
 
Schengen: co wpływa na europejską strefę bez
granic wewnętrznych?
 
Strefa Schengen mierzy się z problemami, które mogą zagrozić jej istnieniu. Przeczytaj
nasz artykuł i dowiedz się więcej o wyzwaniach i ich skutkach.
 

W ostatniej dekadzie kolejne kryzysy wywarły presję na strefę Schengen. Zgodnie z jej
zasadami, przywrócenie kontroli granicznych na granicach wewnętrznych powinno być
środkiem tymczasowym i wyjątkowym. Kilka krajów UE wprowadziło kontrole na granicach
wewnętrznych w odpowiedzi na ataki terrorystyczne i znaczny napływ uchodźców do UE w
2015 r. Niektóre państwa uznały przepływ migrantów i osób ubiegających się o azyl za
zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i wykorzystały przepisy kodeksu granicznego
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/terroryzm/20180316STO99922/jak-zatrzymac-terroryzm-przeglad-dzialan-unii-europejskiej
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20170629STO78630/azyl-i-migracja-w-ue-fakty-i-liczby
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0399&from=EN


Schengen, aby wprowadzić kontrole na granicach wewnętrznych.
 
Wybuch pandemii COVID-19 w 2020 r. skłonił również niektóre kraje UE do przywrócenia
kontroli granic, w ramach walki z rozprzestrzenianiem się wirusa.
 
Konsekwencje wprowadzania kontroli granicznych 
Kontrole graniczne zakłócają swobodny przepływ osób, towarów i usług w całej UE.
 
Ich wpływ dotyczy głównie transgranicznego transportu towarów, dojazdów do pracy (1,7 mln
pracowników w UE przekracza granicę każdego dnia, by dotrzeć do miejsca pracy) oraz
turystyki.
 
Poza tym, kontrole graniczne generują też koszty administracyjne i infrastrukturalne dla sektora
publicznego. W ciągu dwóch lat koszty kontroli granicznych oszacowano na od 25 do 50
miliardów euro jednorazowych kosztówi 2 miliardy euro rocznych kosztów operacyjnych. Więcej
informacji w opracowaniu Biura Analiz PE.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0399&from=EN
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en%20
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581383/EPRS_STU%282016%29581383_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581383/EPRS_STU%282016%29581383_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579109/EPRS_BRI(2016)579109_EN.pdf


•

•

•

Wzmacnianie strefy Schengen 
W ostatnim czasie Unia Europejska wprowadziła szereg środków, które mają wzmocnić
integralność strefy Schengen:
 

Systematyczne  kontrole  na  granicach  zewnętrznych  wszystkich  osób
wjeżdżających do UE - w tym obywateli UE - zostały wprowadzone w kwietniu 2017 r. 
Nowy elektroniczny system wjazdu/wyjazdu,  rejestrujący przemieszczanie się
obywateli spoza UE w strefie Schengen i przyspieszający kontrole 
Wzmocnienie  nadzoru  nad  zewnętrznymi  granicami  UE  dzięki  utworzeniu
Europejskiej  Agencji  Straży  Granicznej  i  Przybrzeżnej. 

Mapa strefy Schengen: obecni członkowie z UE i spoza UE, kraje kandydujące i kraje UE poza strefą Schengen.
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• Więcej uprawnień dla Europolu, czyli europejskiej agencji policyjnej, w walce z
terroryzmem.
 

Przywrócenie Schengen 
W grudniu 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała aktualizację przepisów regulujących
strefę Schengen, aby przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych pozostało środkiem
ostatecznym. Aktualizacja ma też wspierać stosowanie środków alternatywnych, takich jak
ukierunkowane kontrole policyjne i wzmocniona współpraca policyjna.
 
Parlament Europejski pracuje obecnie nad tą aktualizacją. Posłowie do PE wielokrotnie
sprzeciwiali się częstemu przywracaniu kontroli, które utrudniają swobodny przepływ osób w
UE.
 
W głosowaniu 18 października 2022 r. posłowie ponowiliapel o jak najszybsze przyjęcie
Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen, podkreślając, że swobodny przepływ jest centralnym
elementem projektu UE.
 
10 listopada 2022 r. Parlament zagłosował za przystąpieniem Chorwacji do strefy swobodnego
podróżowania przed końcem 2022 roku.
 

Ten artykuł został opublikowany w maju 2018 r.; najnowsza aktualizacja: listopad 2022 r.
 

Strefa Schengen w pigułce
• 26 państw

• w tym 4 państwa spoza Unii Europejskiej (Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria)

• 5 państw UE nie należy do Schengen (Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Rumunia, Bułgaria,
Cypr, Chorwacja)

• 50 000 km to łączna długość zewnętrznych granic strefy Schengen

Więcej informacji
W skrócie: Zmiana kodeksu granicznego Schengen
[EN]
Nota tematyczna: Zarządzanie granicami zewnętrznymi
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20221014IPR43207/end-discrimination-and-admit-bulgaria-and-romania-to-schengen-meps-demand
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20221014IPR43207/end-discrimination-and-admit-bulgaria-and-romania-to-schengen-meps-demand
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20221107IPR49610/meps-back-croatia-s-schengen-accession
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/730330/EPRS_BRI(2022)730330_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/730330/EPRS_BRI(2022)730330_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/153/management-of-the-external-borders

