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Wprowadzenie 

Celem niniejszego dokumentu roboczego jest nakreślenie podstaw dla rozważań 

sprawozdawczyni dotyczących wniosku Komisji w sprawie zmiany kodeksu granicznego 

Schengen1 w odniesieniu do zasad mających zastosowanie do tymczasowego przywrócenia 

kontroli granicznej na granicach wewnętrznych oraz w perspektywie przygotowania projektu 

sprawozdania, w celu przedstawienia – na potrzeby dyskusji – pewnych wstępnych uwag. 

Informacje ogólne 

W dniu 27 września 2017 r. Komisja Europejska zaproponowała zmianę kodeksu granicznego 

Schengen w celu umożliwienia państwom członkowskim przywrócenia kontroli na granicach 

wewnętrznych, jeśli istnieje poważne zagrożenie porządku publicznego lub bezpieczeństwa 

wewnętrznego w państwie członkowskim, nawet na okres pięciu lat. Obecne przepisy 

umożliwiają państwom członkowskim przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych na 

okres sześciu miesięcy lub, w wyjątkowych przypadkach, maksymalnie dwóch lat. W 

uzupełnieniu do proponowanego przedłużenia odnośnych okresów Komisja zaproponowała 

dodatkowe zabezpieczenia proceduralne, zwłaszcza w formie ocen ryzyka, mające na celu 

zapewnienie, by przywrócenie takich kontroli na granicach wewnętrznych było środkiem 

ostatecznym. 

W uzasadnieniu do swojego wniosku Komisja stwierdza, że od września 2015 r. wtórne 

przepływy migrantów o nieuregulowanym statusie oraz zwiększenie transgranicznego 

zagrożenia terrorystycznego stwarzające poważne zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego 

lub porządku publicznego kilku państw strefy Schengen „zmusiło niektóre państwa 

członkowskie do kilkakrotnego przedłużenia okresu przywrócenia kontroli granicznej, 

niekiedy aż do wyczerpania możliwości stwarzanych przez ramy czasowe przewidziane 

obecnie w przepisach”. Wydaje się zatem, że wniosek Komisji został przygotowany w celu 

zalegalizowania obecnych praktyk państw członkowskich nieodpowiadających już 

obowiązującym przepisom kodeksu granicznego Schengen. 

Jak przypomniano w motywie 23 obecnego kodeksu granicznego Schengen, istniejące 

ugruntowane ramy prawne dorobku Schengen funkcjonują w oparciu o założenie, że 

„przywracanie wewnętrznej kontroli granicznej powinno pozostać wyjątkiem i powinno mieć 

miejsce wyłącznie jako ostateczność, w ściśle ograniczonym zakresie i na ograniczony okres, 

w oparciu o konkretne, obiektywne kryteria i o ocenę konieczności zastosowania tego środka, 

które należy kontrolować na poziomie Unii”. 

Ważne jest również podkreślenie, że państwa członkowskie utrzymujące obecnie kontrole 

graniczne na wszystkich granicach wewnętrznych lub ich części uzasadniają swoją decyzję 

głównie zagrożeniem wtórnym przemieszczaniem się następującym po nielegalnych 

przekroczeniach granicy po 2015 r. W ramach pakietu dotyczącego zarządzania strefą 

Schengen z 2013 r. współprawodawcy UE uzgodnili, że „migracji ani przekraczania granic 

zewnętrznych przez dużą liczbę obywateli państw trzecich nie powinno się uznawać per se za 

                                                 
1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w 

sprawie unijnego kodeksu zasad regulującego przepływ osób przez granice (kodeks graniczny 

Schengen). 
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zagrożenie porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego”1.  

Opinia sprawozdawczyni 

Bez wątpienia istnieją powody do stwierdzenia, że nielegalna migracja do Unii Europejskiej – 

oraz jej reperkusje w strefie Schengen bez kontroli na granicach wewnętrznych – to rezultat 

nieskuteczności wspólnego europejskiego systemu azylowego w postępowaniu z osobami 

ubiegającymi się o ochronę międzynarodową i braku reformy tego systemu.  

W opinii sprawozdawczyni obecna praktyka niektórych państw członkowskich polegająca na 

utrzymaniu kontroli na graniach wewnętrznych może być nieproporcjonalna, nieuzasadniona i 

przypadkowa, a nawet może stanowić nadużycie. 

Sprawozdawczyni żałuje, że nie zostały przedstawione żadne oceny skutków, które mogłyby 

towarzyszyć analizowanym obecnie proponowanym zmianom kodeksu granicznego 

Schengen. Zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa wnioski ustawodawcze powinny 

być poprzedzone oceną skutków i – z uwagi na napotkane utrudnienia w stosowaniu 

obecnych przepisów – taka ocena byłaby wysoce pożądana w przypadku przedmiotowego 

wniosku. 

Sprawozdawczyni zdecydowanie odrzuca zatem próby podejmowane przez Komisję celem 

zalegalizowania obecnie nielegalnych praktyk państw członkowskich w odniesieniu do 

kontroli na granicach wewnętrznych i odzwierciedli to w projekcie sprawozdania. 

Sprawozdawczyni jest zdania, że głównym celem wszelkich zmian w kodeksie granicznym 

Schengen, dotyczących przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych, powinno być 

zwiększenie przejrzystości ram prawnych. Zmiany powinny doprowadzić do sytuacji, w 

której zastosowanie kontroli na granicach wewnętrznych jest odpowiedzią na rzeczywiste 

potrzeby, jest proporcjonalne i ograniczone czasowo, a państwa członkowskie mają niezbędną 

swobodę elastycznego reagowania na rzeczywiste zagrożenia. Nowe zasady nie powinny 

stwarzać zachęt do wprowadzenia kontroli na granicach wewnętrznych bez wyraźnej i 

obiektywnej potrzeby, ani też na okres dłuższy, niż jest to konieczne. 

Sprawozdawczyni oczekiwałaby wyjaśnienia i usprawnienia ram prawnych i mających 

zastosowanie zasad oraz zwiększenia przejrzystości i umożliwienia wyraźniejszego 

eksponowania ewentualnych przypadków nadużycia tych zasad. W tym względzie precyzyjne 

zasady powinny w większym stopniu umożliwić Komisji wykorzystanie jej uprawnień jako 

„strażniczki Traktatu”, w szczególności przy rozważaniu ewentualnych postępowań w 

sprawie uchybienia zobowiązaniom wobec państw członkowskich niewypełniających swych 

zobowiązań. 

Proponowane poprawki 

Obecna struktura rozdziału II kodeksu granicznego Schengen nie pozwala na jednoznaczną 

interpretację mających zastosowanie zasad. Sprawozdawczyni rekomenduje zatem dokonanie 

przeglądu obecnego układu tekstu, aby zapewnić jego spójność i przejrzystość oraz lepsze 

                                                 
1  Motyw 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1051/2013 z dnia 22 

października 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w celu ustanowienia wspólnych 

zasad tymczasowego przywracania w wyjątkowych okolicznościach kontroli granicznej na granicach 

wewnętrznych. 
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wdrażanie zasad w praktyce. 

W odróżnieniu od sytuacji, jaka ma miejsce obecnie, struktura artykułów powinna 

odpowiadać pewnemu logicznemu uporządkowaniu pełnych i odrębnych części. Obecna treść 

art. 25 powinna zostać ujęta raczej w tytule „ramy ogólne” i zawierać najważniejsze 

horyzontalne zasady regulujące tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach 

wewnętrznych w przypadku przewidywalnych wydarzeń. Nie powinna wskazywać części 

procedury, która ma być zastosowana. 

Dla większej przejrzystości ważne jest również dokonanie rozróżnienia pod względem 

merytorycznym i proceduralnym zasad regulujących kontrole na granicach wewnętrznych 

przywrócone z przyczyn wymagających natychmiastowej reakcji (objęte art. 28) i w 

okolicznościach stwarzających zagrożenie dla ogólnego funkcjonowania obszaru bez kontroli 

na granicach wewnętrznych (objęte art. 29). 

Treść art. 26 ustanawiającego kryteria oceny tymczasowego przywrócenia kontroli na 

graniach wewnętrznych powinna zostać stosownie rozszerzona w celu zobowiązania państw 

członkowskich do wykazania, że ponowne wprowadzenie kontroli granicznej jest 

rzeczywiście środkiem ostatecznym. 

Następnie powinny znaleźć się artykuły regulujące procedury tymczasowego przywracania 

kontroli granicznych w przypadku przewidywalnych wydarzeń, ustanawiające szczegółowe 

zasady i zabezpieczenia dla pierwotnego wprowadzenia kontroli granicznych i jego 

przedłużeń. 

W tym duchu art. 27 powinien określać procedurę początkowego przywrócenia kontroli 

granicznych na okres do dwóch miesięcy, z możliwością przedłużenia o maksymalnie kolejne 

cztery miesiące. W art. 27a należałoby ustanowić procedurę i dodatkowe zabezpieczenia dla 

dalszego przedłużania kontroli granicznej na maksymalny okres nieprzekraczający sześciu 

miesięcy. Sprawozdawczyni wyraża przekonanie, że całkowity maksymalny okres kontroli 

granicznych w przypadku przewidywalnych wydarzeń na podstawie obydwu tych artykułów 

nie powinien przekraczać jednego roku. 

Zdaniem sprawozdawczyni przedłużenie okresu przywrócenia kontroli na granicach 

wewnętrznych – zgodnie z propozycją Komisji przedstawioną we wniosku – nie zachęci 

państw członkowskich do ograniczenia przewidzianych środków do tego, co jest ściśle 

niezbędne i proporcjonalne do zagrożenia. 

Ponadto sprawozdawczyni opowiada się za wprowadzeniem ruchomej skali obowiązków 

obejmującej dodatkowe zabezpieczenia proceduralne w każdym przypadku przedłużenia 

kontroli granicznych. 

Wymogi dotyczące przedłużenia po raz pierwszy poza początkowy okres dwóch miesięcy 

powinny obejmować – podobnie jak zaproponowała Komisja – obowiązek przedstawienia 

przez państwa członkowskie szczegółowej oceny ryzyka oraz rozszerzone zaangażowanie 

państw członkowskich, na które miałoby wpływ ewentualne przywrócenie kontroli na 

granicach wewnętrznych.  

Kolejne przedłużenie kontroli granicznych na okres dłuższy niż sześć miesięcy nie powinno 

być możliwe bez formalnej procedury Rady „zatwierdzającej” takie przedłużenie. 
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Sprawozdawczyni wyraża opinię, że przedłużenie kontroli na granicach wewnętrznych 

mogłoby mieć poważne następstwa dla prawa swobodnego przepływu przewidzianego w 

Traktatach, a zatem UE ma nadrzędny interes w swym zaangażowaniu w „ograniczenie” tego 

prawa przez pojedyncze państwa członkowskie. Ponadto do dyspozycji Komisji powinny 

pozostawać niezapowiedziane kontrole, umożliwiające jej weryfikację stosowania zasad w 

praktyce, w szczególności w przypadkach przedłużenia kontroli na dłuższe okresy. 

Nie powinna zostać utrzymana jakakolwiek niejednoznaczność w rozporządzeniu polegająca 

na tym, że procedura ustanowiona na mocy art. 29 ma zastosowanie w bardzo konkretnych 

okolicznościach, które są w oczywisty sposób odrębne od podstaw uwzględnionych w art. 25, 

27 i 28. Nie powinno być zatem możliwe powołanie się na art. 25, 27 i 28 w celu arbitralnego 

przedłużenia kontroli granicznych przywróconych na podstawie art. 29 po wyczerpaniu 

wszystkich możliwości przewidzianych w tym ostatnim artykule. 

Do celów przejrzystości i rozliczalności opinia publiczna powinna być lepiej informowana o 

sytuacji w tej kwestii. Przy zachowaniu wymogów poufności powiązanych z porządkiem 

publicznym lub bezpieczeństwem wewnętrznym należy stworzyć więcej możliwości 

przeprowadzenia otwartych dyskusji, na szczeblu krajowym lub europejskim, na temat 

implikacji kontroli granicznych na granicach wewnętrznych w strefie Schengen. Kwestie te są 

bezpośrednio powiązane z analizą roli, jaką Parlament Europejski mógłby odegrać w tym 

procesie.  

Sprawozdawczyni uważa także, że lepsze informowanie Parlamentu Europejskiego i jego 

większe zaangażowanie są bardzo pożądane, w tym przez zapewnienie, aby otrzymywał on 

wszystkie dokumenty odnoszące się do demokratycznej kontroli decyzji mających wpływ na 

obszar wolny od kontroli na granicach wewnętrznych. 

Parlament powinien, w miarę możliwości, być powiązany z procedurą, w tym przez 

konsultacje, dla której może wyznaczyć obserwatora. W tym względzie Parlament mógłby 

również wykorzystać wysłuchania lub zorganizowany dialog z instytucjami UE i odnośnymi 

państwami członkowskimi w dążeniu do osiągnięcia tego celu. 


