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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl metinės Šengeno erdvės veikimo ataskaitos
(2019/2196(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 67 straipsnio 2 dalį, 
kurioje nustatyta, kad Sąjungoje turi būti sukurta laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė, 
kurioje „nebus asmenų kontrolės jiems kertant vidaus sienas“,

– atsižvelgdamas į SESV 21 straipsnio 1 dalį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos (toliau – Pagrindinių teisių chartija) 45 straipsnį, kuriais užtikrinama piliečių 
teisė laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje,

– atsižvelgdamas į SESV 18 straipsnį ir Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnio 2 dalį, 
pagal kuriuos draudžiama bet kokia diskriminacija dėl pilietybės,

– atsižvelgdamas į Pagrindinių teisių chartijos 18 ir 19 straipsnius dėl teisės į prieglobstį ir 
į apsaugą perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atveju,

– atsižvelgdamas į nuolat tobulėjantį Šengeno acquis, parengtą nuo pat Šengeno 
susitarimo pasirašymo 1985 m. birželio 14 d. ir kurį šiuo metu sudaro daugybė ES teisės 
aktų tokiose srityse kaip vidaus ir išorės sienų valdymas, vizų politika, grąžinimo 
politika, policijos bendradarbiavimas ir duomenų apsauga, taip pat teisės aktai, kuriais 
įsteigiamos ir reguliuojamos dvi Sąjungos agentūros (Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūra (FRONTEX) ir Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)), 
finansavimo programa (išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė) ir keturios 
didelės apimties informacinių technologijų (IT) sistemos (Šengeno informacinė sistema, 
Vizų informacinė sistema, Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir 
atvykimo ir išvykimo sistema (AIS)), įskaitant jų suderinamumą,

– atsižvelgdamas į teisės aktus, kurie buvo priimti nuo tada, kai buvo paskelbta 
paskutinioji Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita, kuria siekiama ją stiprinti, turint 
omenyje tebesitęsiančias problemas, konkrečiau – į 2018 m. lapkričio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1860 dėl Šengeno informacinės sistemos 
naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimui1, 2018 m. lapkričio 28 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1861 dėl Šengeno informacinės 
sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, 
kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir iš dalies 
keičiamas bei panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/20062, 2018 m. lapkričio 28 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1862 dėl Šengeno informacinės 
sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir 
teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas ir 

1 OL L 312, 2018 12 7, p. 1.
2 OL L 312, 2018 12 7, p. 14.
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panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES3, 
2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/817 dėl 
ES informacinių sistemų sienų ir vizų srityje sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš 
dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008, (ES) 
2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1726 ir (ES) 2018/1861 bei 
Tarybos sprendimai 2004/512/EB ir 2008/633/TVR4, 2019 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/818 dėl ES informacinių sistemų policijos 
ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje sąveikumo sistemos 
sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 ir 
(ES) 2019/8165, 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) 
ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 
2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/22266, 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1241, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) Nr. 2016/794 siekiant sukurti Europos kelionių informacijos ir 
leidimų sistemą (ETIAS)7, 2020 m. kovo 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2020/493 dėl suklastotų ir autentiškų dokumentų internete (FADO) 
sistemos, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai 98/700/TVR8, 2019 m. 
lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1896 dėl Europos 
sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) 
Nr. 1052/2013 ir (ES) 2016/16249 ir 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) 2019/1155, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas)10,

– atsižvelgdamas į šiuo metu vykdomą teisėkūros darbą, susijusį su Šengeno sienų 
kodekso peržiūra dėl laikinam vidaus sienų kontrolės atnaujinimui taikomų taisyklių, su 
Vizų informacinės sistemos reformavimu, su ETIAS teisės aktų sistemos užbaigimu, su 
2021–2027 m. sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemone ir su naujuoju 
pasiūlymu dėl Reglamento, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių piliečių tikrinimas prie 
išorės sienų (COM/2020/0612),

– atsižvelgdamas į įvairius Europos Vadovų Tarybos, Tarybos ir Komisijos komunikatus, 
gaires, rekomendacijas, išvadas ir veiksmų gaires, kuriais siekiama spręsti situaciją prie 
Šengeno vidaus ir išorės sienų reaguojant į COVID-19, pavyzdžiui, į 2020 m. kovo 
30 d. Komisijos komunikatą „COVID-19. Laikino nebūtinų kelionių į ES apribojimo 
įgyvendinimo, su ES piliečių repatriacija susijusio tranzito tvarkos supaprastinimo ir 
poveikio vizų politikai gairės“ (C(2020)2050), Bendras Europos COVID-19 plitimo 
valdymo priemonių atšaukimo veiksmų gairės ir 2020 m. spalio 13 d. Tarybos 
rekomendaciją (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą 

3 OL L 312, 2018 12 7, p. 56.
4 OL L 135, 2019 5 22, p. 27.
5 OL L 135, 2019 5 22, p. 85.
6 OL L 236, 2018 9 19, p. 1.
7 OL L 236, 2018 9 19, p. 72.
8 OL L 107, 2020 4 6, p. 1.
9 OL L 295, 2019 11 14, p. 1.
10 OL L 188, 2019 7 12, p. 25.
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reaguojant į COVID-19 pandemiją11,

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 22 d. Komisijos komunikatą dėl tikrinimo, kaip 
Kroatija taiko visas Šengeno acquis nuostatas (COM(2019)0497),

– atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 23 d. Komisijos komunikatą „Naujas migracijos ir 
prieglobsčio paktas“ (COM(2020)0609),

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. gegužės 30 d. rezoliuciją dėl metinės Šengeno erdvės 
veikimo ataskaitos12,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl padėties Šengeno erdvėje po 
COVID-19 protrūkio13,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją „Šengeno acquis nuostatų 
visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje. Patikrinimų prie sausumos, jūrų ir oro 
sienų panaikinimas“14,

– atsižvelgdamas į parengiamąjį darbą rengiant šią rezoliuciją, kurį atliko Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto darbo grupė Šengeno erdvei stebėti,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A9-
0000/2020),

Šengeno erdvės veikimas

1. laikosi nuomonės, kad įgyvendinant pačią bendradarbiavimo Šengeno klausimais 
koncepciją, t. y. užtikrinti, kad būtų panaikinta kontrolė kertant vidaus sienas, dėl 
COVID-19 pandemijos susidurta su naujais sunkumais, kurie papildė nuo 2015 m. 
kai kurių valstybių narių pasitelktus motyvus ir toliau taikyti vidaus sienų kontrolę; 
pakartoja, jog smerkia tai, kad tebevykdomos patikros kertant vidaus sienas, taip pat 
jog mano, kad daugeliu atvejų pratęstas kontrolės vykdymas yra nesuderinamas su 
taisyklėmis, susijusiomis su jo pratęsimu, būtinybe ar proporcingumu, todėl yra 
neteisėtas;

2. apgailestauja dėl to, kad kai kurios valstybės narės toliau vykdo kontrolę kertant 
vidaus sienas, kaip vienašalį atsaką į naujas problemas, tinkamai neapsvarsčiusios 
bendro Europos intereso išlaikyti Šengeną kaip erdvę be kontrolės kertant vidaus 
sienas; pakartoja savo raginimą Komisijai tinkamai tikrinti, kaip įgyvendinamas 
Šengeno acquis, be kita ko, taikant pažeidimo nagrinėjimo procedūras, ir atkreipia 
dėmesį į tai, kad reikia nedelsiant stiprinti Šengeno valstybių tarpusavio pasitikėjimą 
ir bendradarbiavimą, taip pat tinkamą Šengeno erdvės valdymą;

3. pakartoja, kad valstybės narės turi gerbti Sutartimis ir ES pagrindinių teisių chartija 

11 OL L 337, 2020 10 14, p. 3.
12 OL C 76, 2020 3 9, p. 106.
13 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0175.
14 OL C 388, 2020 11 13, p. 18.
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saugomą teisę, taip pat be diskriminacijos įgyvendinti pasienyje taikomas 
priemones;

4. be daugybės savo prašymų visapusiškai taikyti Šengeno acquis nuostatas 
Bulgarijoje ir Rumunijoje, prašo Tarybos priimti neatidėliotiną sprendimą dėl 
patikrų kertant sausumos, jūrų ir oro vidaus sienas panaikinimo;

5. pažymi, kad Šengeno vertinimo ataskaitomis ir pažeidžiamumo vertinimais ir toliau 
atkreipiamas dėmesys į išorės sienų apsaugos ir valdymo trūkumus bei su 
pažeidžiamumu susijusias problemas; ragina valstybes nares įgyvendinti Tarybos ir 
FRONTEX joms skirtas rekomendacijas, kuriomis siekiama šalinti trūkumus ir su 
pažeidžiamumu susijusias problemas;

6. reiškia savo gilų susirūpinimą dėl pasikartojančių įtarimų dėl to, kad FRONTEX 
galimai dalyvavo vykdant grąžinimus, ir mano, kad reikia stiprinti vidaus pranešimo 
mechanizmus, parlamentinį tikrinimą ir viešąją kontrolę, susijusius su FRONTEX 
veikla;

7. labai apgailestauja dėl nuolatinių ir rimtų pranešimų apie smurtą ir grąžinimus prie 
išorės sienų, taip pat dėl to, kad trūksta tinkamų stebėsenos mechanizmų, kurie 
padėtų užtikrinti pagarbą pagrindinėms teisėms ir teisinei valstybei prie išorės sienų; 
mano, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai (FRA) turi būti suteiktas 
aktyvesnis veiklos vykdytojo vaidmuo, susijęs su pagarbos žmogaus teisėms 
stebėjimu prie išorės sienų;

8. labai apgailestauja dėl to, kad buvo vėluojama įgyvendinti su pagrindinėmis 
teisėmis susijusias naujojo Europos sienų ir pakrančių apsaugos reglamento15 
nuostatas, pavyzdžiui, iki 2020 m. gruodžio 5 d. įdarbinti 40 pagrindinių teisių 
stebėtojų, kaip numatyta reglamente; remdamasis SESV 265 straipsniu, ragina 
FRONTEX užtikrinti, kad ne vėliau kaip per du mėnesius nuo šios rezoliucijos 
priėmimo dienos būtų įgyvendinta Reglamento (ES) 2019/1896 110 straipsnio 6 
dalis;

Šengeno vertinimo ir stebėsenos mechanizmas

9. teigiamai vertina Komisijos ketinimą peržiūrėti Šengeno vertinimo ir stebėsenos 
mechanizmą; primena diskusijas dėl jo teisinio pagrindo, vykusias per 2012 m. 
derybas dėl Šengeno erdvės valdymo dokumentų rinkinio, ir primygtinai ragina 
įtraukti EP į mechanizmo reformą vienodomis sąlygomis su Taryba, arba taikant 
įprastą teisėkūros procedūrą, arba naudojant tą patį metodą, koks buvo naudotas 
priimant Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas Šengeno 
vertinimo ir stebėsenos mechanizmas; mano, kad pagrindiniai bet kokios būsimos 
reformos elementai turi būti tokie: trumpinti galutinius terminus, vertinti, kaip 
gerbiamos pagrindinės teisės, remti galimybę vykdyti vizitus, apie kuriuos iš tiesų 
būtų nepranešta iš anksto, ir didinti skaidrumą;

10. mano, kad, be 2016, 2017 m. vizitų ir 2019 m. atnaujinto vizito, reikėtų surengti dar 
vieną vizitą į Kroatiją, siekiant papildomai įvertinti išorės sienų apsaugą; ragina 

15 2019 m. lapkričio 13 d. Reglamentas (ES) Nr. 2019/1896.
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Kroatiją ir toliau įgyvendinti šiuo metu vykdomus veiksmus ir šalinti bet kokius 
nustatytus trūkumus, visų pirma susijusius su darbuotojų skaičiumi ir sausumos 
sienos stebėjimo pajėgumais; primygtinai reikalauja, kad per būsimą vizitą taip pat 
būtų įvertinta pagarba pagrindinėms teisėms ir pranešimai apie smurto ir grąžinimų 
atvejus;

Didelės apimties informacinių sistemų naudojimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse

11. atkreipia dėmesį į pažangą, padarytą kuriant naujas didelės apimties IT sistemas ir jų 
tarpusavio sąveikumą; ragina valstybes nares, Komisiją ir susijusias agentūras 
vadovautis numatytu įgyvendinimo tvarkaraščiu ir padaryti taip, kad šio 
tvarkaraščio laikymasis taptų politiniu prioritetu;

12. mano, kad Komisija ir Taryba rimtai nepaisė joms skirtų įpareigojimų po to, kai 
2017 m. atlikus vertinimą buvo nustatyta rimtų trūkumų, susijusių su tuo, kaip 
Jungtinė Karalystė naudoja Šengeno informacijos sistemą; primena visiems jo 
prašymo adresatams nedelsiant atsieti Jungtinę Karalystę nuo sistemos, kaip 
2020 m. birželio 15 d. pareikšta raštuose Komisijai ir Tarybai pirmininkaujančiai 
valstybei narei; primena savo poziciją, kad „Jungtinė Karalystė, kaip trečioji šalis, 
negali turėti prieigos prie SIS“;

Europos integruoto sienų valdymo daugiametės strateginės politikos ciklas

13. palankiai vertina pristatytą strateginės rizikos analizę, skirtą Europos integruotam 
sienų valdymui, kurią kaip pirmąjį savo naujojo politikos ciklo žingsnį pristatė 
FRONTEX;

Šengeno ateitis

14. pažymi, kad dėl įvairių pastarųjų kelerių metų krizių Šengeno erdvei kilo grėsmė ir 
kad reikia sustiprinti pastangas ieškant sprendimų; šiuo atžvilgiu palankiai vertina 
Komisijos ketinimą priimti strategiją dėl Šengeno erdvės ateities ir taip pat 
džiaugiasi dėl to, kad buvo sukurtas Šengeno forumas, kuris taip pat sudarys sąlygas 
vykti aukšto lygio politinėms diskusijoms su Parlamentu ir Taryba dėl Šengeno 
padėties ir ateities;

15. mano, kad Šengeno sienų kodeksas, visų pirma kalbant apie kontrolei kertant vidaus 
sienas taikomas taisykles, nebeatitinka savo paskirties, ir prašo imtis skubios ir 
prasmingos reformos, kad būtų sustiprintas tarpusavio pasitikėjimas ir solidarumas, 
taip pat apsaugotas Šengeno erdvės vientisumas ir visapusiškas atkūrimas; atkreipia 
dėmesį į tai, kad vėl pradėta vykdyti kontrolė kertant vidaus sienas visada turėtų būti 
tik blogiausiu atveju laikinai taikoma priemonė, taip pat taikoma tokiu mastu, kuris 
būtų būtinas ir proporcingas nustatytos rimtos grėsmės atžvilgiu, tuo pat metu 
išlaikant skirtingų teisinių pagrindų savitumą; mano, kad, kaskart valstybei narei 
pratęsus sienų kontrolės taikymą, turėtų būti taikomos papildomos apsaugos 
priemonės ir kad visomis aplinkybėmis tokios kontrolės priemonės turėtų būti 
atšaukiamos, kai tik nebelieka pagrindinių jų taikymo priežasčių;

16. ragina Parlamento administraciją įsteigti specialų Paramos Šengeno erdvės 
valdymui skyrių, kad Parlamentas galėtų tinkamai naudotis savo demokratinės 
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kontrolės ir tikrinimo funkcijomis, susijusiomis su Šengeno acquis;

°

° °

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
parlamentams ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai.


