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Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 77.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget), där det föreskrivs att det ska inrättas ett område med frihet, säkerhet 
och rättvisa för att ”säkerställa att det inte förekommer någon kontroll av personer vid 
de inre gränserna”,

– med beaktande av artikel 21.1 i EUF-fördraget och artikel 45 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan), som slår fast att varje 
unionsmedborgare ska ha rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier,

– med beaktande av artikel 18 i EUF-fördraget och artikel 21.2 i stadgan, som förbjuder 
all diskriminering på grund av nationalitet,

– med beaktande av artiklarna 18 och 19 i stadgan om rätten till asyl och skydd vid 
avlägsnande, utvisning eller utlämning,

– med beaktande av att Schengenregelverket hela tiden utvecklats sedan Schengenavtalet 
undertecknades den 14 juni 1985, och för närvarande omfattar ett stort antal 
EU-rättsakter på områdena förvaltning av de inre och yttre gränserna, viseringspolitik, 
återvändandepolitik, polissamarbete och dataskydd samt rättsakter om inrättande och 
förvaltning av två unionsbyråer (Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) 
och Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom 
området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)), ett finansiellt program (instrumentet 
för ekonomiskt stöd för förvaltningen av de yttre gränserna och den gemensamma 
viseringspolitiken) och fyra storskaliga it-system (Schengens informationssystem, 
Informationssystemet för viseringar, EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd 
(Etias) samt in- och utresesystemet), med interoperabilitet mellan sig,

– med beaktande av den lagstiftning som antagits sedan den senaste årsrapporten om 
Schengenområdets funktionssätt, vars syfte är att stärka det mot bakgrund av de 
bestående utmaningarna, till exempel Europaparlamentets och rådets förordning 



(EU) 2018/1860 av den 28 november 2018 om användning av Schengens 
informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i 
medlemsstaterna1, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 av 
den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens 
informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av 
konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och upphävande av 
förordning (EG) nr 1987/20062 och Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/1862 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av 
Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om 
upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och 
kommissionens beslut 2010/261/EU3, Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/817 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan 
EU-informationssystem på området gränser och viseringar, och om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008, (EU) 2016/399, 
(EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 och (EU) 2018/1861 samt rådets 
beslut 2004/512/EG och 2008/633/RIF4, Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/818 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan 
EU-informationssystem på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl 
och migration och om ändring av förordningarna (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 och 
(EU) 2019/8165, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 av 
den 12 september 2018 om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och 
resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, 
(EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/22266, 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1241 av den 12 september 2018 
om ändring av förordning (EU) 2016/794 i syfte att inrätta ett EU-system för 
reseuppgifter och resetillstånd (Etias)7, Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2020/493 av den 30 mars 2020 om systemet för falska och äkta handlingar online 
(Fado) och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd 98/700/RIF8, 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 
om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna 
(EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/16249 (Frontexförordningen) samt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1155 av den 20 juni 2019 om 
ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om 
viseringar (viseringskodex)10,

– med beaktande av det pågående lagstiftningsarbetet för en översyn av kodexen om 
Schengengränserna vad gäller reglerna för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid 
de inre gränserna, förändringar i informationssystemet för viseringar, fullbordande av 
den rättsliga ramen för Etias, omarbetningen av återvändandedirektivet, instrumentet för 

1 EUT L 312, 7.12.2018, s. 1.
2 EUT L 312, 7.12.2018, s. 14.
3 EUT L 312, 7.12.2018, s. 56.
4 EUT L 135, 22.5.2019, s. 27.
5 EUT L 135, 22.5.2019, s. 85.
6 EUT L 236, 19.9.2018, s. 1.
7 EUT L 236, 19.9.2018, s. 72.
8 EUT L 107, 6.4.2020, s. 1.
9 EUT L 295, 14.11.2019, s. 1.
10 EUT L 188, 12.7.2019, s. 25.



ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering 2021–2027 och det nya förslaget till 
förordning om införande av screening av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna 
(COM(2020)0612),

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser, rådets rekommendationer och 
kommissionens meddelanden, riktlinjer och färdplaner av olika slag som syftar till att 
hantera situationen vid Schengenområdets inre och yttre gränser i samband med 
covid-19, såsom kommissionens meddelande av den 16 mars 2020 Covid-19: Riktlinjer 
för gränsförvaltningsåtgärder för att skydda folkhälsan och säkerställa tillgången på 
varor och viktiga tjänster1 , och kommissionens meddelande av den 30 mars 2020 
Covid-19: Vägledning om genomförandet av de tillfälliga restriktionerna för icke 
nödvändiga resor till EU, om underlättandet av transitarrangemang för återvändande 
EU-medborgare och om effekterna på viseringspolitiken (C(2020)2050), och 
efterföljande förlängningar, såsom den av den 8 april 2020 (COM(2020)0148), 
den gemensamma europeiska färdplanen i riktning mot att lätta på åtgärderna mot 
covid-19, presenterad av kommissionens ordförande och Europeiska rådets ordförande, 
samt rådets rekommendation (EU) 2020/1475 av den 13 oktober 2020 om en samordnad 
strategi för inskränkningar i den fria rörligheten med anledning av covid-19-pandemin2,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 oktober 2019 om kontrollen 
av Kroatiens fullständiga tillämpning av Schengenregelverket (COM(2019)0497),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 september 2020 om en ny 
migrations- och asylpakt (COM(2020)0609),

– med beaktande av sin resolution av den 30 maj 2018 om årsrapporten om 
Schengenområdets funktionssätt3,

– med beaktande av rapporten av den 25 november 2020 från kommissionen till rådet och 
Europaparlamentet om funktionssättet för utvärderings- och övervakningsmekanismen 
för Schengenregelverket i enlighet med artikel 22 i rådets förordning (EU) nr 1053/2013 
(COM(2020)0779),

– med beaktande av sin resolution av den 19 juni 2020 om situationen i Schengenområdet 
efter covid‑19-utbrottet4,

– med beaktande av sin resolution av den 11 december 2018 om fullständig tillämpning 
av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien: avskaffande av 
kontroller vid de inre land-, sjö- och luftgränserna5,

– med beaktande av rapporten av den 8 december 2020 från Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter (FRA) om migration och den problematiska situationen för 
grundläggande rättigheter vid landgränser (Migration: fundamental rights issues at land 
borders),

1  EUT C 86 I, 16.3.2020, s. 1.
2 EUT L 337, 14.10.2020, s. 3.
3 EUT C 76, 9.3.2020, s. 106.
4 Antagna texter, P9_TA(2020)0175.
5 EUT C 388, 13.11.2020, s. 18.



– med beaktande av sin resolution av den 17 december 2020 om genomförandet av 
återvändandedirektivet1,

– med beaktande av sin resolution av den 13 november 2020 om covid-19-åtgärdernas 
inverkan på demokratin, rättsstaten och de grundläggande rättigheterna2,

– med beaktande av den arbetsgrupp för granskning av Frontex som inrättats av utskottet 
för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor liksom det 
pågående arbetet i den,

– med beaktande av det förberedande arbete med denna resolution som gjorts av den 
arbetsgrupp för granskning av Schengen som inrättats av utskottet för medborgerliga 
fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A9-0183/2021), och av följande skäl:

A. Schengenområdet är ett unikt system och ett av Europeiska unionens största framsteg i 
och med att det sedan mer än 25 år tillåter fri rörlighet för personer utan kontroller vid 
de inre gränserna inom Schengenområdet. Detta har möjliggjorts genom en rad olika 
kompensationsåtgärder, ill exempel förstärkt informationsutbyte genom inrättande av 
Schengens informationssystem (SIS) och skapande av en utvärderingsmekanism för att 
kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket i medlemsstaterna och främja 
ömsesidigt förtroende för Schengenområdets funktionssätt. Ömsesidigt förtroende 
kräver också solidaritet, säkerhet, polissamarbete och straffrättsligt samarbete, 
gemensamt skydd av EU:s yttre gränser, ett gemensamt synsätt och en gemensam 
politik i fråga om visering och dataskydd.

B. Ett fullt fungerande Schengenområde och dess framtida utvidgning, så att det kommer 
att omfatta Schengenkandidatländerna, förblir avgörande för ytterligare politisk, 
ekonomisk och social integration, främjande av sammanhållning och överbryggande av 
klyftor mellan länder och regioner samt en förutsättning för att upprätthålla principen 
om fri rörlighet. Det framtida Schengenområdet måste vara ett område utan 
fragmentering.

C. Avskaffandet av kontrollerna vid de inre gränserna är en viktig och praktisk del av det 
som medborgarna identifierar som den europeiska idén och är avgörande för att den inre 
marknaden ska fungera. Schengenområdet hotas, inte minst med tanke på 
medlemsstaternas ständigt ökande användning av kontroller vid de inre gränserna, 
särskilt under de senaste åren.

D. Som ett svar på covid-19-pandemin har de flesta medlemsstater, däribland 
Schengenassocierade länder, återinfört kontroller vid de inre gränserna eller stängt sina 
gränser, antingen helt eller delvis, eller för vissa typer av resenärer, däribland 
EU-medborgare och deras familjemedlemmar och tredjelandsmedborgare som är 
bosatta på deras eller en annan medlemsstats territorium. Särskilt i början av pandemin 
äventyrades själva grundidén med Schengensamarbetet genom bristen på samordning i 

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0362.
2 Antagna texter, P9_TA(2020)0307.



praktiken mellan medlemsstaterna och med kommissionen när det gäller återinförande 
och avskaffande av kontroller vid de inre gränserna.

E. Sedan 2015 har kontroller vid de inre gränserna återinförts av medlemsstaterna totalt 
268 gånger, vilket är en betydande ökning jämfört med perioden 2006–2014, då 
kontrollerna vid de inre gränserna återinfördes bara 35 gånger1.

F. Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen uttryckt oro över nödvändigheten och 
proportionaliteten för många av dessa kontroller vid de inre gränserna.

G. Det ömsesidiga förtroendet och det nära samarbetet mellan medlemsstaterna är 
väsentliga delar av den grund som Schengenområdet bygger på.

H. Viktiga EU-rättsakter har antagits under de senaste åren i syfte att förbättra 
gränskontrollernas effektivitet och ändamålsenlighet vid de yttre gränserna och bidra till 
en hög säkerhetsnivå inom området med frihet, säkerhet och rättvisa. Dessa instrument 
inbegriper en ny struktur för EU:s informationssystem och deras interoperabilitet.

I. Det fortsätter att rapporteras om anklagelser om våld mot migranter, inbegripet mot dem 
som söker internationellt skydd, och om handgripliga avvisningar vid EU:s yttre 
gränser. Europaparlamentet, Olaf, Frontex och Europeiska ombudsmannen har inlett en 
undersökning av dessa påståenden. Unionen har ännu ingen effektiv mekanism för 
övervakning av situationen för grundläggande rättigheter vid sina yttre gränser.

J. Allvarliga brister konstaterades vid 2017 års Schengenutvärdering av Förenade 
kungarikets tillämpning av Schengenregelverket i fråga om Schengens 
informationssystem.

K. Den första utvärderingscykeln för utvärderingsmekanismen för Schengen visade på ett 
behov av bättre och snabbare genomförande av rekommendationer som härrör från 
utvärderingarna samt lämpliga reformer, särskilt när det gäller hur mekanismen 
bedömer överensstämmelsen med grundläggande rättigheter.

L. Frontex årliga sårbarhetsanalyser undersöker medlemsstaternas förmåga att hantera hot 
och utmaningar vid de yttre gränserna och rekommenderar särskilda korrigerande 
åtgärder för att minska sårbarheter, och kompletterar därför utvärderingarna inom ramen 
för utvärderingsmekanismen för Schengen.

M. En fullständig tillämpning av Schengenregelverket när det gäller avskaffandet av 
kontroller vid de inre gränserna i fråga om Bulgarien och Rumänien har ännu inte 
uppnåtts, trots att parlamentet efterlyste detta i sin resolution av den 8 juni 2011.

N. Kommissionen angav i sitt meddelande av den 22 oktober 2019 om kontrollen av 
Schengenregelverkets fullständiga tillämpning att Kroatien hade vidtagit de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de nödvändiga villkoren för en fullständig tillämpning 
av Schengenregelverket är uppfyllda.

1 Läget den 19 maj 2021, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-
do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-
control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control.pdf.



Schengenområdets funktion

1. Europaparlamentet anser att själva grundidén med Schengensamarbetet, nämligen att 
säkerställa att det inte görs några kontroller vid de inre gränserna och att garantera den 
fria rörligheten, har äventyrats ytterligare genom covid-19-pandemin. Parlamentet 
upprepar i detta sammanhang sin oro över den rådande situationen när det gäller 
kontroller vid de inre gränserna i vissa medlemsstater, och påminner i detta 
sammanhang om att alla sådana åtgärder för att bekämpa pandemin och begränsa de 
grundläggande rättigheterna och friheterna alltid bör respektera både andemeningen och 
ordalydelsen i gällande lagstiftning, samtidigt som det till fullo stöder de 
folkhälsoåtgärder som införts för att begränsa spridningen av covid-19.

2. Europaparlamentet påminner om att kontroller vid de inre gränserna, enligt gällande 
unionsrätt, får återinföras under förutsättning att de är nödvändiga, proportionella och 
tillfälliga och utgör en sista utväg. Parlamentet upprepar i detta avseende sin ståndpunkt 
att många av förlängningarna av kontrollerna vid de inre gränserna sedan 2015 inte 
underbyggts tillräckligt väl och inte överensstämmer med reglerna om deras 
förlängning, nödvändighet eller proportionalitet, och att de därmed är olagliga.

3. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen har försökt samordna en gemensam 
europeisk insats. Samtidigt beklagar parlamentet djupt att medlemsstaterna fortsatt inför 
kontroller vid de inre gränserna, i många fall utan samordning, innan vederbörlig 
hänsyn har tagits till det gemensamma europeiska intresset av att upprätthålla 
Schengenområdet som ett område utan inre gränskontroller. Parlamentet upprepar att de 
kontroller som införts har haft en negativ inverkan på den fria rörligheten för varor, 
kapital, tjänster och personer i unionen. Parlamentet understryker i detta sammanhang 
den särskilt svåra situationen för gränsarbetare.

4. Europaparlamentet påminner om att kommissionen, trots att den konstaterat betydande 
brister i genomförandet av Schengenregelverket, har varit långsam eller helt enkelt 
ovillig när det gäller att inleda överträdelseförfaranden. Parlamentet uppmanar på nytt 
kommissionen att på lämpligt sätt kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket, att 
bedöma huruvida nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna har respekterats och 
att vid behov använda överträdelseförfaranden. Parlamentet understryker det akuta 
behovet att stärka det ömsesidiga förtroendet och samarbetet mellan Schengenstaterna 
och att säkerställa en lämplig förvaltning av Schengensamarbetet.

5. Europaparlamentet upprepar att medlemsstaterna måste respektera den lagstiftning som 
fastställs i fördragen och stadgan, och genomföra gränsåtgärder på ett lagligt och icke-
diskriminerande sätt. Parlamentet anser att en regelbunden politisk och offentlig debatt 
om Schengenområdets funktionssätt är av avgörande betydelse.

6. Europaparlamentet noterar att inga framsteg hittills har gjorts under denna valperiod när 
det gäller översynen av kodexen om Schengengränserna, med avseende på vilken de 
interinstitutionella förhandlingarna fortfarande blockeras av rådet. Parlamentet 
välkomnar kommissionens tillkännagivande att den kommer att lägga fram nya förslag 
om förvaltningen av Schengensamarbetet. Parlamentet uttrycker sin besvikelse över att 
kommissionen fortsätter att åsidosätta sin rapporteringsskyldighet gentemot parlamentet 
genom att inte lägga fram den årliga rapporten om hur området utan inre gränskontroll 
fungerar (artikel 33 i kodexen om Schengengränserna) och den årliga omfattande 



rapporten i enlighet med artikel 20 i utvärderingsmekanismen för Schengen (SEMM), 
och därmed hindrar granskning och konstruktiv politisk debatt.

7. Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet – mot bakgrund av sina talrika 
begäranden om fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i 
Bulgarien och Rumänien – att leva upp till sitt åtagande och omedelbart fatta beslut om 
att avskaffa kontrollerna vid de inre land-, sjö- och luftgränserna och därmed tillåta 
dessa medlemsstater att rättmätigt ansluta sig till området med fri rörlighet och utan inre 
gränskontroll. Parlamentet är redo att, när det hörs av rådet i enlighet med artikel 4 i 
anslutningsakten, uttrycka sin åsikt om den fullständiga tillämpningen av 
bestämmelserna i Schengenregelverket i Kroatien. Parlamentet anser att solidaritet och 
ansvar gäller alla och att det framtida Schengenområdet måste vara ett område utan 
fragmentering.

8. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att EU:s viseringspolitik är effektiv, 
användarvänlig och säker, och välkomnar i detta avseende kommissionens avsikt att 
digitalisera viseringsförfarandet senast 2025. Parlamentet anser att integrationen av 
varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare i medlemsstaterna är en nyckelfaktor för att 
främja ekonomisk och social sammanhållning, och anser därför att man bör överväga en 
harmonisering av minimireglerna för utfärdande av viseringar för längre vistelse och 
uppehållstillstånd.

9. Europaparlamentet uppmanar på nytt medlemsstaterna att säkerställa ett korrekt 
genomförande av återvändandedirektivet1 i alla dess aspekter och uppmanar 
kommissionen att övervaka dess genomförande.

10. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att stärka informationsutbytet och att 
vidareutveckla det ömsesidiga gränsöverskridande polissamarbetet, till exempel genom 
ökad användning av gemensamma utredningsgrupper.

11. Europaparlamentet välkomnar att ett antal åtgärder som begärdes i föregående 
årsrapport2 under tiden har genomförts (översyn av den rättsliga ramen för Schengens 
informationssystem och reform av Eurosur). Parlamentet noterar dock att de flesta 
rekommendationer fortfarande är giltiga.

12. Europaparlamentet påpekar att välfungerande yttre gränser är avgörande för 
Schengenområdets livskraft. Parlamentet noterar med oro att utvärderingsrapporterna 
om Schengen och sårbarhetsanalyserna fortsätter att peka på brister och sårbarheter i 
skyddet och förvaltningen av de yttre gränserna. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att genomföra de rekommendationer som rådet och Frontex riktat till 
dem för att komma till rätta med bristerna och sårbarheterna, särskilt 
rekommendationerna om respekten för grundläggande rättigheter i verksamhet inom 
gränsförvaltning. Parlamentet betonar vikten av de lagstiftningsåtgärder som nyligen 
antagits.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om 
gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som 
vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

2 EUT C 76, 9.3.2020, s. 106.



13. Europaparlamentet oroar sig över hur de befintliga reserestriktionerna påverkar 
rättigheterna för flyktingar och personer som söker internationellt skydd. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att antagandet av sådana 
åtgärder är helt förenligt med kraven i artiklarna 3 och 4 i kodexen om 
Schengengränserna och i EU:s stadga.

14. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de upprepade anklagelserna om Frontex 
inblandning i handgripliga avvisningar samt över de rapporterade kränkningarna av 
grundläggande rättigheter inom byråns verksamhet, och anser att de interna 
rapporteringsmekanismerna och den parlamentariska och offentliga kontrollen av 
Frontex verksamhet måste såväl stärkas som genomföras på ändamålsenligt sätt. 
Parlamentet betonar att Frontex verkställande direktör enligt artikel 46 i 
Frontexförordningen tillfälligt ska avbryta, ska avsluta eller ska besluta att inte inleda 
verksamhet om förutsättningarna för verksamheten i fråga, inbegripet iakttagande av 
grundläggande rättigheter, inte respekteras.

15. Europaparlamentet uttrycker i detta avseende sitt fulla stöd för den arbetsgrupp för 
granskning av Frontex som inrättats av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor liksom det pågående arbetet i den. Syftet med denna 
arbetsgrupp är en bedömning av alla aspekter av hur Frontex verksamhet och 
organisation fungerar, dess förstärkta roll och resurser för integrerad gränsförvaltning 
samt en korrekt tillämpning av EU:s regelverk, inbegripet respekten för de 
grundläggande rättigheterna.

16. Europaparlamentet uttrycker djup oro över de många dödsfallen i Medelhavet. 
Parlamentet påminner om att bistånd till alla personer i sjönöd är en rättslig skyldighet 
enligt både unionsrätten och internationell rätt, och att sök- och räddningsinsatser är en 
integrerad del av den europeiska integrerade gränsförvaltningen enligt 
Frontexförordningen. Frontex uppmanas att avsevärt förbättra den information som 
finns att tillgå om dess operativa verksamhet till havs, bland annat genom regelbunden 
och adekvat rapportering till parlamentet, till exempel när det gäller samarbetet med 
samordningscentralen för sjöräddning i Tripoli och Libyens kustbevakning.

17. Europaparlamentet är djupt oroat över de ihållande och allvarliga rapporterna om våld 
och handgripliga avvisningar vid de yttre gränserna, även från en medlemsstat till en 
annan och därefter till ett tredjeland. Parlamentet upprepar att medlemsstaterna är 
skyldiga att förhindra obehörig gränspassage och påminner om att denna skyldighet inte 
påverkar rättigheterna för personer som söker internationellt skydd. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja och genomföra effektiva, 
oberoende och snabba utredningar av beskyllningar om handgripliga avvisningar och 
misshandel vid gränserna och att säkerställa att brister omedelbart åtgärdas.

18. Europaparlamentet noterar bristen på adekvata övervakningsmekanismer för att 
säkerställa respekten för de grundläggande rättigheterna och rättsstatsprincipen i 
förvaltningen av de yttre gränserna, och anser att Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter måste ges en förstärkt operativ roll i detta avseende, bland 
annat genom utvärderings- och övervakningsmekanismen för Schengenregelverket. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att deras nationella övervakningsorgan 
verkligen finns inrättade och kan fullgöra sin roll, med tillräckliga resurser, ett adekvat 
mandat och ett stort mått av oberoende. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att i 
samordning med Frontex, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, 



UNHCR och relevanta icke-statliga organisationer kontinuerligt investera i 
gränsmyndigheternas yrkesutövning, inbegripet utbildning på området för asyl- och 
flyktinglagstiftning.

19. Europaparlamentet beklagar djupt att genomförandet av de bestämmelser om 
grundläggande rättigheter som ingår i den nya förordningen om den europeiska gräns- 
och kustbevakningen har försenats, till exempel den rekrytering av 40 övervakare av 
grundläggande rättigheter som enligt förordningen skulle ske senast den 5 december 
2020. Parlamentet välkomnar offentliggörandet av meddelanden om lediga tjänster och 
begär att den pågående rekryteringen genomförs snarast möjligt. Parlamentet betonar att 
alla rekryterade övervakare måste kunna utföra sina uppgifter i enlighet med artikel 110 
i förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen och därmed måste 
rekryteras på lämplig administrativ nivå för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Parlamentet 
vill dessutom att man stärker oberoendet för byråns klagomålsmekanism genom att 
experter från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter samt nationella 
människorättsinstitutioner involveras.

Utvärderings- och övervakningsmekanismen för Schengenregelverket

20. Europaparlamentet anser att utvärderings- och övervakningsmekanismen för 
Schengenregelverket medfört betydande förbättringar av förvaltningen av 
Schengenområdet och bidragit till att säkra dess funktionssätt genom att stärka det 
ömsesidiga förtroendet och det kollektiva ansvaret. Parlamentet framhåller emellertid 
utvärderingsmekanismens sui generis-karaktär i unionsrätten och erinrar om att 
kommissionen alltjämt är ytterst ansvarig för att säkerställa tillämpningen av fördragen 
och de åtgärder som institutionerna vidtar i enlighet med dessa.

21. Europaparlamentet välkomnar kommissionens strävan att se över utvärderings- och 
övervakningsmekanismen. Parlamentet påminner om diskussionerna om mekanismens 
rättsliga grund under förhandlingarna om paketet för förvaltning av Schengensamarbetet 
2012, och insisterar på att få delta i arbetet med att förändra mekanismen på samma 
villkor som rådet, helst genom användning av det ordinarie lagstiftningsförfarandet, 
eller genom att använda samma metod som för antagandet av rådets förordning 
(EU) nr 1053/20131 om inrättande av utvärderings- och övervakningsmekanismen för 
Schengenregelverket.

22. Europaparlamentet framhåller vikten av att införa tydliga tidsfrister för alla steg i 
förfarandet i samband med varje typ av reform, bland annat medlemsstaternas 
genomförande av rekommendationerna, Scheval-expertgruppens bedömning av 
kommissionens förslag och presentationen av handlingsplanerna. Parlamentet upprepar 
även betydelsen av att öka flexibiliteten i den fleråriga och årliga planeringen och stärka 
kommissionens roll, särskilt vid uteblivet yttrande från medlemsstaterna, samt behovet 
av genuint oanmälda besök. Parlamentet anser att de grundläggande rättigheterna måste 
utvärderas på ett konsekvent sätt inom ramen för Schengenutvärderingarna. Parlamentet 

1 Rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av den 7 oktober 2013 om inrättande av en 
utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av 
Schengenregelverket och om upphävande av verkställande kommitténs beslut av den 16 
september 1998 om inrättande av Ständiga kommittén för genomförande av 
Schengenkonventionen (EUT L 295, 6.11.2013, s. 27).



anser slutligen att både parlamentets granskande roll och ökad insyn i processen bör 
vara centrala inslag i reformen.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anslå tillräckliga resurser för att 
säkerställa en heltäckande utvärdering av Schengensystemet, bland annat genom att öka 
antalet besök på plats i medlemsstaterna. Parlamentet påpekar att kommissionen antog 
198 utvärderingsrapporter under perioden 2015–2019 men att bara 
45 Schengenutvärderingar har avslutats trots detta. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att intensifiera genomförandet av utvärderingsresultaten och rådets 
rekommendationer. Parlamentet noterar att Schengens första utvärderingscykel tog fem 
år. Parlamentet anser att processen med utvärderingar och antagande av 
rekommendationer, som i genomsnitt tar 32 veckor, bör påskyndas, och uppmanar 
särskilt rådet att påskynda antagandet av de rekommendationer som utfärdats av 
kommissionen.

24. Europaparlamentet uppmanar rådet att hålla regelbundna diskussioner på ministernivå 
om ett väl fungerande Schengenområde, inbegripet diskussioner i situationer där 
utvärderingsrapporterna har visat på allvarliga brister, och på så sätt ta på sig den 
politiska roll som det tilldelats genom processen med Schengenutvärderingar. 
Parlamentet uppmanar även kommissionen och rådet att förhindra att man på något sätt 
äventyrar syftet med denna mekanism, dvs. att fastställa om samtliga förutsättningar för 
att avskaffa kontrollerna vid de inre gränserna mot ett kandidatland är uppfyllda och att 
säkerställa att Schengenregelverket följs av de medlemsstater som redan tillämpar det i 
dess helhet.

25. Europaparlamentet anser att den framtida utvärderingsmekanismen för Schengen måste 
inbegripa en utvärdering av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns operativa 
verksamhet, med tanke på dess allt större roll i förvaltningen av de yttre gränserna och i 
återvändandeinsatser. Parlamentet anser vidare att mekanismen bör stärka synergierna 
med den europeiska gräns- och kustbevakningens sårbarhetsanalyser. Parlamentet 
upprepar att dubbelarbete måste undvikas och att Schengenutvärderarna bör få tillgång 
till sårbarhetsanalysernas resultat.

26. Europaparlamentet påminner om att grundläggande rättigheter utgör ett av flera 
övergripande inslag i genomförandet av en integrerad gränsförvaltning. Parlamentet 
påminner dessutom om att Schengenregelverket måste genomföras i överensstämmelse 
med stadgan. Parlamentet understryker därför att Schengenutvärderingarna också måste 
undersöka huruvida de grundläggande rättigheterna respekteras vid de yttre gränserna, 
inbegripet förbudet mot refoulement, rätten till respekt för människans värdighet, 
principen om icke-diskriminering och rätten att söka internationellt skydd. Parlamentet 
anser att den framtida mekanismen bör föreskriva att experter vid Europeiska unionens 
byrå för grundläggande rättigheter ska vara formella medlemmar i gruppen med ansvar 
för besök på plats med anledning av eventuella utvärderingar av förvaltningen av de 
yttre gränserna och återvändandet. Parlamentet anser att alla relevanta RIF-myndigheter 
bör kunna delta.

27. Europaparlamentet anser att allvarliga brister som upptäcks kräver en mycket snabbare 
uppföljning, för att avhjälpa dem utan dröjsmål. Parlamentet anser att en definition av 
”allvarlig brist” och ett påskyndat förfarande vid sådana brister bör inlemmas i den 
reviderade mekanismen. Parlamentet anser att nuvarande icke-bindande kataloger för 



bästa praxis bör få formell status enligt unionsrätten i form av handböcker, för att öka 
insynen och göra det möjligt att stämma av utvärderingarna mot objektiva kriterier.

28. Europaparlamentet är besviket över att kommissionen ännu inte har lagt fram den årliga 
rapport som föreskrivs i artikel 20 i förordning (EU) nr 1053/2013, trots flera 
påstötningar från parlamentet och rådet om att göra detta.

29. Europaparlamentet betonar att unionens institutioner, för att främja en god förvaltning 
och öppenhet, bör utföra sitt arbete så öppet som möjligt. Parlamentet anser att 
kommissionen på sin webbplats bör offentliggöra information om 
utvärderingsprocesserna i varje medlemsstat och om huruvida medlemsstaterna följer 
rådets rekommendationer. Parlamentet anser vidare att kommissionen bör tillhandahålla 
en lämplig plattform för säker och krypterad åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter i Schengenutvärderingshandlingarna för aktörer med åtkomsträttigheter, 
särskilt för Europaparlamentets ledamöter, i syfte att göra det lättare för dem att utöva 
sin demokratiska kontroll- och granskningsfunktion.

30. Europaparlamentet noterar att kommissionen besökte Kroatien igen i november 2020 
med avseende på den yttre gränsen och på nytt bekräftade att de nödvändiga villkoren 
för tillämpning av Schengenregelverket var uppfyllda. Parlamentet uppmanar Kroatien 
att fortsätta att genomföra pågående insatser och åtgärda alla brister som konstateras, 
särskilt när det gäller utbildning av personalen, antalet anställda och kapaciteten för 
övervakning av landgränserna. Parlamentet insisterar på att det måste göras en ingående 
bedömning av respekten för de grundläggande rättigheterna med anledning av de 
återkommande rapporterna från icke-statliga organisationer och medier om övergrepp, 
våld och handgripliga avvisningar från gränskontrolltjänstemäns sida. Parlamentet 
välkomnar inrättandet av en oberoende mekanism för övervakning av polisens agerande 
gentemot irreguljära migranter och personer som ansöker om internationellt skydd. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att i samtliga medlemsstater bedöma 
gränsförvaltningsinsatsernas överensstämmelse med kraven på grundläggande 
rättigheter och att vidta nödvändiga åtgärder i händelse av kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna.

31. Europaparlamentet framhåller de av kommissionen utpekade återkommande bristerna 
och områdena där förbättringar kan göras i Schengensystemet: införlivande, 
genomförande och tillämpning på ett ofullständigt eller oförenligt sätt av det tillämpliga 
Schengenregelverket, brist på personal och otillräcklig behörighet och/eller utbildning, 
skiljaktiga och oförenliga nationella metoder på grund av ett inkonsekvent 
genomförande av Schengenregelverket, splittrade förvaltningsstrukturer med otillräcklig 
samordning mellan och integrering av de olika myndigheterna samt praktiska, tekniska 
och lagstiftningsmässiga hinder för att samarbeta inom Schengenområdet. Parlamentet 
erinrar om att dessa problem utgör grundläggande hinder för ett välfungerande 
Schengenområde, och uppmanar med kraft medlemsstaterna att äntligen ägna dem 
tillbörlig uppmärksamhet.

Användning av storskaliga informationssystem på området rättsliga och inrikes frågor

32. Europaparlamentet noterar de framsteg som gjorts när det gäller utvecklingen av de nya 
storskaliga it-systemen och driftskompatibiliteten mellan dem. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna, kommissionen och de berörda byråerna att hålla fast vid den 
planerade tidsplanen för genomförandet, som omfattar genomförandet av de nya 



it-systemen, slutförandet av reformerna av de befintliga systemen och 
interoperabiliteten mellan dessa system senast i slutet av 2023. Parlamentet noterar 
dessutom behovet av en stabil rättslig ram för genomförandet av dessa system. 
Parlamentet påminner om att användningen av dessa system också kommer att påverka 
rätten till integritet och rätten till skydd av personuppgifter för de personer vars 
information kommer att lagras i dessa system, och betonar behovet att under hela 
genomförandet följa upp de skyddsåtgärder som fastställs i rättsakterna om inrättande 
av dessa system.

33. Europaparlamentet erinrar om eu-Lisas avgörande roll i inrättandet av de nya it-
systemen. Parlamentet betonar vidare betydelsen av de nationella komponenterna i den 
övergripande strukturen för dessa system och uppmanar eftertryckligen 
medlemsstaterna att anslå lämpliga ekonomiska och mänskliga resurser för ett 
genomförande i god tid.

34. Europaparlamentet välkomnar den politiska överenskommelse som nåtts om reformen 
av Informationssystemet för viseringar (VIS), särskilt fastställandet av en tydlig och 
rättsligt bindande tidsfrist för driftsstarten.

35. Europaparlamentet lyfter fram Sirenekontorens (Supplementary Information Request at 
the National Entry) betydligt utökade verksamhet och uppmanar på nytt 
medlemsstaterna att förstärka de medel som står till kontorens förfogande genom att se 
till att de har tillräckliga ekonomiska och mänskliga resurser för att kunna utföra sina 
uppgifter.

36. Europaparlamentet erkänner gemensamma forskningscentrumets studier i fråga om 
användningen av fingeravtryck, handavtryck, ansiktsbilder och DNA i Schengens 
informationssystem.

37. Europaparlamentet anser att kommissionen och rådet allvarligt har försummat sina 
skyldigheter sedan det vid 2017 års utvärdering upptäcktes att Förenade kungariket gjort 
sig skyldigt till allvarliga brister i sin användning av Schengens informationssystem. 
Parlamentet påminner om begäran från arbetsgruppen för granskning av Schengen om 
att omedelbart koppla bort Förenade kungariket, så som det uttrycktes i skrivelserna av 
den 15 juni 2020 till kommissionen och rådets ordförandeskap. Parlamentet konstaterar 
att Förenade kungariket i egenskap av tredjeland inte längre har åtkomst till Schengens 
informationssystem. Parlamentet manar till noggrann övervakning av det fortsatta 
säkerhetssamarbetet mellan EU och Förenade kungariket under den sexmånadersperiod 
för dataöverföringar som man enats om i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och 
Förenade kungariket.

Flerårig strategisk policycykel för EU:s integrerade gränsförvaltning

38. Europaparlamentet välkomnar den strategiska riskanalys för europeisk integrerad 
gränsförvaltning som presenterades av Frontex som ett första steg i den nya 
policycykeln.

Schengens framtid

39. Europaparlamentet noterar att de senaste årens olika kriser, till exempel den pågående 
pandemin, och de till stor del icke samordnade och i vissa fall ensidiga åtgärder som 



vidtagits av medlemsstaterna har urholkat det ömsesidiga förtroendet mellan 
medlemsstaterna samt äventyrat Schengensamarbetet. Parlamentet är av den bestämda 
uppfattningen att insatserna för att finna helhetslösningar därför måste intensifieras och 
att dessa åtgärder bör harmoniseras ordentligt. Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang kommissionens avsikt att anta en strategi för Schengenområdets framtid, 
och välkomnar dessutom inrättandet av ett Schengenforum, som även bör möjliggöra 
politiska högnivådebatter med parlamentet och rådet om tillståndet och framtiden för 
Schengenområdet.

40. Europaparlamentet anser att kodexen om Schengengränserna, särskilt när det gäller 
reglerna om kontroller vid de inre gränserna, inte längre är ändamålsenlig utan kräver 
en omedelbar, meningsfull översyn för att stärka det ömsesidiga förtroendet och 
solidariteten och för att garantera Schengenområdets integritet och fullständiga 
återupprättande. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang att det behövs tydligare 
regler om hot mot folkhälsan. Parlamentet betonar att det visserligen är upp till de 
enskilda medlemsstaterna att fatta beslut om återinförande av kontroller vid de inre 
gränserna, men att det endast bör ske som en sista utväg, under en begränsad tidsperiod, 
och endast i den utsträckning som kontrollerna är nödvändiga och står i proportion till 
det allvarliga hot som konstaterats, med särskild hänsyn till konsekvenserna för rätten 
till fri rörlighet och principen om icke-diskriminering – och till de konsekvenser som 
sådana kontroller skulle kunna få för gränsregioner – samtidigt som en distinktion 
mellan de olika rättsliga grunderna bibehålls. Parlamentet anser att man vid varje 
tillfälle som en medlemsstat förlänger gränskontrollerna bör tillämpa ytterligare skydds- 
och tillsynsåtgärder och att kontrollåtgärderna under alla omständigheter bör avskaffas 
så snart motiven för dem inte längre föreligger.

41. Europaparlamentet anser att en strukturerad och transparent samrådsmekanism bör 
inrättas i händelse av krissituationer, i syfte att fastställa åtgärder som mildrar 
konsekvenserna eller alternativa åtgärder till kontroller vid de inre gränserna samt 
enhetliga regler som är bindande och tillämpliga vid de yttre gränserna.

42. Europaparlamentet uppmanar sin förvaltning att inrätta en särskild stödenhet för 
förvaltningen av Schengensamarbetet, för att parlamentet på ett korrekt sätt ska kunna 
utöva sin demokratiska kontroll- och granskningsfunktion när det gäller 
Schengenregelverket.

°

°     °

43. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas nationella parlament och Europeiska gräns- 
och kustbevakningsbyrån.


