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Inledning 

Syftet med detta arbetsdokument är att ange bakgrunden till föredragandens överläggningar 

om kommissionens förslag om ändring av kodexen om Schengengränserna1 vad gäller 

bestämmelserna om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna och att 

inför utarbetandet av förslaget till betänkande redogöra för vissa inledande synpunkter att ta 

upp till diskussion. 

Bakgrund 

Den 27 september 2017 föreslog kommissionen en ändring av kodexen om 

Schengengränserna i syfte att tillåta medlemsstaterna att återinföra gränskontroll vid de inre 

gränserna i händelse av ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten 

i en medlemsstat för en period om möjligen upp till fem år. Enligt de nuvarande 

bestämmelserna kan medlemsstaterna återinföra gränskontroll vid de inre gränserna för en 

period om sex månader eller, i undantagsfall, högst två år. Utöver den föreslagna 

förlängningen av tidsperioderna föreslog kommissionen ytterligare rättssäkerhetsgarantier, 

framför allt i form av riskbedömningar, som ska utformas för att säkerställa att återinförandet 

av sådana gränskontroller vid de inre gränserna är en sista utväg. 

I sin motivering till förslaget hävdar kommissionen att ”irreguljära migranters sekundära 

förflyttningar och ökningen av gränsöverskridande terroristhot” sedan september 2015 har 

”föranlett vissa medlemsstater att förlänga återinförandet av gränskontroll flera gånger, ibland 

så länge som de gällande rättsliga tidsbegränsningarna tillåter”. Det verkar därför som att 

kommissionen lade fram detta förslag för att legalisera medlemsstaternas gällande praxis, som 

inte längre är förenlig med de aktuella bestämmelserna i kodexen om Schengengränserna. 

I skäl 23 i den gällande kodexen om Schengengränserna påminns om att den befintliga, 

väletablerade rättsliga ramen för Schengenregelverket bygger på följande antagande: ”Ett 

återinförande av inre gränskontroll bör dock förbli en exceptionell åtgärd och endast 

genomföras som en sista utväg och gälla endast i begränsad omfattning, under en begränsad 

tidsperiod, som fastställs på grundval av specifika objektiva kriterier och en 

nödvändighetsbedömning som bör övervakas på unionsnivå.” 

Det är även viktigt att understryka att de medlemsstater som för närvarande har 

gränskontroller vid samtliga eller delar av sina inre gränser främst har motiverat sina beslut 

med risken för sekundära förflyttningar till följd av de irreguljära gränsöverskridande 

förflyttningarna sedan 2015. Som en del av förvaltningen av Schengensamarbetet 2013 kom 

EU:s medlagstiftare överens om följande: ”Migration och det faktum att ett stort antal 

tredjelandsmedborgare passerar de yttre gränserna bör inte i sig betraktas som ett hot mot den 

allmänna ordningen eller den inre säkerheten”.2  

                                                 
1  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en 

unionskodex om gränspassage för personer (kodexen om Schengengränserna). 
2  Skäl 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1051/2013 av den 22 oktober 2013 

om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt 

återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter. 
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Föredragandens ståndpunkt 

Det finns mycket som tyder på att den irreguljära migrationen till unionen – och dess 

återverkan på Schengenområdet utan gränskontroll vid de inre gränserna – är en följd av ett 

misslyckat gemensamt europeiskt asylsystem för hantering av personer som söker 

internationellt skydd samt ett misslyckande med att reformera detta system.  

De metoder som vissa medlemsstater för närvarande använder för sina gränskontroller vid de 

inre gränserna kan enligt föredraganden vara oproportionerliga, obefogade och oaktsamma, 

och kan till och med utgöra missbruk. 

Föredraganden beklagar att ingen konsekvensbedömning har gjorts som komplement till de 

föreslagna förändringar av kodexen om Schengengränserna som för närvarande håller på att 

granskas. Som en del av bättre lagstiftning bör lagförslag föregås av en 

konsekvensbedömning och, med tanke på de upplevda svårigheterna med att upprätthålla 

nuvarande bestämmelser, hade en sådan bedömning varit mycket välkommen för detta 

förslag. 

Föredraganden avvisar därför bestämt kommissionens försök att legalisera medlemsstaternas 

för närvarande olagliga metoder för gränskontroller vid de inre gränserna och kommer att 

vidhålla detta i förslaget till betänkande. Föredraganden anser att det främsta målet med 

eventuella ändringar av kodexen om Schengengränserna – vad gäller bestämmelserna om 

återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna – bör vara att förtydliga den rättsliga 

ramen. Ändringarna bör säkerställa att användningen av gränskontroll vid de inre gränserna 

svarar mot faktiska behov, är proportionerliga och tidsbegränsade, samtidigt som de 

garanterar medlemsstaterna den flexibilitet de behöver för att hantera verkliga hot. De nya 

bestämmelserna bör inte skapa incitament för införandet av gränskontroll vid de inre 

gränserna utan ett tydligt och objektivt behov, och inte heller för längre perioder än vad som 

krävs. 

Föredraganden skulle vilja klargöra och integrera den rättsliga ramen och de tillämpliga 

bestämmelserna för att säkerställa förbättrad insyn och göra det mer uppenbart när dessa 

bestämmelser eventuellt missbrukas. I det avseendet skulle tydliga bestämmelser göra det 

lättare för kommissionen att utöva sin befogenhet som ”fördragens väktare”, i synnerhet när 

kommissionen överväger eventuella överträdelseförfaranden mot medlemsstater som inte 

fullgör sina skyldigheter. 

Ändringsförslag 

Den befintliga strukturen i kapitel II i kodexen om Schengengränserna medger ingen 

bokstavlig tolkning av de tillämpliga bestämmelserna. Föredraganden rekommenderar därför 

att den nuvarande utformningen ses över i syfte att säkerställa samstämmighet, tydlighet och 

bättre genomförande av bestämmelserna i praktiken. 

Till skillnad från idag bör artiklarna vara strukturerade i fullständiga och separata delar med 

logiska beståndsdelar. Det faktiska innehållet i artikel 25 bör anpassas så att det ligger mer i 

linje med titeln ”allmän ram” och bör avse de övergripande huvudprinciperna för ett tillfälligt 

återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna för förutsägbara händelser. Delar av 

förfarandet bör inte anges. 
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För att öka tydligheten är det viktigt att i sak och i förfaranden skilja mellan bestämmelser för 

gränskontroll vid de inre gränserna som återinförs av anledningar som kräver omedelbara 

åtgärder (regleras genom artikel 28) och omständigheter som äventyrar det övergripande 

funktionssättet för området utan inre gränskontroll (regleras genom artikel 29). 

Innehållet i artikel 26, om kriterierna för bedömning av det tillfälliga återinförandet av 

gränskontroll vid de inre gränserna, bör på lämpligt sätt utökas så att medlemsstaterna måste 

styrka att återinförandet av gränskontroll faktiskt är en sista utväg. 

Efterföljande artiklar bör reglera förfarandena för det tillfälliga införandet av gränskontroll 

vid förutsägbara händelser, med särskilda regler och skyddsåtgärder för det första införandet 

av kontroller och förlängningar av dessa. 

I denna anda bör artikel 27 avse förfarandet för ett första återinförande av gränskontroller i 

upp till två månader, med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare fyra månader. I 

artikel 27a bör förfarandet och ytterligare skyddsåtgärder för fortsatt förlängning av 

gränskontroller i upp till sex månader fastställas. Föredraganden anser att den totala längsta 

perioden för gränskontroller för förutsägbara händelser inom ramen för båda artiklarna inte 

bör överstiga ett år. 

Enligt föredraganden skulle en förlängning av perioden för återinförande av gränskontroll vid 

de inre gränserna – enligt kommissionens förslag – inte uppmuntra medlemsstaterna att 

begränsa de planerade åtgärderna till vad som är absolut nödvändigt och proportionerligt i 

förhållande till hotet. 

Vidare ställer sig föredraganden positiv till ett införande av en glidande skala av skyldigheter 

med ytterligare rättssäkerhetsgarantier varje gång gränskontrollerna förlängs. 

Kraven för den första förlängningen efter de inledande två månaderna bör – i likhet med vad 

kommissionen föreslagit – inbegripa en skyldighet för medlemsstaterna att tillhandahålla en 

utförlig riskbedömning samt ett ökat deltagande av de medlemsstater som påverkas av det 

möjliga återinförandet av gränskontroll vid de inre gränserna.  

För den påföljande förlängningen av gränskontroller utöver sex månader bör ingen 

förlängning vara möjlig utan ett formellt rådsförfarande för ”godkännande” av förlängningen. 

Föredraganden anser att förlängda kontroller vid de inre gränserna skulle kunna få stora 

återverkningar för den fördragsenliga rätten till fri rörlighet, och att EU därför har ett stort 

intresse av att vara delaktigt i alla ”begränsningar” av denna rätt som införs av enskilda 

medlemsstater. Dessutom bör kommissionen kunna genomföra oanmälda kontroller i syfte att 

kontrollera tillämpningen av bestämmelserna i praktiken, i synnerhet i fall av förlängning av 

kontroller för längre perioder. 

Det bör inte längre finnas något utrymme för missförstånd i förordningen när det gäller det 

faktum att förfarandet i artikel 29 gäller under väldigt specifika förhållanden som tydligt 

skiljer sig från de anledningar som beaktas i artiklarna 25, 27 och 28. Det bör därför inte vara 

möjligt att åberopa artiklarna 25, 27 och 28 för att godtyckligt förlänga gränskontroller som 

återinförts inom ramen för artikel 29 när alla möjligheter enligt den sistnämnda artikeln har 

uttömts. 

För öppenhetens och ansvarsskyldighetens skull bör allmänheten vara mer medveten om vad 
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som händer. Samtidigt som konfidentialitetskraven med anknytning till den allmänna 

ordningen eller inre säkerhet respekteras bör ytterligare möjligheter ges till öppna 

diskussioner, på nationell nivå eller EU-nivå, om konsekvenserna av kontroller vid de inre 

gränserna inom Schengenområdet. Dessa överväganden är direkt kopplade till analysen av 

Europaparlamentets möjliga roll i processen.  

Föredraganden anser även att det är högst önskvärt att Europaparlamentet hålls bättre 

informerat och ges ett bättre deltagande, bl.a. genom att det säkerställs att parlamentet delges 

alla handlingar som är relevanta för demokratisk kontroll av de beslut som påverkar området 

utan kontroll vid de inre gränserna. 

Parlamentet bör närhelst så är möjligt vara anknutet till förfarandet, genom bland annat 

samråd, och för ändamålet utnämna en observatör. I detta avseende skulle parlamentet kunna 

använda sig av utfrågningar och/eller en strukturerad dialog med EU:s institutioner och de 

berörda medlemsstaterna i syfte att uppnå detta mål. 


