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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 pristojne tehnične 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 spremembi Uredbe (ES) 
št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki 
urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), ter Konvencije o 
izvajanju Schengenskega sporazuma
(COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0118),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 77(1) in (2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0070/2011),

– 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 (A7-0000/2012),

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 nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj politike Unije na področju zunanjih 
meja je integrirano upravljanje, ki 
zagotavlja enotno in visoko raven kontrole 
in nadzora, kar je nujna posledica prostega 
gibanja oseb znotraj Evropske unije in 
temeljni sestavni del območja svobode, 
varnosti in pravice. V ta namen je treba 
določiti skupna pravila o standardih in 
postopkih za nadzor zunanjih meja.

(1) Cilj politike Unije na področju zunanjih 
meja je integrirano upravljanje, ki 
zagotavlja enotno in visoko raven kontrole 
in nadzora, kar je nujna posledica prostega 
gibanja oseb znotraj Evropske unije in 
temeljni sestavni del območja svobode, 
varnosti in pravice. V ta namen je treba 
določiti skupna pravila o standardih in 
postopkih za nadzor zunanjih meja in pri 
tem upoštevati posebne in nesorazmerne 
pritiske, s katerimi se na svojih zunanjih 
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mejah soočajo nekatere države članice. 
Tako določena pravila bi bilo treba urejati 
z načelom solidarnosti med državami 
članicami.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Prosto gibanje ljudi v schengenskem 
območju je eden od največjih dosežkov 
evropskega povezovanja in schengenski 
pravni red je pozitivno vplival na življenja 
več sto tisoč državljanov Unije, tako s 
spodbujanjem prečkanja meja kot z 
krepitvijo gospodarstva. Prosto gibanje je 
temeljna pravica in eden od stebrov 
državljanstva Unije, pogoji za 
uresničevanje te pravice pa so določeni v 
pogodbah in v Direktivi 2004/38/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
29. aprila 2004 o pravici državljanov 
Unije in njihovih družinskih članov do 
prostega gibanja in prebivanja na ozemlju 
držav članic1.
_________________
1 UL L 158, 30. 4. 2004, str. 77.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Za odpravo nadzora na notranjih 
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mejah si morajo države članice 
medsebojno popolnoma zaupati, da so 
sposobne v celoti izvajati spremljevalne 
ukrepe, ki omogočajo odpravo tega 
nadzora.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Z oblikovanjem schengenskega 
območja je bila določena skupna zunanja 
meja, katere varovanje bi morala biti 
odgovornost, ki si jo delijo države članice 
v skladu z načelom solidarnosti in 
pravične delitve odgovornosti, kot je 
opredeljeno v členu 80 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. Krepitev 
upravljanja schengenskega območja 
pomaga zagotavljati, da lahko vsaka 
država članica učinkovito nadzoruje svoj 
del zunanjih meja, ter vzpostavlja 
zaupanje v učinkovitost sistema Unije za 
upravljanje migracij.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Po štirih letih uporabe se je na podlagi 
praktičnih izkušenj držav članic in 
Komisije pri uporabi Zakonika o 
schengenskih mejah, vključno z rezultati 
schengenskih evalvacij ter poročili in 

(3) Po štirih letih uporabe se je na podlagi 
praktičnih izkušenj držav članic in 
Komisije pri uporabi Zakonika o 
schengenskih mejah, vključno z rezultati 
schengenskih evalvacij ter poročili in 
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zahtevami držav članic, pokazala potreba 
po nekaterih spremembah.

zahtevami držav članic, pa tudi 
zakonodajnimi pobudami in razvojem 
primarnega in sekundarnega prava Unije 
ter potrebo po razjasnitvi in učinkovitejšo 
porazdelitvijo kritičnih tehničnih zadev, 
pokazala potreba po nekaterih 
spremembah.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) S sprejetjem Uredbe (EU) 
št. 1168/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. oktobra 2011 o 
spremembah Uredbe Sveta 
(ES) št. 2007/2004 o ustanovitvi Evropske 
agencije za upravljanje operativnega 
sodelovanja na zunanjih mejah držav 
članic Evropske unije (FRONTEX)1 se 
izboljša integrirano upravljanje zunanjih 
meja in zagotovi nadaljnja krepitev vloge 
agencije, v skladu s ciljem Unije, da 
razvije politiko z namenom postopnega 
uvajanja koncepta integriranega 
upravljanja mej.
______________
1 UL L 304, 22. 11. 2011, str. 1.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za uskladitev določb Zakonika o 
schengenskih mejah s Pogodbo o delovanju 
Evropske unije (PDEU) bi bilo treba 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije prenesti na Komisijo v zvezi s 
sprejemanjem dodatnih ukrepov varovanja 
v skladu s členom 12(5) in spremembami 
prilog v skladu s členom 32. Zlasti je 
pomembno, da Komisija med svojim 
pripravljalnim delom izvede ustrezna 
posvetovanja, tudi s strokovnjaki. Komisija 
bi morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti hkratno, 
pravočasno in ustrezno posredovanje 
ustreznih dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice.)

Or. en

Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe: v angleški različici predloga manjka beseda.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka c
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 2 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„4(a) ,notranja tovorna povezava‘ pomeni 
katero koli tovorno povezavo med istima 
dvema ali več pristanišči, ki se nahajajo na 
ozemljih držav članic, brez pristajanja na 
katerih koli pristaniščih zunaj ozemelj 
držav članic;“

„4(a) ,notranja tovorna povezava‘ pomeni 
katero koli tovorno povezavo med istima 
dvema ali več pristanišči, ki se nahajajo na 
ozemljih držav članic, brez pristajanja na 
katerih koli pristaniščih zunaj ozemelj 
držav članic, in pri kateri gre za prevoz 
blaga v skladu z vnaprej določeno potjo;“;
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka g a (novo)
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 2 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) vstavi se naslednja točka 8a:
„8a ‚skupni mejni prehod‘ pomeni vsak
mejni prehod, ki se nahaja bodisi na 
ozemlju države članice bodisi na ozemlju 
tretje države, na katerem mejna policija 
države članice in mejna policija tretje 
države opravljata vstopno in izstopno 
kontrolo v skladu z zakonodajo svojih 
držav in na podlagi dvostranskega 
sporazuma;“;

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka h a (novo)
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 2 – točka 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) vstavi se naslednja točka 18a:
„18a ‚delavec na morju‘ pomeni osebo, ki 
dela na napravi na morju, ki se nahaja 
izven teritorialnih voda, vendar v območju 
izključnega pomorskega gospodarskega 
izkoriščanja držav članic, kot to določa 
mednarodno pomorsko pravo, in ki se po 
morju ali zraku redno vrača na ozemlje 
držav članic;“;
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka h b (novo)
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 2 – točka 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(hb) vstavi se naslednja točka 19a:
„19a ‚en mesec‘ pomeni 30 dni.“;

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za posameznike ali skupine oseb, kadar 
to narekujejo zahteve posebne vrste za 
občasno prehajanje zunanjih meja izven 
mejnih prehodov ali izven določenega 
delovnega časa, pod pogojem, da 
posedujejo dovoljenja, ki jih zahteva 
nacionalna zakonodaja, in da to ni v 
nasprotju z interesi javnega reda in 
notranjo varnostjo držav članic. Države 
članice lahko v dvostranskih sporazumih 
predvidijo posebne ukrepe;

(a) za posameznike ali skupine oseb, kadar 
to narekujejo zahteve posebne vrste za 
občasno prehajanje zunanjih meja izven 
mejnih prehodov ali izven določenega 
delovnega časa, pod pogojem, da 
posedujejo dovoljenja, ki jih zahteva 
nacionalna zakonodaja, in da to ni v 
nasprotju z interesi javnega reda in 
notranjo varnostjo držav članic. Države 
članice lahko v dvostranskih sporazumih 
predvidijo posebne ukrepe. O teh izjemah 
uradno obvestijo Komisijo v skladu s 
členom 34;

Or. en
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za posameznike ali skupine oseb v 
primeru nepredvidljivih nujnih okoliščin.“

(b) za posameznike ali skupine oseb v 
primeru nepredvidljivih nujnih okoliščin, v 
skladu z mednarodnim pravom in pravom 
Unije na področju temeljnih pravic.“

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 – točka a
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 5 - odstavek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Za načrtovano bivanje na ozemlju držav 
članic, ki ni daljše od treh mesecev v 
katerem koli šestmesečnem obdobju od 
datuma prvega vstopa na ozemlje držav 
članic, veljajo za državljane tretjih držav 
naslednji pogoji za vstop:

"1. „Za načrtovano bivanje na ozemlju 
držav članic, ki ni daljše od 90 dni v 
katerem koli obdobju 180 dni, kar pomeni, 
da se na vsak dan bivanja upošteva 
obdobje zadnjih 180 dni, veljajo za 
državljane tretjih držav naslednji pogoji za 
vstop:

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 – točka a a (novo)
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) vstavi se naslednji odstavek 1a:
„1a. Za namene izvajanja odstavka 1 se 
dan vstopa računa kot prvi dan bivanja na 
ozemlju držav članic, dan izstopa pa se 
računa kot zadnji dan bivanja na ozemlju 
držav članic.“

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V členu 6(1) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„1. Mejni policisti pri opravljanju svojih 
nalog v celoti upoštevajo človekovo 
dostojanstvo in temeljne pravice. Posebno 
pozornost se nameni primerom, ki 
vključujejo posebej ranljive osebe.“

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 – točka d
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 7 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Državljani tretjih držav, pri katerih se 
opravlja temeljita kontrola v drugi vrsti, se 
pisno poučijo o namenu in postopku take 

"5. „Državljani tretjih držav, pri katerih se 
opravlja temeljita kontrola v drugi vrsti, se 
pisno, v jeziku, ki ga razumejo ali se zanje 
lahko smiselno domneva, da ga razumejo, 



PE478.678v01-00 14/30 PR\888469SL.doc

SL

kontrole.“; ali po potrebi v drugačni obliki poučijo o 
namenu in postopku take kontrole.“;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo tega člena je povzeto po direktivi o vračanju 2008/115/ES, ki jo je Parlament 
sprejel. Namen predloga je uskladitev in ohranitev jasne pravice državljanov tretjih držav do 
obveščenosti glede raznolike zakonodaje EU, ki zadeva državljane tretjih držav v državah 
članicah.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 9 – odstavek 2 – točka a -pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„2. (a) Osebe, ki imajo pravico do prostega 
gibanja po pravu Unije, imajo pravico 
uporabiti steze, označene z znakom iz 
dela A Priloge III („EU, EGP, CH“). 
Uporabijo lahko tudi steze, označene z 
znakom iz dela B1 („vizum ni potreben“) 
in B2 („vse potne listine“) Priloge III.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 9 – odstavek 2 – točka a -pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Državljani tretjih držav, za katere v skladu 
z Uredbo (ES) št. 539/2001 pri prehodu 
zunanjih meja držav članic ne velja 
vizumska obveznost, ter državljani tretjih 

Državljani tretjih držav, za katere v skladu 
z Uredbo (ES) št. 539/2001 pri prehodu 
zunanjih meja držav članic ne velja 
vizumska obveznost, ter državljani tretjih 
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držav, ki imajo veljavno dovoljenje za 
prebivanje ali vizum za dolgoročno 
bivanje, imajo pravico uporabiti steze, 
označene z znakom iz dela B1 Priloge III k 
tej uredbi („vizum ni potreben“). Uporabijo 
lahko tudi steze, označene z znakom iz 
dela B2 Priloge III k tej uredbi („vse potne 
listine“).

držav, ki imajo veljavno dovoljenje za 
prebivanje, imajo pravico uporabiti steze, 
označene z znakom iz dela B1 Priloge III k 
tej uredbi („vizum ni potreben“). Uporabijo 
lahko tudi steze, označene z znakom iz 
dela B2 Priloge III k tej uredbi („vse potne 
listine“).

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 9 – odstavek 2 – točka b - pododstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice imajo možnost uvedbe
ločenih stez, označenih z znakom iz 
dela B1 Priloge III („vizum ni potreben“), 
niso pa k temu zavezane. Glede na 
praktične potrebe se odločijo, ali bodo 
uporabile to možnost in na katerih mejnih 
prehodih.“

Države članice niso zavezane k uvedbi
ločenih stez, označenih z znakom iz 
dela B1 Priloge III („vizum ni potreben“). 
Glede na praktične potrebe se odločijo, ali 
bodo uporabile to možnost in na katerih 
mejnih prehodih.“

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 a (novo)
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Odstavek 5 v členu 9 se črta.

Or. en
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7 – točka -a (novo)
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) naslov se nadomesti z naslednjim:
„Žigosanje potnih listin“

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7 – točka b a (novo)
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v prvem pododstavku odstavka 3 se 
doda naslednja točka (h):
„(ga) v potne listine obmejnih prebivalcev, 
ki imajo dovoljenje za obmejni promet v 
skladu s členom 6 Uredbe (ES) 
št. 1931/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 20. decembra 2006 o pravilih 
za obmejni promet na zunanjih kopenskih 
mejah držav članic1 in na podlagi 
ustreznih dvostranskih sporazumov.“
_______________
1 UL L 405, 30.12.06, str. 1. 

Or. en

Obrazložitev

The combination of Articles 4 § 1 and 6 § 2 of Regulation 1931/2006/EC of the European 
Parliament and the Council results in that those subject to special arrangements for local 
border traffic, as established by the aforementioned Regulation, do not require entry or exit 
stamps to their passports when they enter or exit the Schengen area. The provisions of s. 4 
and 6 establish for residents in the border area an exception from the obligations which arise 
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under this Regulation, as is also expressly stated in the explanatory note, paragraph No. 3, of 
the above Regulation. In light of the amendments to the present Regulation, harmonisation of 
both regulations is required.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7 – točka b b (novo)
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) v odstavku 3 se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„Odtis vstopnega ali izstopnega žiga se 
lahko na prošnjo državljana tretje 
države izjemoma opusti, če bi odtisnjeni 
žig tej osebi povzročil resne težave. V 
tem primeru je vstop in izstop vpisan na 
ločenem listu, ki vsebuje ime in številko 
potnega lista. Ta list se izroči državljanu 
tretje države. Pristojni organi držav 
članic hranijo statistične podatke o 
takšnih izjemnih primerih in te podatke 
posredujejo Komisiji.“

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Če domneva iz odstavka 1 ni ovržena, se 
državljan tretje države lahko vrne v skladu 
z Direktivo 2008/115/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta*.“

„Če domneva iz odstavka 1 ni ovržena, se 
državljan tretje države lahko vrne v skladu 
z Direktivo 2008/115/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 
2008 o skupnih standardih in postopkih v 
državah članicah za vračanje nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav in z 
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nacionalno zakonodajo, s katero se izvaja 
ta direktiva.“

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 a (novo)
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 12 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) V členu 12 se vstavi naslednji 
odstavek 4a:
„4a. Države članice obvestijo Evropski 
parlament, Svet in Komisijo, če je pri 
opravljanju mejnega nadzora zaznati 
občutno povečanje ravni nedovoljenih 
prehodov meje in/ali povečanje števila 
kaznivih dejanj, ki so neposredno 
povezana z dejanji ali opustitvami dejanj 
tretje države. Pristojne institucije 
upoštevajo te informacije, ko preučujejo 
možnost sprejetja omejevalnih ukrepov v 
skladu s členom 215 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.“

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 a (novo)
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) V členu 15(1) se za prvim 
pododstavkom vstavi naslednji 
pododstavek:
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„Mejna policija zagotovi, da ima oseba, ki 
želi zaprositi za mednarodno zaščito, 
dejansko možnost čim prej vložiti prošnjo 
za mednarodno zaščito, pri čemer 
izpolnjuje svoje naloge ob popolnem 
upoštevanju ustreznega prava Unije, 
vključno z Listino temeljnih pravic 
Evropske unije in ustreznim 
mednarodnim pravom, tudi Konvencijo o 
statusu beguncev, podpisano 28. julija 
1951 v Ženevi (Ženevsko konvencijo).

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Države članice zagotovijo, da so mejni 
policisti specializirani in ustrezno 
usposobljeni strokovnjaki, pri čemer 
upoštevajo skupne osnovne učne načrte za 
usposabljanje mejnih policistov, ki jih 
razvija Evropska agencija za upravljanje in 
operativno sodelovanje na zunanjih mejah 
držav članic Evropske unije, ustanovljena z 
Uredbo Sveta (ES) št. 2007/2004. Načrti 
usposabljanja vključujejo posebno 
usposabljanje za odkrivanje posebej 
občutljivih situacij v zvezi z mladoletniki 
brez spremstva in žrtvami trgovine z 
ljudmi. Države članice spodbujajo mejne 
policiste pri učenju jezikov, zlasti tistih, ki 
so potrebni za izvajanje njihovih nalog.“

„Države članice zagotovijo, da so mejni 
policisti specializirani in ustrezno 
usposobljeni strokovnjaki, pri čemer 
upoštevajo skupne osnovne učne načrte za 
usposabljanje mejnih policistov, ki jih 
razvija Evropska agencija za upravljanje in 
operativno sodelovanje na zunanjih mejah 
držav članic Evropske unije, ustanovljena z 
Uredbo Sveta (ES) št. 2007/2004. Načrti 
usposabljanja vključujejo posebno 
usposabljanje za odkrivanje in 
obravnavanje situacij v zvezi z ranljivimi 
osebami, kot so mladoletniki brez 
spremstva in žrtve trgovine z ljudmi. 
Države članice ob podpori agencije 
Frontex spodbujajo mejne policiste pri 
učenju jezikov, ki so potrebni za izvajanje 
njihovih nalog, in zagotovijo, da se mejni 
policisti usposabljajo na področju varstva 
temeljnih pravic na splošno in pravic 
posebnih kategorij ranljivih oseb.“

Or. en
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka a
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(g) reševalne službe, policija in gasilci; „(g) reševalne službe, policija, gasilci in 
mejna policija;

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 21 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V členu 21 se črta točka (d). (14) V členu 21 se točka (d) nadomesti z
naslednjim:

„(d) možnost države članice, da z 
zakonom predpiše obveznost državljanov 
tretjih držav, da se prijavijo na ozemlju 
katere koli države članice v skladu z 
določbami člena 22 Schengenske 
konvencije.“

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 a (novo)
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 34 – odstavek 1 – točka e a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) V členu 34(1) se doda naslednja 
točka (ea):
„(ea) izjemah od pravil o prehodu 
zunanjih meja iz točke (a) člena 4(2);“

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 b (novo)
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 34 – odstavek 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) V členu 34(1) se doda naslednja 
točka (eb):
„(eb) statističnih podatkih iz člena 10(3).“

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18
Uredba (ES) št. 562/2006
Člen 37 - prvi stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Države članice uradno obvestijo Komisijo 
o nacionalnih predpisih v zvezi s 
členom 21(c), kaznih iz člena 4(3) in 
dvostranskih sporazumih, ki jih dovoljuje 
ta uredba.“

„Države članice uradno obvestijo Komisijo 
o nacionalnih predpisih v zvezi s 
členom 21(c) in (d), kaznih iz člena 4(3) in 
dvostranskih sporazumih, ki jih dovoljuje 
ta uredba.“

Or. en
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Predlog spremembe 34

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Konvencija o izvajanju schengenskega sporazuma
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Člen 22 se črta. (2) Člen 22 se spremeni:

1. Od tujcev, ki zakonito vstopijo na 
ozemlje ene od pogodbenic, se lahko 
zahteva, da se pod pogoji, ki jih določi 
vsaka pogodbenica, prijavijo pristojnim 
organom pogodbenice, na katere ozemlje 
vstopijo. Taki tujci se prijavijo bodisi ob 
vstopu ali v treh delovnih dneh po 
vstopu, kakor po prostem preudarku 
določi pogodbenica, na katere ozemlje 
vstopijo.
2. Od tujcev, ki prebivajo na ozemlju ene 
od pogodbenic in vstopijo na ozemlje 
druge pogodbenice, se lahko zahteva, da
se prijavijo organom v skladu z 
odstavkom 1.
3. […].

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga - točka 1 - točka a
Uredba (ES) št. 562/2006
Priloga III - del B1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„DEL B1: „vizum ni potreben“; (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga - točka 3 - točka a
Uredba (ES) št. 562/2006
Priloga VI - točka 1.1.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vstavi se naslednja točka 1.1.4.: (a) vstavi se naslednja točka 1.1.4.:

„1.1.4. Skupni mejni prehodi „1.1.4. Skupni mejni prehodi
1.1.4.1. Države članice lahko s sosednjimi 
tretjimi državami sklenejo dvostranske 
sporazume glede vzpostavitve skupnih 
mejnih prehodov, na katerih mejni policisti 
ene pogodbenice opravljajo vstopno in/ali 
izstopno kontrolo v skladu z nacionalno 
zakonodajo na ozemlju druge pogodbenice. 
Skupni mejni prehodi se lahko vzpostavijo 
bodisi na ozemlju države članice bodisi na 
ozemlju tretje države.

1.1.4.1. Države članice lahko s sosednjimi 
tretjimi državami sklenejo dvostranske 
sporazume glede vzpostavitve skupnih 
mejnih prehodov, na katerih mejni policisti 
ene pogodbenice opravljajo vstopno in/ali 
izstopno kontrolo v skladu z nacionalno 
zakonodajo na ozemlju druge pogodbenice. 
Nacionalna zakonodaja tretje države, ki se 
uporablja na skupnih mejnih prehodih, 
spoštuje pravno zaščito, zagotovljeno na 
področjih, ki izhajajo iz zakonodaje Unije. 
Tovrstni sporazumi vsebujejo zlasti 
določbe:
– ki urejajo naloge, katere opravljata, in 
ukrepe, katere izvajata, mejni policiji obeh 
pogodbenic. Posebna pozornost se nameni 
postopkom, povezanim s prestrezanjem 
osebe ali oseb, zasegom premoženja, 
dostopom do azilnih postopkov na ozemlju 
držav članic in jamstvi za vstop oseb, ki 
uživajo pravico do prostega gibanja po 
zakonodaji Unije, na ozemlje države 
članice. Te določbe se izvajajo tako na 
ozemlju držav članic kot na ozemlju 
tretjih držav.
– ki zagotavljajo, da so mejne policije 
držav članic sposobne uporabljati 
informacijske sisteme, ki obdelujejo 
osebne podatke v skladu s členom 7, ter 
dovoljujejo uvedbo tehničnih in 
organizacijskih varnostnih ukrepov, ki jih 
zahteva zakonodaja Unije, za zaščito 
osebnih podatkov pred naključnim ali 
nezakonitim uničenjem ali naključno 
izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim 
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razkritjem ali dostopom. Dostop mejne 
policije tretje države do teh informacijskih 
sistemov se prepove.

1.1.4.2. Skupni mejni prehodi na ozemlju 
države članice: Dvostranski sporazumi o 
vzpostavitvi skupnih mejnih prehodov na 
ozemlju države članice vsebujejo 
pooblastilo za mejne policiste tretje države 
za opravljanje njihovih nalog v državi 
članici ob upoštevanju naslednjih načel:

1.1.4.2. Skupni mejni prehodi se lahko 
nahajajo bodisi na ozemlju države članice 
bodisi na ozemlju tretje države.

(a) mednarodna zaščita: državljanu tretje 
države, ki zaprosi za mednarodno zaščito 
na ozemlju države članice, se omogoči 
dostop do zadevnih postopkov države 
članice, tudi če še ni prečkal izstopne 
kontrole, ki jo izvajajo mejni policisti 
tretje države na skupnem mejnem 
prehodu;
(b) prijetje osebe ali zaseg premoženja: če 
mejni policisti tretje države ugotovijo 
dejstva, ki utemeljujejo prijetje ali zaščito 
osebe ali zaseg premoženja, 
– bodisi o teh dejstvih obvestijo organe 
države članice, ki zagotovijo ustrezno 
ukrepanje v skladu z nacionalno 
zakonodajo, pravom EU in mednarodnim 
pravom, ne glede na državljanstvo 
zadevne osebe,
– bodisi ukrepajo v skladu z nacionalno 
zakonodajo. V tem primeru je treba 
zadevni osebi omogočiti dostop do 
sodnega varstva v državah članicah in 
pravnih sredstev za zagotovitev 
zadostnega pravnega varstva na 
področjih, za katera velja pravo Unije, da 
se zagotovi pravno varstvo posameznikov 
na podlagi predpisov Unije in popolna 
učinkovitost teh predpisov.
(c) osebe, ki imajo pravico do prostega 
gibanja po pravu Unije in vstopajo na 
ozemlje EU: mejni policisti tretje države 
osebam, ki imajo pravico do prostega 
gibanja po pravu Unije, ne smejo 
preprečiti vstopa na ozemlje EU. Če 
obstajajo razlogi, ki utemeljujejo zavrnitev 
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izstopa iz zadevne tretje države, mejni 
policisti tretje države o teh razlogih 
obvestijo organe države članice, ki 
zagotovijo ustrezno ukrepanje v skladu z 
nacionalno zakonodajo, pravom EU in 
mednarodnim pravom.
1.1.4.3. Skupni mejni prehodi na ozemlju 
tretje države: Dvostranski sporazumi o 
vzpostavitvi skupnih mejnih prehodov na 
ozemlju tretje države vsebujejo pooblastilo 
za mejne policiste države članice za 
opravljanje njihovih nalog v tretji državi v 
skladu z Zakonikom o schengenskih 
mejah in ob upoštevanju naslednjih 
načel: 
(a) mednarodna zaščita: državljanu tretje 
države, ki je prečkal izstopno kontrolo 
mejnih policistov tretje države in je nato 
mejne policiste države članice na ozemlju 
tretje države zaprosil za mednarodno 
zaščito, se omogoči dostop do ozemlja 
zadevne države članice z namenom, da 
začne zadevne postopke. Organi tretje 
države sprejmejo transfer zadevne osebe 
na ozemlje države članice;
(b) prijetje osebe ali zaseg premoženja: če 
mejni policisti države članice ugotovijo 
dejstva, ki utemeljujejo prijetje ali zaščito 
osebe ali zaseg premoženja, ukrepajo v 
skladu z nacionalno zakonodajo in 
zakonodajo Unije. Organi tretje države 
morajo sprejeti transfer zadevne osebe ali 
premoženja na ozemlje države članice;
(c) državljani tretje države, ki vstopajo na 
ozemlje svoje države: mejni policisti 
države članice državljanom tretje države 
ne smejo preprečiti vstopa na ozemlje 
zadevne tretje države. Če obstajajo razlogi, 
ki utemeljujejo zavrnitev izstopa iz države 
članice v skladu z njeno zakonodajo, 
mejni policisti države članice o teh 
razlogih obvestijo organe tretje države, ki 
zagotovijo ustrezno ukrepanje v skladu z 
nacionalno zakonodajo in mednarodnim 
pravom. 
1.1.4.4. Države članice se posvetujejo s 1.1.4.3. Države članice se posvetujejo s 
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Komisijo o združljivosti sporazuma s to 
uredbo, preden s sosednjimi tretjimi 
državami sklenejo ali spremenijo kakršen 
koli dvostranski sporazum o skupnih 
mejnih prehodih.

Komisijo, ki poda predhodno pozitivno 
mnenje o združljivosti sporazuma z 
ustrezno zakonodajo Unije, preden s 
sosednjimi tretjimi državami sklenejo ali 
spremenijo kakršen koli dvostranski 
sporazum o skupnih mejnih prehodih.

Če Komisija meni, da je sporazum
nezdružljiv s to uredbo, uradno obvesti 
zadevno državo članico. Država članica 
stori vse potrebno, da sporazum v 
razumnem roku spremeni tako, da se 
odpravi ugotovljena nezdružljivost.“;

Če Komisija meni, da je osnutek 
sporazuma nezdružljiv z ustrezno 
zakonodajo Unije, uradno obvesti zadevno 
državo članico. Država članica ne sklene 
sporazuma in stori vse potrebno, da 
osnutek sporazuma v razumnem roku 
spremeni tako, da se odpravi ugotovljena 
nezdružljivost.“;

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga točka 3 - točka b
Uredba (ES) št. 562/2006
Priloga VI - točka 1.2.1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„1.2.1. Opravlja se kontrola potnikov in 
železniškega osebja na vlakih, ki prehajajo 
zunanje meje, vključno s tistimi na 
tovornih vlakih in praznih vlakih. Države 
članice lahko ob upoštevanju načel iz 
točke 1.1.4 sklenejo dvostranske 
sporazume o načinu izvedbe te kontrole. 
Kontrola se opravlja na enega od 
naslednjih načinov:

„1.2.1. Opravlja se kontrola potnikov in 
železniškega osebja na vlakih, ki prehajajo 
zunanje meje, vključno s tistimi na 
tovornih vlakih in praznih vlakih. Države 
članice lahko sklenejo dvostranske 
sporazume o načinu izvedbe te kontrole. 
Kontrola se opravlja na enega od 
naslednjih načinov:

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga točka 3 - točka b
Uredba (ES) št. 562/2006
Priloga VI - točka 1.2.2 - uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2.2. Poleg tega se lahko države članice, 
ki jih zadeva potek poti hitrih potniških 
vlakov iz tretjih držav, zaradi lažjega 
pretoka teh vlakov s skupnim sporazumom 
z zadevnimi tretjimi državami in ob 
upoštevanju načel iz točke 1.1.4 odločijo 
opravljati vstopno kontrolo oseb na vlakih 
iz tretjih držav na enega od naslednjih 
načinov:

1.2.2. Poleg tega se lahko države članice, 
ki jih zadeva potek poti hitrih potniških 
vlakov iz tretjih držav, zaradi lažjega 
pretoka teh vlakov s skupnim sporazumom 
z zadevnimi tretjimi državami odločijo 
opravljati vstopno kontrolo oseb na vlakih 
iz tretjih držav na enega od naslednjih 
načinov:

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga - točka 4 - točka a (novo)
Uredba (ES) št. 562/2006
Priloga VI- točka 3.1.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) v točki 3.1.1 se za prvim stavkom 
vstavi naslednji stavek:
„V izjemnih primerih se lahko kontrole 
opravijo tudi med prehodom plovila skozi 
teritorialno morje zadevne države članice, 
kot je to opredeljeno v Konvenciji 
Združenih narodov o pomorskem pravu.“

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga - točka 4 - točka a
Uredba (ES) št. 562/2006
Priloga VI - točka 3.1.1 - drugi stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Države članice lahko ob upoštevanju „Države članice lahko sklenejo 
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načel iz točke 1.1.4 sklenejo dvostranske 
sporazume, v skladu s katerimi se lahko 
kontrola opravi tudi med prečkanjem ali ob 
prihodu ali odhodu ladje na ozemlju tretje 
države.“;

dvostranske sporazume, v skladu s katerimi 
se lahko kontrola opravi tudi med 
prečkanjem ali ob prihodu ali odhodu ladje 
na ozemlju tretje države.“;

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga - točka 7
Uredba (ES) št. 562/2006
Priloga VII - točka 7 - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„7. Reševalne službe, policija in gasilci „7. Reševalne službe, policija, gasilci in 
mejna policija

Or. en

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga - točka 7
Uredba (ES) št. 562/2006
Priloga VII – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravila za vstop in izstop pripadnikov 
reševalnih služb, policije in gasilcev v 
nujnih primerih se določijo z nacionalno 
zakonodajo in po potrebi z dvostranskimi 
sporazumi. Ta pravila lahko odstopajo od 
členov 4, 5 in 7.

Pravila za vstop in izstop pripadnikov 
reševalnih služb, policije, gasilcev in 
mejne policije v nujnih primerih se 
določijo z nacionalno zakonodajo in po 
potrebi z dvostranskimi sporazumi. Ta 
pravila lahko odstopajo od členov 4, 5 in 7.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Oblikovanje schengenskega območja v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja je eden 
največjih dosežkov Evrope. Sklenitev schengenskega sporazuma 14. junija 1985 je privedla 
do ukinitve sistematičnega mejnega nadzora na notranjih mejah držav, vključenih v 
schengensko območje, in zagotovila prosto gibanje oseb na tem območju. V teh 25 letih je 
evropsko schengensko območje postalo pogodbeni in pravni okvir, ki ga sedaj ponosno 
imenujemo schengenski pravni red. Schengensko območje, ki je v začetku štelo 5 članic, 
danes zajema 25 držav članic, kmalu pa bosta vključeni tudi Bolgarija in Romunija.

Uredba (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku 
Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), je 
pomemben mejnik v zakonodajnih prizadevanjih za spodbujanje in krepitev schengenskega 
pravnega reda. Uporablja se za vse osebe, ki prehajajo notranje ali zunanje meje Evropske 
unije, in določa standarde za kontrole na mejnih prehodih schengenskega območja. Ta pravni 
okvir je osredotočen na zaščito interesov Unije in zagotavlja prosto gibanje državljanov EU in 
drugih oseb, ki uživajo isto pravico, obenem pa varuje pravice posameznikov in pravice 
posebej ranljivih skupin oseb, ki ne uživajo privilegijev pravice prostega gibanja.

Glavni namen te uredbe je spremeniti obstoječo zakonodajo o mejnih kontrolah, ki se izvajajo 
na osebah, in okrepiti politiko integriranega upravljanja mej z izboljšanjem pravil o 
prehajanju zunanjih meja.

Področje uporabe predloga Komisije 

Namen predloga Komisije, ki prihaja v zelo pomembnem in zgodovinskem času za EU, je ta, 
da iz Zakonika o schengenskih mejah napravi jasnejši in celovitejši mehanizem.

Ker je predvsem tehnične narave, zadeva posodobitve pravil in pravni razvoj, do katerih je 
prišlo od sprejetja Uredbe (ES) št. 562/2006 in začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe.

V predlogu so upoštevane tudi praktične izkušnje držav članic pri uporabi Zakonika o 
schengenskih mejah.

Predlog Komisije nazadnje vsebuje tudi nekaj tesno povezanih sprememb Konvencije o 
izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985. 

Mnenje poročevalca

Ob upoštevanju predloga Evropske komisije in nedavnega razvoja schengenskega pravnega 
reda – tako v pravnem kot v praktičnem pomenu – poročevalec soglaša s Komisijo glede tega, 
da je treba spremeniti obstoječi Zakonik o schengenskih mejah. Bistvenega pomena je 
ohraniti razumevanje, da je odstranitev nadzora na notranjih mejah med državami članicami 
povezana s potrebo po učinkovitih kontrolah, globljemu sodelovanju in medsebojnemu 
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zaupanju na zunanjih mejah schengenskega območja. Sedanje obdobje, ko na zunanjih mejah 
EU prihaja do resnih sprememb (tj. korenitih političnih sprememb v severni Afriki), še 
posebej globoko vpliva na migracijske tokove v smeri EU. 

V tem kontekstu poročevalec predstavlja predloge sprememb, ki izboljšujejo obstoječi okvir 
in pretežno sledijo dvema načeloma: prvič – krepitvi pravil, ki spodbujajo, poenostavljajo in 
nadalje razvijajo prosto gibanje v evropskem schengenskem območju, in drugič – podpori 
strogemu okviru za nadzor in varnost na zunanjih mejah ozemlja držav članic.

Nadalje poročevalec soglaša s tem, da je za krepitev schengenskega pravnega reda pomembno 
sklepanje dvostranskih sporazumov o skupnih mejnih prehodih med državami članicami in 
tretjimi državami. Takšni sporazumi bi morali biti skladni z evropskim pravom in vrednotami. 
Kot je razvidno iz obstoječih primerov sporazumov, kot sta tista, sklenjena med Ukrajino in 
Poljsko oziroma Madžarsko in Hrvaško, lahko ti sporazumi delujejo kot orodje, ki izboljšuje 
varstvo in mejno kontrolo oseb, ki poskušajo prečkati mejo na zunanjih mejnih prehodih.

S krepitvijo zunanjih meja se bo ustvarila pravna varnost, okrepila solidarnost med državami 
članicami in zagotovil nadaljnji gospodarski razvoj. V vsakem primeru velja opozoriti, da 
pričujoči predlogi z opiranjem na dolgo politično in pravno tradicijo Evropske unije dajejo 
veliko težo varstvu pravic posameznika v odnosu do vseh oseb, ki vstopajo ali poskušajo 
vstopiti v schengensko območje. Poleg tega poročevalec ugotavlja, da bi se morale države 
članice pri opravljanju mejnega nadzora angažirati in delovati v skladu s členom 215 PDEU, 
ko se izkaže, da dejanja ali opustitve dejanj tretjih držav povzročajo motnje na zunanjih mejah 
schengenskega območja.

Poročevalec je pri pripravi predlogov sprememb k pričujočemu predlogu, poleg Lizbonske 
pogodbe, ki je začela veljati pred kratkim, in zakonodaje EU na področju varstva človekovih 
pravic, upošteval tudi nedavno sprejeto evropsko zakonodajo, kot so nedavno sprejeti 
vizumski zakonik, direktiva o vračanju in nedavni predlogi sprememb k Predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 o ustanovitvi 
Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic 
Evropske unije (FRONTEX), ki ponuja nova področja ukrepanja za izboljšanje integriranega 
upravljanja zunanjih mej Unije.

Pričujoči predlog torej, četudi je bolj tehnične narave, predstavlja dodano vrednost pri razvoju 
schengenskega pravnega reda. Ponuja takojšnje koristi in obenem spodbuja ter razvija mejni 
nadzor, razvija pa tudi zaupanje in solidarnost v schengenskem območju. Sporočila, ki ga 
prenaša, je povsem jasno: kljub temu, da se Evropska unija sooča s težkimi časi, ostaja 
zavezana procesu svojega povezovanja in zvesta svojim vrednotam, ki zagotavljajo mir, 
varnost in blaginjo na celini. V prepričanju, da se je mogoče s skupnimi izzivi spoprijeti le ob 
skupnih ciljih ter da je mogoče vizije uresničiti le s sodelovanjem in vzajemno solidarnostjo.


