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Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. junija 2013 o predlogu uredbe 

Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 za zagotovitev 

skupnih pravil o začasni ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah v izrednih razmerah 

(COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0560), 

– ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 77 (1) in (2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0248/2011), 

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

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj francoske nacionalne skupščine, nizozemskega 

senata, nizozemskega predstavniškega doma, portugalskega parlamenta, romunskega 

senata, slovaškega parlamenta in švedskega parlamenta v skladu s Protokolom št. 2 o 

uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavljajo, da osnutek 

zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti, 

– ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 30. maja 2013, da bo odobril 

stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, 

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve (A7-0200/2012), 

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

2. odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji; 

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 



P7_TC1-COD(2011)0242 

 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. junija 2013 z 

namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 

Uredbe (ES) št. 562/2006 za zagotovitev skupnih pravil o začasni ponovni uvedbi nadzora 

na notranjih mejah v izrednih razmerah 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 1051/2013.) 



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

Izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 

 

Evropski parlament, Svet in Komisija pozdravljajo sprejetje Uredbe o spremembi Zakonika o 

schengenskih mejah za zagotovitev skupnih pravil o začasni ponovni uvedbi nadzora na 

notranjih mejah v izrednih razmerah, pa tudi sprejetje Uredbe o vzpostavitvi ocenjevalnega in 

spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda. Menijo, da 

sta oba nova mehanizma ustrezen odgovor na poziv Evropskega sveta, ki se je v sklepih z dne 

24. junija 2011 zavzel za vzpostavitev boljšega sodelovanja in vzajemnega zaupanja med 

državami članicami v schengenskem območju ter za učinkovit in zanesljiv sistem spremljanja in 

ocenjevanja, da bi se na ta način zagotovilo uveljavljanje skupnih pravil in bi se okrepila, 

prilagodila in razširila merila na podlagi pravnega reda EU. Evropski svet je v svojih sklepih 

sicer še opozoril, da je treba evropske zunanje meje upravljati učinkovito in dosledno na 

podlagi skupne odgovornosti, solidarnosti in praktičnega sodelovanja. 

 

Izjavljajo, da bo ta sprememba Zakonika o schengenskih mejah okrepila usklajevanje in 

sodelovanje na ravni Unije, saj zakonik po eni strani zdaj navaja merila za ponovno uvedbo 

nadzora na notranjih mejah s strani držav članic, po drugi strani pa opredeljuje mehanizem na 

ravni EU za odzivanje v resnično kritičnih razmerah, ki bi lahko ogrozile delovanje celotnega 

območja brez nadzora na notranjih mejah.  

 

Poudarjajo, da je ta novi ocenjevalni sistem mehanizem na ravni EU, ki bo zajel vse vidike 

schengenskega pravnega reda in pri katerem bodo sodelovali strokovnjaki iz držav članic, 

Komisije in ustreznih agencij EU. 

 

Zavedajo se, da se je treba o vsakem prihodnjem predlogu Komisije za spremembo tega 

ocenjevalnega sistema posvetovati z Evropskim parlamentom, da bi se pred sprejetjem 

končnega besedila čim bolj upoštevalo njegovo mnenje. 

 

 

 

 

 


