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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo zadevne službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi ocenjevalnega 
mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda
(KOM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2010)0624),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 77(2)(e) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0370/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A7-0000/2011),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, da to stališče posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim 
parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ocenjevalni mehanizem, vzpostavljen 
leta 1998, je zato treba revidirati v tistem 
delu, ki zadeva drugi del mandata Stalnega 
odbora. Prvi del mandata Stalnega odbora 
je treba še naprej uporabljati, kakor je 
določeno v delu I Sklepa z dne 
16. septembra 1998.

(6) Ocenjevalni mehanizem, vzpostavljen 
leta 1998, je zato treba revidirati v tistem 
delu, ki zadeva prvi in drugi del mandata 
Stalnega odbora, da se zagotovi enoten 
mehanizem na podlagi istih meril za 
države kandidatke in države članice, ki že 
izvajajo schengenski pravni red.

Or. en

Obrazložitev
Cilj je zagotoviti enoten mehanizem za države kandidatke in države članice schengenskega 
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območja, da bi preprečili dvojna merila.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Države članice morajo biti dejavno 
vključene v proces ocenjevanja. Ukrepe za 
izvajanje te uredbe je treba sprejeti z 
upravljalnim postopkom iz člena 4 Sklepa 
Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.

(8) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe, je treba Komisiji 
podeliti izvedbena pooblastila. Komisija 
mora ta pooblastila izvajati v skladu z 
določbami Uredbe (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
februarja 2011 o določitvi splošnih pravil 
in načel, na podlagi katerih države članice 
nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil 
Komisije.1
_________
1 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

Or. en

Obrazložitev
Cilj predloga spremembe je zagotoviti, da bodo uporabljena nova pravila komitologije v 
skladu z Lizbonsko pogodbo. 

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Ocenjevalni mehanizem mora 
vključevati tudi preverjanje ustrezne 
zakonodaje o odpravi nadzora na notranjih 
mejah in kontrol na nacionalnem ozemlju. 
Zaradi posebne narave teh določb, ki ne 
vplivajo na notranjo varnost držav članic, 
mora biti za zadevne obiske na kraju 
samem izključno pristojna Komisija.

(10) Ocenjevalni mehanizem mora 
vključevati tudi preverjanje ustrezne 
zakonodaje o odpravi nadzora na notranjih 
mejah in kontrol na nacionalnem ozemlju. 
Za zadevne obiske na kraju samem morajo 
biti pristojni uradniki Komisije v 
sodelovanju s strokovnjaki držav članic.

Or. en
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Obrazložitev
Da bi poudarili dejstvo, da ocenjevalni mehanizem temelji na tesnem sodelovanju med 
Komisijo in državami članicami, morajo pri obiskih na kraju samem v zvezi z odpravo 
nadzora na notranjih mejah sodelovati tudi strokovnjaki iz držav članic. Glej predlog 
spremembe člena 12.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Evropski nadzornik za varstvo 
podatkov in nacionalni nadzorni organi 
morajo biti, vsak v okviru svojih 
pristojnosti, vključeni v proces 
ocenjevanja in v vlogi opazovalcev 
sodelovati pri obisku na kraju samem v 
zvezi s področjem, ki je zajeto z njihovim 
mandatom.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Ocenjevalni mehanizem mora 
predvideti podporni mehanizem za primer 
resne pomanjkljivosti, ki bi lahko bistveno 
vplivala na notranjo varnost 
schengenskega območja. Če zadevna 
država članica v šestmesečnem roku in s 
podporo strokovnjakov Frontexa ne more 
odpraviti pomanjkljivosti, bi moralo biti 
mogoče uporabiti nadaljnje ukrepe in 
sankcije, ki bi lahko vodili v ponovno 
uvedbo mejnega nadzora za omejeno 
obdobje.

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S to uredbo se vzpostavlja ocenjevalni 
mehanizem za preverjanje uporabe 
schengenskega pravnega reda v državah 
članicah, za katere se schengenski pravni 
red uporablja v celoti.

S to uredbo se vzpostavlja ocenjevalni 
mehanizem za naslednje namene:

– za ugotavljanje, ali so izpolnjeni vsi 
pogoji za uveljavitev schengenskega 
pravnega reda v državi kandidatki, in 
za preverjanje uporabe schengenskega 

pravnega reda v državah članicah, za katere 
se schengenski pravni red uporablja v 
celoti, in v državah članicah, za katere se 
v skladu z zadevnim protokolom k 
Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o 
delovanju Evropske unije schengenski 
pravni red uporablja delno.

Or. en

Obrazložitev
Cilj prve alinee je zagotoviti enoten mehanizem za države kandidatke in države članice 
schengenskega območja, da bi preprečili dvojna merila. Cilj druge alinee je zagotoviti 
sodelovanje Združenega kraljestva in Irske v okviru ocenjevalnega mehanizma v skladu z 
njunim sodelovanjem v schengenskem območju.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Strokovnjaki iz držav članic, ki v skladu z 
zadevnim Aktom o pristopu schengenskega 
pravega reda še ne uporabljajo v celoti, 
prav tako sodelujejo pri ocenjevanju vseh 
delov tega pravnega reda.

Strokovnjaki iz držav članic, ki v skladu z 
zadevnim Aktom o pristopu schengenskega 
pravega reda še ne uporabljajo v celoti, 
prav tako sodelujejo pri ocenjevanju vseh 
delov tega pravnega reda.
Strokovnjaki iz držav članic, za katere se v 
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skladu z ustreznim protokolom k Pogodbi 
o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju 
Evropske unije schengenski pravni red 
uporablja le delno, sodelujejo pri 
ocenjevanju tistih delov pravnega reda, ki 
veljajo samo za te države članice.

Or. en

Obrazložitev
Cilj predloga spremembe je omogočiti sodelovanje strokovnjakov iz Združenega kraljestva in 
Irske pri ocenjevanjih tistih delov schengenskega pravnega reda, ki veljajo za Združeno 
kraljestvo in Irsko.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 5 - odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Večletni program se lahko sklicuje na 
tematska in/ali regionalna ocenjevanja iz 
člena 8(1).

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 7 - odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija najpozneje 15. avgusta v 
predhodnem letu pošlje standardni 
vprašalnik državam članicam, ki bodo 
ocenjene v naslednjem letu. Standardni 
vprašalniki zajemajo zadevno zakonodajo, 
organizacijska in tehnična sredstva, ki so 
na voljo za izvajanje schengenskega 
pravnega reda, ter statistične podatke za 
vsako področje ocenjevanja.

1. Komisija najpozneje 15. avgusta v 
predhodnem letu pošlje standardni 
vprašalnik državam članicam, ki bodo 
ocenjene v naslednjem letu. Standardni 
vprašalniki se pripravijo v tesnem 
sodelovanju z državami članicami in 
zajemajo zadevno zakonodajo, 
organizacijska in tehnična sredstva, ki so 
na voljo za izvajanje schengenskega 
pravnega reda, ter statistične podatke za 
vsako področje ocenjevanja.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija pripravi seznam 
strokovnjakov, ki jih države članice 
imenujejo za sodelovanje pri obiskih 
na kraju samem. Ta seznam se 
posreduje državam članicam.

črtano

2. Države članice za vsakega 
strokovnjaka navedejo njegova 
področja strokovnega znanja in 
izkušenj s sklicevanji na področja iz 
Priloge k tej uredbi. Države članice o 
vseh spremembah čim prej uradno 
obvestijo Komisijo.

črtano

3. Države članice navedejo, kateri 
strokovnjaki se lahko dajo na voljo za 
nenapovedane obiske na kraju samem 
v skladu z zahtevami iz člena 10(5).

črtano

4. Strokovnjaki imajo ustrezne 
kvalifikacije, vključno z dobrim 
teoretičnim znanjem in praktičnimi 
izkušnjami na področjih, ki jih zajema 
ocenjevalni mehanizem, dobro poznajo 
načela, postopke in tehnike ocenjevanja 
ter se lahko učinkovito sporazumevajo v 
skupnem jeziku.

5. Države članice zagotovijo, da 
strokovnjaki, ki jih imenujejo, 
izpolnjujejo zahteve iz prejšnjega 
odstavka, pri tem pa navedejo tudi 
usposabljanja, ki so se jih ti udeležili. 
Države članice poleg tega zagotovijo, 
da se strokovnjaki redno udeležujejo
usposabljanj, da bodo še naprej 
izpolnjevali te zahteve.

Strokovnjaki, ki sodelujejo v obiskih na 
kraju samem, imajo ustrezne kvalifikacije, 
vključno z dobrim teoretičnim znanjem in 
praktičnimi izkušnjami na področjih, ki jih 
zajema ocenjevalni mehanizem, dobro 
poznajo načela, postopke in tehnike 
ocenjevanja ter se lahko učinkovito 
sporazumevajo v skupnem jeziku. V ta 
namen države članice v sodelovanju s 
Frontexom zagotovijo, da se strokovnjaki
udeležujejo ustreznih usposabljanj.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 10 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Obiske na kraju samem opravijo 
skupine, ki jih imenuje Komisija. Skupine 
sestavljajo strokovnjaki, izbrani na podlagi 
seznama strokovnjakov iz člena 9, in 
uradniki Komisije. Komisija zagotovi 
geografsko uravnoteženost in 
usposobljenost strokovnjakov v vsaki 
skupini. Strokovnjaki držav članic ne 
smejo sodelovati pri obisku na kraju 
samem v državi članici, v kateri so 
zaposleni.

1. Skupine, pristojne za obiske na kraju 
samem, sestavljajo strokovnjaki, ki jih 
imenujejo države članice, in uradniki 
Komisije. Strokovnjaki držav članic ne 
smejo sodelovati pri obisku na kraju 
samem v državi članici, v kateri so 
zaposleni.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 10 - odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija pozove države članice, naj 
imenujejo strokovnjake, ki so razpoložljivi 
za sodelovanje pri posameznih obiskih na 
kraju samem, in navedejo njihova 
področja strokovnega znanja. Pri 
napovedanih obiskih pozove Komisija 
države članice k imenovanju 
strokovnjakov najpozneje šest tednov pred 
načrtovanim obiskom na kraju samem. 
Države članice imenujejo strokovnjake v 
enem tednu.
Pri nenapovedanih obiskih pozove 
Komisija države članice k imenovanju 
strokovnjakov najpozneje dva tedna pred 
načrtovanim obiskom na kraju samem. 
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Države članice imenujejo strokovnjake v 
72 urah.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 10 - odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Evropski nadzornik za varstvo 
podatkov in nacionalni nadzorni organi 
so vabljeni, da v vlogi opazovalcev 
sodelujejo pri obisku na kraju samem 
zvezi s področjem, ki je zajeto z njihovim 
mandatom.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 10 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Število strokovnjakov (vključno z 
opazovalci), ki sodelujejo pri ocenjevalnih
obiskih, ne sme preseči osem oseb za 
napovedane obiske na kraju samem in šest 
oseb za nenapovedane obiske na kraju 
samem.

3. Število strokovnjakov držav članic, ki 
sodelujejo pri ocenjevalnih obiskih, ne sme 
preseči osem oseb za napovedane obiske 
na kraju samem in šest oseb za 
nenapovedane obiske na kraju samem. Če 
število strokovnjakov, ki jih imenujejo 
države članice, presega te zgornje meje, 
Komisija po posvetovanju z zadevnimi 
državami članicami imenuje člane 
skupine glede na geografsko 
uravnoteženost in usposobljenost 
strokovnjakov.

Or. en
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 10 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija pri napovedanih obiskih 
uradno obvesti države članice, katerih 
strokovnjaki so bili imenovani v skladu z 
odstavkom 1, najpozneje štiri tedne pred 
načrtovanim obiskom na kraju samem. 
Države članice potrdijo razpoložljivost 
zadevnih strokovnjakov v enem tednu.

črtano

Or. en

Obrazložitev
To je sedaj vključeno v člen 1.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 10 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija pri nenapovedanih obiskih 
uradno obvesti države članice, katerih 
strokovnjaki so bili imenovani v skladu z 
odstavkom 1, najpozneje en teden pred 
načrtovanim obiskom na kraju samem. 
Države članice potrdijo razpoložljivost 
zadevnih strokovnjakov v 48-ih urah.

črtano

Or. en

Obrazložitev
To je sedaj vključeno v člen 1.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na člen 10 sestavljajo skupine za 
nenapovedane obiske na kraju samem za 
preverjanje neprisotnosti nadzora na 
notranjih mejah samo uradniki Komisije.

Ne glede na člen 10 sestavljajo skupine za 
nenapovedane obiske na kraju samem za 
preverjanje neprisotnosti nadzora na 
notranjih mejah trije uradniki Komisije in 
trije strokovnjaki iz držav članic.

Or. en

Obrazložitev
Da bi poudarili dejstvo, da ocenjevalni mehanizem temelji na načelu tesnega sodelovanja 
med Komisijo in državami članicami, morajo pri obiskih na kraju samem v zvezi z odpravo 
kontrol na notranjih mejah sodelovati tudi strokovnjaki iz držav članic. Glej predlog 
spremembe uvodne izjave 10.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a
Podporne skupine

V primeru resne pomanjkljivosti v smislu 
člena 13(7) Frontex oblikuje skupino 
strokovnjakov, ki šest mesecev po 
razkritju resne pomanjkljivosti pomagajo 
zadevni državi članici pri odpravi 
pomanjkljivosti. V skupini lahko 
sodelujejo strokovnjaki držav članic.

Or. en

Obrazložitev
Resne pomanjkljivosti, ki lahko bistveno vplivajo na splošno varnost ene ali več držav članic, 
je treba nujno odpraviti, da bi znova vzpostavili medsebojno zaupanje. Frontex kot 
specializirana agencija EU lahko odigra ključno vlogo pri podpori zadevni državi članici pri 
odpravljanju pomanjkljivosti.
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13b
Nadaljnji ukrepi in sankcije

Šest mesecev po razkritju resne 
pomanjkljivosti Komisija izvede obisk na 
kraju samem. Če se med obiskom na 
kraju samem izkaže, da resna 
pomanjkljivost ni bila odpravljena, 
Komisija odboru, ustanovljenem v skladu 
s členom 15, predloži predlog nadaljnjih 
ukrepov in morebitnih sankcij. Odločitev 
o nadaljnjih ukrepih in morebitnih 
sankcijah, ki bi lahko vodili v ponovno 
uvedbo mejnega nadzora, se sprejme v 
skladu z ocenjevalnim postopkom iz člena 
15(2).

Or. en

Obrazložitev
Če država članica po šestih mesecih in kljub podpori agencije Frontex ne odpravi resne 
pomanjkljivosti, mora imeti Komisija možnost, da se v sodelovanju z odborom, ki ga 
sestavljajo predstavniki držav članic, odloči za nadaljnje ukrepe in tudi sankcije.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 15 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisiji pomaga odbor, ki ga 
sestavljajo predstavniki držav članic in mu 
predseduje predstavnik Komisije.

(1) Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je 
odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Or. en

Obrazložitev
Cilj predloga spremembe je zagotoviti, da bodo uporabljena nova pravila komitologije v 
skladu z Lizbonsko pogodbo. 
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 15 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljajo členi 4, 7 in 8 Sklepa 
št. 1999/468/ES.

(2) Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 
182/2011.

Or. en

Obrazložitev
Cilj predloga spremembe je zagotoviti, da bodo uporabljena nova pravila komitologije v 
skladu z Lizbonsko pogodbo. Da bi zagotovili ustrezno sodelovanje predstavnikov držav 
članic, je treba izbrati postopek ocenjevanja v skladu s členom 5 Uredbe (EU) št. 182/2011. 
Ta postopek zagotavlja, da predloge Komisije potrdi kvalificirana večina članov odbora 
strokovnjakov. Nasprotno lahko Komisija v postopku posvetovanja v skladu s členom 4 
izvedbeni akt sprejme, četudi mu večina predstavnikov držav članic nasprotuje.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razveljavitev dela II Sklepa Izvršnega 
Odbora z dne 16. septembra 1998 o 
ustanovitvi Stalnega odbora Konvencije o 
izvajanju Schengenskega sporazuma 
(SCH/Com-ex (98) 26 def.) z naslovom 
„Odbor za izvajanje za države, v katerih je 
Konvencija že uveljavljena“ začne 
učinkovati eno leto od začetka veljavnosti 
te uredbe.

Razveljavitev Sklepa Izvršnega Odbora z 
dne 16. septembra 1998 o ustanovitvi 
Stalnega odbora Konvencije o izvajanju 
Schengenskega sporazuma (SCH/Com-ex 
(98) 26 def.) z naslovom „Odbor za 
izvajanje za države, v katerih je 
Konvencija že uveljavljena“ začne 
učinkovati eno leto od začetka veljavnosti 
te uredbe.

Or. en

Obrazložitev
Po mnenju poročevalca bi morali zagotoviti enoten ocenjevalni mehanizem na podlagi te 
uredbe. Zato bi morali Sklep Izvršnega odbora razveljaviti tako glede dela I kot tudi glede 

dela II.
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Svet se lahko odloči za izvajanje 
schengenskih ocenjevanj iz aktov o 
pristopu, sklenjenih po začetku veljavnosti 
te uredbe, v skladu s to uredbo.

črtano

Or. en

Obrazložitev
Ker je cilj predloga spremembe odstavka 1 člena 1 vključiti države kandidatke v ta novi 
schengenski ocenjevalni mehanizem od samega začetka, je člen 20 odveč. 
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje:

Vzpostavitev schengenskega območja konec 80-ih in v začetku 90-ih let je eden največjih 
dosežkov evropskih držav, ki so odpravile nadzor na skupnih mejah in omogočile prost pretok 
oseb na tem območju. Hkrati so izvajale tudi različne izravnalne ukrepe, zlasti krepitev 
nadzora na zunanjih mejah ter krepitev policijskega, carinskega in pravosodnega sodelovanja, 
vzpostavitev schengenskega informacijskega sistema (SIS) itd.

Za odpravo nadzora na notranjih mejah si morajo države članice medsebojno popolnoma 
zaupati, da so sposobne v celoti izvajati spremljevalne ukrepe, ki omogočajo odpravo tega 
nadzora. Varnost schengenskega območja je namreč odvisna od doslednosti in učinkovitosti 
držav članic pri izvajanju nadzora na njihovih zunanjih mejah ter od kakovosti in hitrosti 
izmenjave informacij v schengenskem informacijskem sistemu. Pomanjkljivosti ali 
neustrezno delovanje katerega koli od teh elementov ogrožajo varnost Evropske unije in 
učinkovitost schengenskega območja.

Leta 1998 je bil ustanovljen Stalni odbor, ki ocenjuje države članice na dveh ločenih ravneh:

– začetek učinkovanja: odbor je moral preveriti, ali je država članica, ki se je želela 
pridružiti schengenskemu območju, izpolnjevala vse pogoje za uporabo 
schengenskega pravnega reda in za odpravo mejnega nadzora;

– izvajanje: medsebojno zaupanje, ki je bilo vzpostavljeno z odpravo nadzora na 
notranjih meja, je treba ohranjati in krepiti s preverjanjem pravilne uporabe 
schengenskega pravnega reda v državah članicah. 

Po uveljavitvi Amsterdamske pogodbe leta 1999 in vključitvi schengenskega pravnega reda v 
EU se je Stalni odbor preimenoval v delovno skupino Sveta za schengensko evalvacijo (SCH-
EVAL). Pri tem se mandat in medvladna narava odbora nista spremenila.

V Haaškem programu je Evropski svet pozval Komisijo, naj predloži predlog za dopolnitev in 
izboljšanje obstoječega schengenskega ocenjevalnega mehanizma, da bi odpravili ugotovljene 
pomanjkljivosti. Komisija je marca 2009 predstavila dva predloga za uredbo in odločbo 
Sveta, da bi vzpostavili pravni okvir za enotni ocenjevalni mehanizem za preverjanje in 
spremljanje pravilne uporabe schengenskega pravnega reda. Uredba Sveta je urejala 
dejavnosti v zvezi s prostim pretokom in mejnim nadzorom v okviru schengenskega pravnega 
reda. Odločba Sveta je zadevala policijske ukrepe, ki bi spremljali odpravo nadzora na 
notranjih mejah.

Poleg tega je bil cilj predlogov tudi odzvati se na spremembe pravnih razmer po vključitvi 
schengenskega pravnega reda v okvir EU, ko je bila za vsako določbo pravnega reda 
zagotovljena pravna podlaga v okviru prvega ali tretjega stebra. 

V postopek posvetovanja o teh dveh predlogih je bil vključen Evropski parlament, ki je na 
podlagi mnenja pravne službe Parlamenta o tem, ali je Komisija izbrala najustreznejšo pravno 
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podlago, zaključil, da bi morali predlog uredbe obravnavati v postopku soodločanja. Ker sta 
oba predloga izkazovala iste pomanjkljivosti in sta s pravnega vidika predstavljala dve plati 
iste medalje, tj. vzpostavitve enotnega schengenskega ocenjevalnega sistema, bi ju bilo treba 
obravnavati v svežnju. Oktobra 2009 je Evropski parlament zavrnil oba predloga in pozval 
Komisijo, naj ju umakne in pripravi vsebinsko izboljšana predloga, ki upoštevata postopek 
soodločanja in začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe.

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je predlog iz „tretjega stebra“ zastarel in je bil 
umaknjen s „sporočilom omnibus“, sprejetim decembra 2009. Hkrati je bil umaknjen tudi 
drugi predlog (uredba iz prvega stebra).

Področje uporabe novega predloga

Novembra 2010 je bil predstavljen enoten nov predlog za vzpostavitev pravnega okvira za 
ocenjevanje pravilne uporabe schengenskega pravnega reda. Ta ocenjevalni mehanizem je 
namenjen ohranjanju medsebojnega zaupanja med državami članicami v njihovo sposobnost, 
da bodo uspešno in učinkovito uporabljale spremljevalne ukrepe, ki omogočajo ohranjanje 
območja brez notranjih mej. 

Kot zakonodajni postopek se predlaga soodločanje, pri čemer je Evropski parlament v celoti 
vključen na področju pravosodja in notranjih zadev. Zaradi večje preglednosti se predlaga 
redno poročanje Svetu in Evropskemu parlamentu o izvedenih ocenjevanjih, sklepnih 
ugotovitvah ocenjevanj in ukrepih, ki jih na podlagi teh ugotovitev sprejmejo zadevne države 
članice.

Cilj predloga je tudi povečati učinkovitost schengenskega ocenjevalnega mehanizma, da bo 
izvajanje schengenskega pravnega reda preglednejše, učinkovitejše in doslednejše.

Ta novi ocenjevalni mehanizem mora temeljiti na vprašalnikih in – napovedanih in 
nenapovedanih – obiskih na kraju samem, pri čemer je organiziran v več fazah. Oblikovati je 
treba večletni program, ki zajema obdobje petih let (vsaka država članica mora biti ocenjena 
vsaj enkrat v vsakem petletnem obdobju), in seznam držav, ki bodo ocenjene (pripravljalna 
faza). Okvirni program je treba sprejeti v postopku komitologije. 

Enako mora veljati tudi v zvezi z letnim programom, ki mora temeljiti na analizi tveganj, ki jo 
izvede Frontex. V okviru tega programa je treba določiti ocenjevanja v posameznih državah, 
ki so bodisi napovedana ali ne (v tem primeru mora biti seznam držav članic zaupen).
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Stališče poročevalca

Poročevalec pozdravlja novi predlog Evropske komisije, ki ne le upošteva nekatere kritike, ki 
jih je v preteklosti podal Evropski parlament, temveč tudi pravilno predlaga pravno podlago 
(člen 77(2)(e) PDEU), ki vključuje postopek soodločanja.

Potrebujemo nov schengenski ocenjevalni mehanizem, ki bo imel več lastnosti:

– bolj skupnostna naravnanost (evropski pristop in vključevanje institucij Skupnosti, ne le 
medvladni pristop);

– večja preglednost (obveznost sporočanja rezultatov inšpekcijskih obiskov ter priporočil 
Komisije in njihovega izvajanja Svetu in Evropskemu parlamentu);

– več sodelovanja (zagotavljanje uravnotežene udeležbe Komisije in držav članic ter 
polnopravnega sodelovanja evropskih in nacionalnih strokovnjakov);

– boljša uporaba sredstev (vključevanje Frontexa in upoštevanje njegovih izkušenj in analiz 
tveganja);

– večja učinkovitost (manj „težke“ ekipe);

– večja doslednost (možnost natančnega ocenjevanja stopnje izpolnjevanja schengenskih 
pravil in mehanizmov za pravočasno odpravljanje napak ter odprava določenega občutka, da 
se je kazni mogoče izogniti).

Poročevalec poudarja svoje nasprotovanje sistemu „dvojnih meril“, ki je zelo strog do držav 
kandidatk in zelo popustljiv do držav članic schengenskega prostora. Zato meni, da se morajo 
uporabljati enaka pravila in da mora ocenjevalni sistem upoštevati stalno spoštovanje 
schengenskih predpisov in ne le ob vključitvi. Zato različna merila in ocenjevalni sistemi za 
ene in druge nimajo nobenega smisla.

Poročevalec ponovno poudarja pomen medsebojnega zaupanja, na katerem temelji celoten 
schengenski sistem.

Končno so tokrat predvidene tudi določbe o delnem sodelovanju Združenega kraljestva in 
Irske, tako da je omogočeno ocenjevanje na področju policijskega sodelovanja, operacij 
SIS/SIRENE in varstva podatkov.


