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Ievads 

Šā darba dokumenta mērķis ir sniegt vispārīgo informāciju saistībā ar referentes  

apsvērumiem par Komisijas priekšlikumu grozīt Šengenas Robežu kodeksu1 attiecībā uz 

noteikumiem, kuri piemērojami robežkontroles pagaidu atjaunošanai pie iekšējām robežām, 

ņemot vērā ziņojuma projekta sagatavošanu, un — apspriešanas nolūkā — izklāstīt dažus 

sākotnējos viedokļus. 

Vispārīga informācija 

Eiropas Komisija 2017. gada 27. septembrī ierosināja grozīt Šengenas Robežu kodeksu, lai 

ļautu dalībvalstīm atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām, ja kādā dalībvalstī pastāv 

nopietns apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai, uz iespējamu laikposmu 

līdz pieciem gadiem. Pašreizējie noteikumi ļauj dalībvalstīm atjaunot robežkontroli uz sešiem 

mēnešiem vai izņēmuma gadījumos maksimāli uz diviem gadiem. Papildus tam, ka ierosināts 

pagarināt laikposmus, Komisija ierosināja papildu procesuālās garantijas, jo īpaši riska 

novērtējumu veidā, kas paredzēti, lai nodrošinātu, ka šādas kontroles pie iekšējām robežām 

atjaunošana ir galējais līdzeklis. 

Komisija sava priekšlikuma paskaidrojuma rakstā izklāsta, ka kopš 2015. gada septembra 

sakarā ar „neatbilstīgo migrantu sekundāro kustību un pieaugošajiem pārrobežu terorisma 

draudiem [...] dažas dalībvalstis bija spiestas atjaunoto robežkontroli pagarināt vairākas 

reizes, dažkārt pilnībā izmantojot pašreizējos tiesību aktos noteiktos termiņus”. Tādēļ šķiet, 

ka šis Komisijas priekšlikums tika iesniegts, lai legalizētu esošās dalībvalstu prakses, kas 

vairs nesaskan ar pašreizējā Šengenas Robežu kodeksa noteikumiem. 

Kā atgādināts pašreizējā Šengenas Kodeksa 23. apsvērumā, pastāvošais vispāratzītais 

Šengenas acquis tiesiskais satvars darbojas saskaņā ar prezumpciju, ka “iekšējo robežu 

kontroles atjaunošanai būtu jānotiek vienīgi izņēmuma kārtā un tam vajadzētu būt vienīgi 

galēja risinājuma pasākumam, kam ir stingri ierobežota darbības joma un laiks, pamatojoties 

uz konkrētiem objektīviem kritērijiem un šāda pasākuma nepieciešamības izvērtējumu, kas 

būtu jāuzrauga Savienības līmenī.“ 

Svarīgi ir arī uzsvērt, ka dalībvalstis, kas šobrīd pilnībā vai daļēji saglabā kontroli pie savām 

iekšējām robežām, ir pamatojušas savus lēmumus, galvenokārt pamatojoties uz sekundārās 

kustības risku pēc neatbilstīgās pārrobežu kustības kopš 2015. gada. ES likumdevēji 

2013. gadā noslēgtā Šengenas pārvaldības tiesību aktu kopuma ietvaros vienojās, ka 

„migrācija un tas, ka ārējo robežu šķērso liels skaits trešo valstu valstspiederīgo, per se 

nebūtu jāuzskata par apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai”.2  

                                                 
1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regula (ES) 2016/399 par Savienības 

Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu 

kodekss). 
2  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regulas (ES) Nr. 1051/2013, ar ko 

groza Regulu (EK) Nr. 562/2006, lai paredzētu kopīgus noteikumus par robežkontroles pagaidu 

atjaunošanu pie iekšējām robežām ārkārtas apstākļos, 5. apsvērums. 
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Referentes viedoklis 

Bez šaubām ir neapstrīdams arguments, ka neatbilstīga migrācija uz Savienību (un domino 

efektu uz Šengenas zonu bez iekšējas robežkontroles) ir sekas tam, ka nav izdevusies kopēja 

Eiropas patvēruma sistēma, lai reaģētu uz personām, kas lūdz starptautisko aizsardzību, un šī 

sistēma netika reformēta.  

Pašreizējā prakse dažās dalībvalstīs, saglabājot savu iekšējo robežkontroli, pēc referentes 

uzskatiem varētu būt nesamērīga, nepamatota un netālredzīga un pat varētu būt ļaunprātīga 

rīcība. 

Referente pauž nožēlu, ka nav izstrādāts ietekmes novērtējums, lai to pievienotu ierosinātajām 

izmaiņām Šengenas Robežu kodeksā, ko pašlaik izskata. Labāka likumdošanas procesa 

ietvaros pirms likumdošanas priekšlikumiem būtu jāveic ietekmes novērtējums, un šāds 

novērtējums būtu bijis ļoti vēlams šim priekšlikumam, ņemot vērā grūtības, kas pieredzētas 

pašreizējo noteikumu saglabāšanā. 

Tādēļ referente stingri iebilst pret Komisijas mēģinājumu legalizēt dalībvalstu pašreizējo 

nelikumīgo praksi attiecībā uz iekšējo robežu kontroli un to atspoguļos savā ziņojuma 

projektā. Referente uzskata, ka galvenajam mērķim jebkādām izmaiņām Šengenas Robežu 

kodeksā attiecībā uz noteikumiem par robežkontroles atjaunošanu pie iekšējām robežām 

vajadzētu būt tādam, lai padarītu tiesisko regulējumu skaidrāku. Izmaiņām būtu jānodrošina, 

ka iekšējā robežkontrole atbilst faktiskajām vajadzībām, ir samērīga un ierobežota laikā, 

vienlaikus garantējot dalībvalstīm elastību, kas tām nepieciešama, saskaroties ar reālu 

apdraudējumu. Jaunajos noteikumos nevajadzētu paredzēt stimulus iekšējo robežu kontroles 

ieviešanai bez skaidras un objektīvas nepieciešamības, ne arī uz ilgākiem laikposmiem, nekā 

nepieciešams. 

Referente vēlētos precizēt un racionalizēt tiesisko regulējumu un piemērojamos noteikumus, 

lai nodrošinātu labāku pārredzamību un panāktu, ka šo noteikumu iespējama ļaunprātīga 

izmantošana tiek labāk saskatīta.  Šajā sakarībā noteikumiem vajadzētu būt skaidri 

formulētiem, lai Komisija varētu īstenot savas pilnvaras kā „Līguma pareizas izpildes 

uzraudzītājiestāde”, jo īpaši apsverot iespējamas pārkāpumu procedūras pret dalībvalstīm, kas 

nepilda savas saistības. 

Ierosinātie grozījumi 

Šengenas Robežu kodeksa II sadaļas esošā struktūra neļauj viennozīmīgi interpretēt 

piemērojamos noteikumus. Tādēļ referente iesaka pārskatīt pašreizējo izvietojumu, lai 

nodrošinātu noteikumu saskaņotību, skaidrību un labāku to īstenošanu praksē. 

Dokumenta punktu struktūra (atšķirībā no pašreizējā izkārtojuma) būtu jāsakārto uz noteikta 

loģiskā pamata, ko veido pilnīgas un atsevišķas daļas ar loģiskiem elementiem. Faktiskais 25. 

panta saturs būtu vairāk jāsaskaņo ar nosaukumu “vispārējais regulējums”, un tajā būtu 

jāizklāsta galvenie horizontālie principi, kas reglamentē robežkontroles pagaidu atjaunošanu 

pie iekšējas robežas saistībā ar paredzamiem notikumiem. Tajā nebūtu jāizklāsta daļa no 

procedūras, kas jāveic. 

Lielākas skaidrības labad ir svarīgi arī nošķirt pēc būtības un procedūrām noteikumus, kas 

reglamentē robežkontroli pie iekšējām robežām, kas tiek atjaunota tādēļ, ka vajadzīga tūlītēja 
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rīcība (saskaņā ar 28. pantu), un apstākļus, kas apdraud Šengenas zonas bez iekšējo robežu 

kontroles vispārējo darbību (saskaņā ar 29. pantu). 

26. panta, ar kuru nosaka kritērijus, lai novērtētu iekšējo robežu kontroles pagaidu 

atjaunošanu, saturs būtu attiecīgi jāpaplašina, lai nodrošinātu, ka dalībvalstīm ir jāpierāda, ka 

atjaunota robežkontrole ir galējais līdzeklis. 

Vajadzētu sekot noteikumu punktiem, kas reglamentē procedūras pagaidu robežkontroles 

ieviešanai saistībā ar paredzamiem notikumiem, nosakot īpašus noteikumus un drošības 

pasākumus attiecībā uz sākotnējo kontroles ieviešanu un tās termiņu pagarināšanu. 

Šādā gaisotnē, 27. pantā vajadzētu paredzēt procedūru robežkontroles sākotnējai atjaunošanai 

uz laiku līdz 2 mēnešiem, ar iespēju šo termiņu pagarināt vēl par četriem mēnešiem.  27.a 

pantā būtu jāizklāsta procedūra un papildu drošības pasākumi robežkontroles turpmākai 

pagarināšanai uz laikposmu, kas nepārsniedz sešus mēnešus.  Referente uzskata, ka kopējais 

maksimālais laikposms robežkontrolei saistībā ar paredzamiem notikumiem atbilstoši abiem 

pantiem nedrīkstētu pārsniegt vienu gadu. 

Referente uzskata, ka, pagarinot iekšējo robežu kontroles atjaunošanas laikposmus — kā 

ierosinājusi Komisija —, dalībvalstis netiktu mudinātas ierobežot paredzētos pasākumus līdz 

tādiem, kas ir noteikti nepieciešami un proporcionāli apdraudējumam. 

Turklāt referente atbalsta to, ka ir jāievieš slīdoša saistību skala ar papildu procesuāliem 

aizsardzības pasākumiem katru reizi, kad robežkontrole tiek pagarināta. 

Prasībām attiecībā uz pirmo pagarināšanu pēc sākotnējā divu mēnešu laikposma būtu jāietver 

— līdzīgi tam, kā to ierosina Komisija, — pienākums dalībvalstīm sniegt detalizētu riska 

novērtējumu un tas, lai tiktu ciešāk iesaistītas dalībvalstis, kuras skar iespējamā kontroles 

atjaunošana pie iekšējām robežām.  

Lai varētu turpmāk pagarināt robežkontroli ilgāk par sešiem mēnešiem, pagarināšana 

nedrīkstētu būt iespējama bez oficiālas Padomes procedūras, kas “dod atļauju” pagarināšanai. 

Referente uzskata, ka pagarināti kontroles pie iekšējām robežām laikposmi varētu ļoti 

nelabvēlīgi izpausties uz tiesībām brīvi pārvietoties, kas noteiktas Līgumos, tāpēc ES pārstāv 

sevišķas sabiedrības intereses iesaistīties, kad vien šīs tiesības tiek “ierobežotas” no atsevišķu 

dalībvalstu puses. Turklāt Komisijas rīcībā vajadzētu būt iepriekš nepieteiktām pārbaudēm, lai 

pārbaudītu, kā noteikumi tiek piemēroti praksē, jo īpaši gadījumos, kad robežkontroli 

pagarina uz ilgāku laiku. 

Regulā nedrīkstētu būt nekādu iespējamu pārpratumu attiecībā uz faktu, ka 29. pantā noteikto 

procedūru piemēro ļoti īpašos apstākļos, kas ir skaidri nošķirti no apsvērumiem, kas iztirzāti 

25., 27. un 28. pantā.  Tādēļ nevajadzētu būt iespējamam atsaukties uz 25., 27. un 28. pantu, 

lai patvaļīgi paildzinātu saskaņā ar 29. pantu atjaunoto robežkontroli, tiklīdz ir izsmeltas visas 

iespējas, ko paredz pēdējie šeit minētie noteikumi. 

Lai nodrošinātu pārredzamību un pārskatatbildību, sabiedrībai vajadzētu būtu labāk 

informētai par to, kas notiek. Ievērojot konfidencialitātes prasības, kas saistītas ar sabiedrisko 

kārtību vai iekšējo drošību, vienlaikus būtu jāparedz vairāk iespēju atklātām diskusijām valstu 

vai Eiropas līmenī — par to, kādas sekas ir kontrolei pie iekšējām robežām Šengenas zonā. 

Šie apsvērumi ir tieši saistīta ar analīzi par to, kāda loma šajā procesā varētu būt Eiropas 
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Parlamentam.  

Referente arī uzskata, ka ir ļoti vēlama Eiropas Parlamenta labāka informēšana un 

iesaistīšanās, tostarp, nodrošinot, ka tas saņem visus attiecīgos dokumentus saistībā ar 

demokrātisko kontroli pār lēmumiem, kuri skar zonu bez iekšējas robežkontroles. 

Parlamentam, ja vien iespējams, vajadzētu būt iesaistītam procedūrā, tostarp ar konsultācijām, 

kam tas varētu izvirzīt novērotāju. Šajā ziņā Parlaments varētu izmantot arī uzklausīšanas 

un/vai strukturētu dialogu ar ES iestādēm un attiecīgajām dalībvalstīm, lai sasniegtu šo mērķi. 


