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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Schengeni ala toimimist käsitleva aastaaruande kohta
(2019/2196(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 67 lõiget 2, milles on sätestatud, 
et liit peab moodustama vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala, mis „tagab 
isikutele piirikontrolli puudumise sisepiiridel“,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 21 lõiget 1 ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta („põhiõiguste harta“) artiklit 45, mis tagavad kodanike õiguse 
liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda ja elada,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 18 ja põhiõiguste harta artikli 21 
lõiget 2, mis keelavad diskrimineerimise kodakondsuse alusel,

– võttes arvesse põhiõiguste harta artikleid 18 ja 19 varjupaigaõiguse ning kaitse kohta 
tagasisaatmise, väljasaatmise või väljaandmise korral,

– võttes arvesse pidevalt arenevat Schengeni acquis’d, mida on edasi arendatud alates 
Schengeni lepingu allkirjastamisest 14. juunil 1985 ja mis hõlmab praegu arvukalt ELi 
õigusakte sise- ja välispiiride haldamise, viisapoliitika, tagasisaatmispoliitika, 
politseikoostöö ja andmekaitse valdkonnas, samuti õigusakte, millega loodi ja juhitakse 
kahte liidu ametit (Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) ja Vabadusel, 
Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise 
Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)), finantsprogramme (välispiiride ja ühise viisapoliitika 
rahastamisvahend) ning nelja suuremahulist IT-süsteemi (Schengeni infosüsteem, 
viisainfosüsteem, Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteem (EES)), sealhulgas nende koostalitlusvõimet,

– võttes arvesse õigusakte, mis on vastu võetud pärast viimast Schengeni ala toimimist 
käsitlevat aastaaruannet eesmärgiga seda pidevate katsumuste taustal tugevdada, 
täpsemalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. novembri 2018. aasta määrust 
(EL) 2018/1860 Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks1, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. novembri 2018. aasta määrust (EL) 2018/1861 (milles käsitletakse 
Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist piirikontrolli valdkonnas 
ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ja määrust 
(EÜ) nr 1987/2006 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006)2, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. novembri 2018. aasta määrust (EL) 2018/1862 (milles 
käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist 
politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ning millega 
muudetakse nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse see kehtetuks ning 

1 ELT L 312, 7.12.2018, lk 1.
2 ELT L 312, 7.12.2018, lk 14.
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tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1986/2006 
ning komisjoni otsus 2010/261/EL)3, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 
2019. aasta määrust (EL) 2019/817 (millega luuakse ELi infosüsteemide 
koostalitlusvõime raamistik piiride ja viisade valdkonnas ning muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 767/2008, (EL) 2016/399, (EL) 2017/2226, 
(EL) 2018/1726 ja (EL) 2018/1861 ning nõukogu otsuseid 2004/512/EÜ ja 
2008/633/JSK)4, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrust 
(EL) 2019/818 (millega luuakse ELi infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik 
politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga ja rände valdkonnas ning muudetakse määrusi 
(EL) 2018/1726, (EL) 2018/1862 ja (EL) 2019/816)5, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. septembri 2018. aasta määrust (EL) 2018/1240 (millega luuakse Euroopa reisiinfo ja 
-lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 1077/2011, 
(EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399, (EL) 2016/1624 ja (EL) 2017/2226)6, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 12. septembri 2018. aasta määrust (EL) 2018/1241, millega 
muudetakse määrust (EL) 2016/794 Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) 
loomise eesmärgil7, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. märtsi 2020. aasta määrust 
(EL) 2020/493 (mis käsitleb süsteemi „Võltsitud ja ehtsad dokumendid veebis“ (FADO) 
ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK)8, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2019. aasta määrust (EL) 2019/1896 (mis käsitleb 
Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused 
(EL) nr 1052/2013 ning (EL) 2016/1624)9 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. juuni 2019. aasta määrust (EL) 2019/1155 (millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri)10,

– võttes arvesse käimasolevat seadusandlikku tööd Schengeni piirieeskirjade 
läbivaatamiseks seoses piirikontrolli ajutisele taaskehtestamisele sisepiiridel 
kohaldatavate õigusnormidega, viisainfosüsteemi reformimisega, Euroopa reisiinfo ja -
lubade süsteemi õigusraamistiku valmimisega, piirihalduse ja viisade 
rahastamisvahendiga aastateks 2021–2027 ning uue määruse ettepanekuga, millega 
kehtestatakse kolmandate riikide kodanike taustakontroll välispiiridel 
(COM/2020/0612),

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu, nõukogu ja komisjoni erinevaid teatisi, suuniseid, 
soovitusi, järeldusi ja tegevuskavasid Schengeni ala sise- ja välispiiridel valitseva 
olukorraga tegelemiseks seoses COVID-19 pandeemiaga, näiteks komisjoni 30. märtsi 
2020. aasta teatist „Juhised ELi suunatud mittehädavajalike reiside ajutise piirangu 
rakendamise, ELi kodanike repatrieerimise puhul transiidikorra hõlbustamise ja 
viisapoliitikale avalduva mõju kohta“ (C(2020)2050), ühtset Euroopa tegevuskava 
COVID-19 leviku tõkestamiseks võetud meetmete lõpetamise suunas ja nõukogu 
soovitust (EL) 2020/1475, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise 

3 ELT L 312, 7.12.2018, lk 56.
4 ELT L 135, 22.5.2019, lk 27.
5 ELT L 135, 22.5.2019, lk 85.
6 ELT L 236, 19.9.2018, lk 1.
7 ELT L 236, 19.9.2018, lk 72.
8 ELT L 107, 6.4.2020, lk 1.
9 ELT L 295, 14.11.2019, lk 1.
10 ELT L 188, 12.7.2019, lk 25.
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piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel11,

– võttes arvesse komisjoni 22. oktoobri 2019. aasta teatist, milles käsitletakse Schengeni 
acquis’ täieliku kohaldamise kontrollimist Horvaatia puhul (COM(2019)0497),

– võttes arvesse komisjoni 23. septembri 2020. aasta teatist uue rände- ja varjupaigaleppe 
kohta (COM(2020)0609),

– võttes arvesse oma 30. mai 2018. aasta resolutsiooni Schengeni ala toimimist käsitleva 
aastaaruande kohta12,

– võttes arvesse oma 19. juuni 2020. aasta resolutsiooni olukorra kohta Schengeni alal 
pärast COVID‑19 puhangut13,

– võttes arvesse oma 11. detsembri 2018. aasta resolutsiooni Schengeni acquis’ sätete 
täieliku kohaldamise kohta Bulgaarias ja Rumeenias ning kontrolli kaotamise kohta 
sisepiiridel nii maal, merel kui ka õhuruumis14,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni Schengeni kontrolli 
töörühma ettevalmistavat tööd käesoleva resolutsiooni koostamisel,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A9-
0000/2020),

Schengeni ala toimimine

1. on seisukohal, et COVID-19 pandeemia on veelgi raskemaks muutnud olukorda, 
kus mõned liikmesriigid on alates 2015. aastast erinevatel alustel pidevalt 
sisepiirikontrolli rakendanud, mis on otseses vastuolus Schengeni koostöö 
põhikontseptsiooniga, milleks on piirikontrollide puudumise tagamine sisepiiridel; 
kordab veel kord, et mõistab hukka sisepiirikontrolli kohaldamise ja on seisukohal, 
et paljud pikendused ei ole kooskõlas sisepiirikontrolli laiendamise, vajalikkuse või 
proportsionaalsusega seotud õigusnormidega ning on seetõttu ebaseaduslikud;

2. taunib asjaolu, et mõned liikmesriigid jätkavad sisepiirikontrolli kehtestamist 
ühepoolse vastusena uutele probleemidele, kaalumata eelnevalt nõuetekohaselt 
Euroopa ühist huvi hoida Schengeni ala sisepiirikontrollidest vaba; kordab oma 
üleskutset komisjonile rakendada asjakohast kontrolli Schengeni acquis’ 
kohaldamise üle, sealhulgas rikkumismenetluste abil, ning rõhutab tungivat vajadust 
suurendada vastastikust usaldust ja koostööd Schengeni riikide vahel ning 
Schengeni ala asjakohast juhtimist;

3. kordab vajadust selle järele, et liikmesriigid järgiksid aluslepingutes ja põhiõiguste 

11 ELT L 337, 14.10.2020, lk 3.
12 ELT C 76, 9.3.2020, lk 106.
13 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0175.
14 ELT C 388, 13.11.2020, lk 18.
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hartas sätestatud õigust ning rakendaksid piirimeetmeid mittediskrimineerival moel;

4. palub nõukogul pärast mitmeid parlamendipoolseid nõudmisi Schengeni acquis’ 
sätete täielikuks kohaldamiseks Bulgaarias ja Rumeenias võtta viivitamata vastu 
otsus maa-, mere- ja õhupiiride kontrollide kaotamise kohta;

5. märgib, et Schengeni hindamisaruanded ja haavatavuse hindamised osutavad 
endiselt puudustele ja vajakajäämistele välispiiri kaitsmisel ja haldamisel; kutsub 
liikmesriike üles rakendama neile nõukogu ja Frontexi poolt tehtud soovitusi 
puuduste ja nõrkade kohtade kõrvaldamiseks;

6. väljendab sügavat muret korduvate väidete pärast Frontexi võimaliku osalemise 
kohta tagasisaatmistes ja on seisukohal, et sisemisi teavitamismehhanisme ning 
Frontexi tegevuse parlamentaarset ja avalikku kontrolli tuleb tugevdada;

7. peab sügavalt kahetsusväärseks asjaolu, et välispiiridelt on tulnud pidevaid ja 
tõsiseid teateid vägivalla ja tagasisaatmiste kohta, samuti piisavate 
järelevalvemehhanismide puudumist välispiiril põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte 
austamise tagamiseks; on seisukohal, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile (FRA) 
tuleb seoses välispiiril põhiõiguste austamise järelevalvega anda tugevam 
operatiivne roll;

8. avaldab sügavat kahetsust, et uue Euroopa piiri- ja rannikuvalve määruse15 
põhiõigusi käsitlevate sätete rakendamises on olnud viivitusi, näiteks seoses 
määruses sätestatud kohustusega värvata 40 põhiõiguste järelevalvajat 
5. detsembriks 2020; nõuab Frontexilt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 265 
alusel hiljemalt kahe kuu jooksul alates käesoleva resolutsiooni vastuvõtmise 
kuupäevast määruse (EL) 2019/1896 artikli 110 lõike 6 rakendamise tagamist;

Schengeni hindamis- ja järelevalvemehhanism

9. tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle vaadata läbi Schengeni hindamis- ja 
järelevalvemehhanism; tuletab meelde selle õigusliku aluse üle peetud arutelusid 
Schengeni ala juhtimist käsitleva paketi läbirääkimistel 2012. aastal ja nõuab enda 
nõukoguga võrdsetel alustel mehhanismi reformimisse kaasamist kas tavapärast 
seadusandlikku menetlust või sama meetodit kasutades, millega võeti vastu nõukogu 
määrus (EL) nr 1053/2013, millega kehtestati Schengeni hindamis- ja 
järelevalvemehhanism; on arvamusel, et mis tahes tulevase reformi keskmes peavad 
olema tähtaegade lühendamine, põhiõiguste austamise hindamine, tõeliselt 
etteteatamata kontrollkäikude korraldamise võimaluse parandamine ja läbipaistvuse 
suurendamine;

10. on seisukohal, et lisaks 2016. ja 2017. aasta kontrollkäikudele ning 2019. aasta 
pikendatud kontrollkäigule peaks välispiiride kaitse täiendavaks hindamiseks 
toimuma veel üks kontrollkäik Horvaatiasse; kutsub Horvaatiat üles jätkama 
käimasolevate meetmete rakendamist ja kõrvaldama kõik tuvastatud puudused, 
eelkõige seoses personalihõive ja maismaapiiride valvamise suutlikkusega; nõuab, 
et eelseisval kontrollkäigul hinnataks ka põhiõiguste austamist ning teateid vägivalla 

15 Määrus (EL) 2019/1896, 13. november 2019.
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ja tagasilöökide kohta;

Suuremahuliste infosüsteemide kasutamine justiits- ja siseasjade valdkonnas

11. võtab teadmiseks uute suuremahuliste IT-süsteemide väljatöötamisel tehtud 
edusammud ja nende koostalitlusvõime; kutsub liikmesriike, komisjoni ja kaasatud 
asutusi üles järgima kavandatud rakendamise ajakava ja seadma selle ajakava 
järgimine poliitiliseks prioriteediks;

12. on seisukohal, et komisjon ja nõukogu on pärast 2017. aasta hindamisel tõsiste 
puuduste avastamist Ühendkuningriigis Schengeni infosüsteemi kasutamisel oma 
kohustused olulisel määral täitmata jätnud; tuletab kõigile osalejatele meelde oma 
nõudmist Ühendkuningriik viivitamata süsteemist kõrvaldada, nagu on väljendatud 
15. juunil 2020 komisjonile ja nõukogu eesistujariigile saadetud kirjades; meenutab 
oma seisukohta, et Ühendkuningriigil kui kolmandal riigil ei saa olla juurdepääsu 
Schengeni infosüsteemile;

Euroopa integreeritud piirihalduse mitmeaastane strateegiline poliitikatsükkel

13. tunneb heameelt Frontexi esitatud Euroopa integreeritud piirihalduse strateegilise 
riskianalüüsi kui uue poliitikatsükli esimese sammu üle;

Schengeni tulevik

14. märgib, et erinevad viimastel aastatel aset leidnud kriisid on Schengeni ala ohtu 
seadnud ning lahenduste otsimiseks tuleb jõupingutusi suurendada; tunneb sellega 
seoses heameelt komisjoni kavatsuse üle võtta vastu Schengeni tulevikku käsitlev 
strateegia ning kiidab heaks ka Schengeni foorumi loomise, mis peaks võimaldama 
korraldada parlamendi ja nõukoguga kõrgetasemelisi poliitilisi arutelusid Schengeni 
ala olukorra ja tuleviku üle;

15. on seisukohal, et Schengeni piirieeskirjad, eriti piirikontrolli sisepiiridel käsitlevad 
sätted, ei ole enam otstarbekad ning neid tuleks viivitamata ja sisukalt reformida, et 
tugevdada vastastikust usaldust ja solidaarsust ning tagada Schengeni ala 
terviklikkus ja täielik taastamine; rõhutab, et piirikontrolli taastamist sisepiiridel 
tuleb alati rakendada ainult viimase abinõuna, piiratud aja jooksul ning tuvastatud 
ohu tõsidust arvestades asjakohasel määral, vajadusel ning proportsionaalselt, 
eristades samal ajal erinevaid õiguslikke aluseid; usub, et igal juhul, kui liikmesriik 
otsustab piirikontrolli pikendada, tuleks kohaldada täiendavaid kaitsemeetmeid ning 
et sellised meetmed tuleks mis tahes tingimustel tühistada niipea, kui nende aluseks 
olevad põhjused enam asjakohased ei ole;

16. kutsub parlamendi administratsiooni üles looma spetsiaalse Schengeni juhtimise 
tugiüksuse, et võimaldada parlamendil seoses Schengeni acquis’ga nõuetekohaselt 
oma demokraatlikku kontrolli ja järelevalveülesandeid täita;

°
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17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide parlamentidele ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile.


