurios šiuo metu kontroliuoja visas arba dalį 

savo vidaus sienų, daugiausia savo sprendimus grindžia rizika, kad po neteisėto išorės sienų 

kirtimo nuo 2015 m. gali prasidėti antrinis judėjimas. Pagal 2013 m. Šengeno erdvės valdymo 

dokumentų rinkinį, ES teisėkūros institucijos nutarė, kad tai, kad migruoja ir išorės sienas 

kerta daug trečiosios šalies piliečių, per se neturėtų būti laikoma grėsme viešajai tvarkai ar 

vidaus saugumui2.  

                                                 
1  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, 

reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas). 
2  2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1051/2013, kuriuo iš 

dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 562/2006, kad būtų nustatytos bendros išimtinėmis 

aplinkybėmis laikinai atnaujinamos vidaus sienų kontrolės taisyklės, 5 konstatuojamoji dalis. 
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Pranešėjos pozicija 

Neabejotinai yra pagrindo manyti, kad neteisėtą migraciją į Sąjungą (ir šalutinį poveikį 

Šengeno erdvei be vidaus sienų kontrolės) lėmė nepasiteisinusi bendra Europos prieglobsčio 

sistema, skirta tarptautinės apsaugos siekiantiems asmenims, ir nepavykęs bandymas šią 

sistemą reformuoti.  

Pranešėjos nuomone, dabartinė kai kurių savo vidaus sienas kontroliuojančių valstybių narių 

praktika gali būti neproporcinga, nepagrįsta bei neapdairi ir net gali prilygti prievartai. 

Pranešėja apgailestauja dėl to, kad kartu su šiuo metu nagrinėjamais siūlomais Šengeno sienų 

kodekso pakeitimais nebuvo atliktas poveikio vertinimas. Siekiant užtikrinti geresnę 

teisėkūrą, prieš pateikiant pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, turėtų būti 

atliekamas poveikio vertinimas ir, atsižvelgiant į sunkumus taikant dabartines taisykles, toks 

vertinimas būtų buvęs labai naudingas šiam pasiūlymui. 

Todėl pranešėja labai nepritaria Komisijos bandymams įteisinti dabartinę neteisėtą valstybių 

narių praktiką, susijusią su vidaus sienų kontrole, ir tai perteiks pranešimo projekte. Pranešėja 

mano, kad bet kokių su vidaus sienų kontrolės atnaujinimo taisyklėmis susijusių Šengeno 

sienų kodekso pakeitimų pagrindinis tikslas turėtų būti aiškesnė teisinė sistema. Pakeitimais 

turėtų būti užtikrinama, kad vidaus sienų kontrolė atitiktų faktinius poreikius, būtų 

proporcinga ir ribotos trukmės, o valstybėms narėms būtų suteikta lankstumo, kurio joms 

reikia kovojant su tikra grėsme. Naujomis taisyklėmis neturėtų būti skatinama pradėti vykdyti 

vidaus sienų kontrolę, kai nėra aiškaus ir objektyvaus poreikio, arba ilgesniam nei reikia 

laikotarpiui. 

Pranešėja, siekdama užtikrinti didesnį skaidrumą ir tai, kad netinkamas taisyklių taikymas 

būtų akivaizdesnis, norėtų patikslinti ir supaprastinti teisinę sistemą bei taikomas taisykles. 

Todėl aiškiai apibrėžtos taisyklės turėtų suteikti geresnę galimybę Komisijai vykdyti savo 

kaip Sutarties sergėtojos įgaliojimus, pirmiausia svarstant galimas pažeidimo nagrinėjimo 

procedūras prieš savo įsipareigojimų nevykdančias valstybes nares. 

Siūlomi pakeitimai 

Dėl dabartinės Šengeno sienų kodekso II skyriaus struktūros sunku be pastangų suprasti 

taikomas taisykles. Todėl pranešėja rekomenduoja persvarstyti dabartinį išdėstymą, siekiant 

užtikrinti taisyklių suderinamumą, aiškumą ir geresnį jų įgyvendinimą praktikoje. 

Priešingai nei dabar, straipsnių struktūra turėtų būti pagrįsta tam tikru užbaigtų ir atskirų dalių 

su logiškais elementais principu. 25 straipsnio faktinis turinys turėtų labiau atitikti pavadinimą 

„bendroji sistema“ ir jame turėtų būti nurodyti pagrindiniai horizontalieji principai, kuriais 

reglamentuojamas laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas numatomiems įvykiams. Jame 

neturėtų būti nurodoma procedūros dalis, kurios reikia laikytis. 

Siekiant daugiau aiškumo, taip pat svarbu ir turinio, ir procedūrų požiūriu atskirti taisykles, 

kuriomis reglamentuojama vidaus sienų kontrolė, atnaujinta dėl atvejų, kai būtina imtis 

skubių veiksmų (reglamentuojama 28 straipsniu), ir dėl aplinkybių, kai kyla grėsmė bendram 

erdvės be vidaus sienų kontrolės veikimui (reglamentuojama 29 straipsniu). 
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26 straipsnio turinys, kuriame išdėstomi laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo vertinimo 

kriterijai, turėtų būti tinkamai praplėstas, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės privalėtų 

įrodyti, jog sienų kontrolės atnaujinimas iš tikrųjų yra kraštutinė priemonė. 

Toliau turėtų eiti straipsniai, kuriais reglamentuojamos laikino sienų kontrolės atnaujinimo 

procedūros numatomiems įvykiams ir kuriuose nustatomos pradinio kontrolės įvedimo ir jos 

pratęsimo konkrečios taisyklės ir apsaugos priemonės. 

Atsižvelgiant į tai, 27 straipsnyje turėtų būti numatyta ne ilgesnė nei dviejų mėnesių pradinio 

sienų kontrolės atnaujinimo procedūra su galimybe ją pratęsti papildomai keturiems 

mėnesiams. 27a straipsnyje turėtų būti išdėstyta procedūra ir papildomos apsaugos priemonės 

tolesniam sienų kontrolės pratęsimui ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams. Pranešėja mano, kad 

bendras ilgiausias sienų kontrolės laikotarpis numatomiems atvejams pagal abu straipsnius 

neturėtų viršyti vienų metų. 

Pranešėjos nuomone, vidaus sienų kontrolės atnaujinimo laikotarpio pratęsimas, kaip siūlo 

Komisija, nepaskatintų valstybių narių apriboti numatytų priemonių iki to, kas tikrai būtina ir 

proporcinga grėsmei. 

Be to, pranešėja pritaria tam, kad būtų nustatytos įsipareigojimų kategorijos su papildomomis 

procedūrinėmis apsaugos priemonėmis kiekvieną kartą, kai prailginamas sienų kontrolės 

laikotarpis. 

Į reikalavimus, taikomus pirmam pratęsimui daugiau nei pirmiems dviem mėnesiams, 

panašiai kaip ir siūlo Komisija, turėtų būti įtrauktas valstybės narės įsipareigojimas pateikti 

išsamų rizikos vertinimą ir aktyvesnis valstybių narių, kurias paveikė galimas vidaus sienų 

kontrolės atnaujinimas, dalyvavimas.  

Vėliau pratęsti sienų kontrolę daugiau nei šešiems mėnesiams turėtų būti galima tik atlikus 

oficialią Tarybos procedūrą, per kurią suteikiamas leidimas pratęsti. Pranešėja laikosi 

nuomonės, kad pratęsta vidaus sienų kontrolė gali turėti rimtų pasekmių sutartyse nustatytai 

laisvo judėjimo teisei, todėl ES turi viršesnį interesą dalyvauti bet kokiame šios teisės 

ribojime, kurį vykdo valstybės narės. Be to, Komisija turėtų turėti galimybę atlikti 

patikrinimus iš anksto nepranešusi, siekiant patikrinti, kaip taisyklės taikomos praktiškai, 

ypač atvejais, kai kontrolė pratęsiama ilgesniam laikotarpiui. 

Reglamente turėtų nelikti jokių galimų nesusipratimų, nes 29 straipsnyje numatyta procedūra 

taikoma labai konkrečiomis aplinkybėmis, kurios aiškiai skiriasi nuo priežasčių, aptartų 25, 

27 ir 28 straipsniuose. Todėl neturėtų būti galima taikyti 25, 27 ir 28 straipsnių siekiant 

savavališkai pratęsti sienų kontrolę, atnaujintą pagal 29 straipsnį, kai visos vėlesnėmis 

nuostatomis numatytos galimybės yra išnaudotos. 

Siekiant skaidrumo ir atskaitomybės, visuomenė turėtų žinoti, kas vyksta. Laikantis 

konfidencialumo reikalavimų, susijusių su viešąja tvarka arba vidaus saugumu, turėtų būti 

teikiama daugiau galimybių nacionaliniu ir Europos lygmenimis rengti atviras diskusijas apie 

vidaus sienų kontrolės reikšmę Šengeno erdvėje. Šie svarstymai yra tiesiogiai susiję su 

vertinimu, kokį vaidmenį procese galėtų atlikti Europos Parlamentas.  
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Pranešėja taip pat mano, jog labai pageidautina, kad Europos Parlamentui būtų teikiama 

kokybiškesnė informacija ir kad jis aktyviau dalyvautų, be kita ko, užtikrinant, kad 

Parlamentas gautų visus dokumentus, reikalingus demokratiniam sprendimų, darančių poveikį 

erdvei be vidaus sienų kontrolės, tikrinimui. 

Kai įmanoma, Parlamentas turėtų būti įtrauktas į procedūrą (įskaitant konsultavimąsi), kuriai 

jam būtų leidžiama paskirti stebėtoją. Atsižvelgiant į tai, Parlamentas taip pat galėtų rengti 

klausymus ir (arba) vykdyti struktūrinį dialogą su ES institucijomis ir susijusiomis 

valstybėmis narėmis tam, kad pasiektų šį tikslą. 


