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Uvod 

Namen tega delovnega dokumenta je začrtati ozadje za oceno poročevalke o predlogu 

Komisije za spremembo Zakonika o schengenskih mejah1 glede pravil o začasni ponovni 

uvedbi nadzora na notranjih mejah in, ob upoštevanju priprave osnutka poročila, pripraviti 

začetna stališča za razpravo. 

Ozadje 

27. septembra 2017 je Evropska komisija predlagala spremembo Zakonika o schengenskih 

mejah, da bi se državam članicam omogočila ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah v 

primeru resne grožnje javnemu redu in notranji varnosti države članice za obdobje do petih 

let. Veljavna pravila državam članicam omogočajo ponovno uvedbo nadzora na notranjih 

mejah za obdobje šestih mesecev ali, v izjemnih primerih, do dveh let. Poleg predlaganega 

podaljšanja obdobja je Komisija predlagala dodatne postopkovne varovalke, zlasti v obliki 

ocene tveganja, da bi zagotovili, da je ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ukrep v 

skrajni sili. 

V obrazložitvenem memorandumu predloga je Komisija navedla, da od septembra 2015 

„zaradi sekundarnih gibanj migrantov brez urejenega statusa in povečanja čezmejne 

teroristične grožnje [...] so morale nekatere države članice večkrat podaljšati ponovno 

uvedeni nadzor mej, včasih do izteka obdobja, določenega v veljavnem pravnem okviru“. Zdi 

se torej, da predlog Komisije dejansko ureja že obstoječo prakso držav članic, ki ni več v 

skladu z veljavnimi določbami Zakonika o schengenskih mejah. 

Kot je poudarjeno v uvodni izjavi 23 sedanjega Zakonika o schengenskih mejah, veljavni 

dobro utrjeni pravni okvir schengenskega pravnega reda deluje pod predpostavko, da „bi se 

morala ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah še naprej uporabljati izjemoma in le v 

skrajnem primeru, z natančno določenim obsegom in trajanjem, temeljiti pa bi morala na 

posebnih objektivnih merilih in oceni o njeni nujnosti, kar bi bilo treba spremljati na ravni 

Unije“. 

Prav tako je pomembno poudariti, da so države članice, ki sedaj opravljajo nadzor na vseh ali 

delu svojih notranjih meja, svojo odločitev upravičile v glavnem s tveganjem sekundarnih 

gibanj po nedovoljenih čezmejnih premikih po letu 2015. Sozakonodajalca EU sta se v okviru 

svežnja ukrepov za upravljanje schengenskega območja iz leta 2013 sporazumela o tem, da 

„[M]igracij in velikega števila državljanov tretjih držav, ki prečkajo zunanje meje, samih po 

sebi ne bi smeli obravnavati kot grožnjo javnemu redu ali notranji varnosti“.2  

                                                 
1 Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki 

urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah). 
2 Uvodna izjava 5 Uredbe (EU) št. 1051/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o 

spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 za zagotovitev skupnih pravil o začasni ponovni uvedbi nadzora na 

notranjih mejah v izrednih razmerah. 
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Stališče poročevalke 

Nedvomno obstajajo tehtni razlogi za domnevo, da je nedovoljena migracija v EU (in 

posledično učinki na schengensko območje brez nadzora na notranjih mejah) posledica 

neuspeha skupnega evropskega azilnega sistema za obravnavanje oseb, ki prosijo za 

mednarodno zaščito, in pomanjkanja reforme tega sistema.  

Sedanja praksa nekaterih držav članic, ki ohranjajo nadzor na notranjih mejah, je lahko po 

mnenju poročevalke nesorazmerna, neutemeljena, nepozorna in morda celo predstavlja 

zlorabo. 

Poročevalka obžaluje, da ni bila opravljena ocena učinka, ki bi spremljala predlagane 

spremembe Zakonika o schengenskih mejah, ki se trenutno obravnavajo. Pred zakonodajnimi 

predlogi bi v okviru boljše priprave zakonodaje morali predložiti oceno učinka, taka ocena pa 

bi bila, glede na težave pri uveljavitvi obstoječih pravil, za ta predlog zelo dobrodošla. 

Poročevalka zato odločno zavrača poskuse Komisije, da legalizira trenutno nelegalno prakso 

držav članic v zvezi z nadzorom na notranjih mejah, osnutek poročila pa bo to odražal. 

Poročevalka meni, da bi moral biti glavni namen vsake spremembe Zakonika o schengenskih 

mejah v zvezi s pravili o ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah, da postane pravni okvir 

jasnejši. S spremembami bi zagotovili, da je uporaba nadzora na notranjih mejah v skladu z 

dejanskimi potrebami, da je ta sorazmeren in časovno omejen, hkrati pa bi državam članicam 

zagotovili fleksibilnost, ki jo potrebujejo za soočanje z dejanskimi grožnjami. Nova pravila ne 

bi smela spodbujati uvedbe nadzora na notranjih mejah brez jasne in objektivne potrebe za to 

in niti za obdobje, ki bi bilo daljše od nujnega. 

Poročevalka bi rada pojasnila in poenostavila pravni okvir in veljavna pravila, da se zagotovi 

večja preglednost in da postanejo morebitne zlorabe teh pravil bolj očitne. V zvezi s tem bi 

Komisiji jasna pravila morala omogočiti, da izvršuje svoje pristojnosti varuhinje Pogodb, 

zlasti v primeru, ko obravnava možnost začetka postopka zaradi ugotavljanja kršitev zoper 

države članice, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti. 

Predlagane spremembe 

Obstoječa struktura poglavja II Zakonika o schengenskih mejah ne omogoča nedvoumne 

razlage veljavnih pravil. Poročevalka torej priporoča, naj se veljavna razporeditev ponovno 

pregleda, da bi se zagotovili doslednost, jasnost in boljše uveljavljanje pravil v praksi. 

Za razliko od sedanjega stanja bi morala struktura členov slediti logiki popolnih in ločenih 

enot z logičnimi sestavinami. Dejanska vsebina člena 25 bi morala biti bolj v skladu s 

splošnim okvirom in bi morala določiti glavna horizontalna načela, ki urejajo začasno 

ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah v predvidljivih primerih. Ne bi pa smela določiti 

dela postopka, ki naj se uporabi. 

Zaradi večje jasnosti je treba tudi vsebinsko in postopkovno razlikovati med pravili, ki urejajo 

nadzor na notranjih mejah, ki se uvede iz razlogov, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje (to ureja 

člena 28), in okoliščin, ki v splošnem ogrožajo delovanje območja brez nadzora na notranjih 

mejah (to ureja člen 29). 
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Vsebino člena 26, ki določa merila za oceno začasne ponovne uvedbe nadzora na notranjih 

mejah, bi bilo treba ustrezno razširiti, da se zagotovi, da morajo države članice dokazati, da 

gre pri ponovni uvedbi nadzora na mejah dejansko za ukrep v skrajni sili. 

Slediti bi morali členi, ki urejajo postopke za začasno ponovno uvedbo nadzora na mejah za 

predvidljive dogodke, in določiti specifična pravila in varovalke za prvo uvedbo nadzora in 

njegovo podaljšanje. 

V tem duhu bi moral člen 27 določiti postopek prve ponovne uvedbe nadzora v trajanju 

največ 2 mesecev, z možnostjo podaljšanja do nadaljnjih štirih mesecev. Člen 27a bi moral 

določiti postopek in dodatne varovalke za nadaljnje podaljšanje nadzora na mejah za najdaljše 

možno obdobje šestih mesecev. Poročevalka meni, da skupno najdaljše trajanje nadzora na 

mejah za predvidljive dogodke v skladu z obema členoma ne bi smelo biti daljše od enega 

leta. 

Prav tako meni, da podaljšanje obdobja ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah, ki ga 

predlaga Komisija, ne bi spodbudilo držav članic, da omejijo predvidene ukrepe na tiste, ki so 

nujno potrebni in sorazmerni z grožnjo. 

Poleg tega poročevalka podpira uvedbo drsne lestvice obveznosti z dodatnimi postopkovnimi 

varovalkami vsakič, ko se nadzor na mejah podaljša. 

Zahteve za prvo podaljšanje prek začetnih dveh mesecev bi morale vključevati (podobno kot 

to predlaga Komisija) obveznost držav članic, da predstavijo natančno oceno tveganja, in 

večjo vključitev držav članic, ki bi jih morebitna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah 

prizadela.  

Dodatno podaljšanje nadzora na mejah onkraj šestih mesecev ne bi smelo biti možno brez 

formalnega postopka v Svetu, ki bi tako podaljšanje „dovolil“. Poročevalka meni, da ima 

lahko dlje časa trajajoč nadzor na notranjih mejah hude posledice za pravico do prostega 

gibanja iz Pogodb, zato ima EU prevladujoč interes, da je vključena v vsako morebitno 

„omejevanje“ te pravice s strani držav članic. Poleg tega bi morali biti Komisiji na voljo 

nenapovedani pregledi, da preveri uporabo pravil v praksi, zlasti v primerih podaljšanja 

nadzora za daljša obdobja. 

V tej ureditvi ne bi smel več biti možen nesporazum o dejstvu, da se postopek iz člena 29 

uporablja v zelo specifičnih okoliščinah, ki se jasno razlikujejo od podlage iz členov 25, 27 in 

28. Zato ne bi smelo biti možno sklicevanje na člene 25, 27 in 28 za samovoljno 

podaljševanje nadzora na mejah, ki se uvede s členom 29, ko se vse možnosti iz slednjega 

izčrpajo. 

Za namene preglednosti in odgovornosti bi morala biti javnost bolje obveščena o dogajanju. 

Ob siceršnjem spoštovanju zahtev glede zaupnosti v zvezi z javnim redom in notranjo 

varnostjo bi bilo treba večkrat javno razpravljati o posledicah nadzora na notranjih mejah v 

schengenskem območju, tako na nacionalni kot na evropski ravni. Ti dejavniki so neposredno 

povezani z analizo vloge, ki bi jo lahko Evropski parlament imel v tem postopku.  
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Poročevalka meni tudi, da je boljše informiranje in večje vključevanje Evropskega parlamenta 

zelo zaželeno, tudi z zagotavljanjem, da prejme vse dokumente, pomembne za demokratični 

nadzor nad odločitvami, ki vplivajo na območje brez nadzora na notranjih mejah. 

Parlament bi po možnosti moral biti pridružen postopku, tudi prek posvetovanja, zato bi 

moral imeti možnost imenovati opazovalca. Parlament bi lahko v ta namen uporabil tudi 

predstavitve in/ali strukturirani dialog z institucijami EU in vpletenimi državami članicami. 


