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Šengenas zona: ceļvedis pa Eiropu bez robežām

Automašīnas robežkontroles punktā

Šengenas zona jeb ES teritorija, kurā varam brīvi ceļot, neuzrādot dokumentus, ir 
iespaidīgs Eiropas integrācijas sasniegums. Uzziniet par to mūsu ceļvedī.

Kas ir Šengenas zona?
Šengenas zona ir viens no Eiropas projekta pīlāriem. Kopš tās izveides 1995. gadā, kad šajā 
zonā tika atcelta pasu kontrole, ES pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties. Tas nozīmē, ka viņi 
var dzīvot, studēt, strādāt un doties pensijā jebkurā ES valstī. Arī tūristi un uzņēmumi gūst 
labumu no šīm tiesībām. 
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Šengenas valstis
Šengenas zonā ir 27 valstis: 23 ES valstis un četras valstis ārpus Savienības: Islande, 
Norvēģija, Šveice un Lihtenšteina.

Piecas ES dalībvalstis nav Šengenas zonā: Īrija, kurai izmantojusi iespēju nepiedalīties, kā arī 
Bulgārija, Kipra un Rumānija, kuras Šengenas zonai pievienosies kādā brīdī nākotnē.

2023. gada janvārī Šengenas zonai pievienojās Horvātija.

Uzziniet vairāk par Šengenas zonas paplašināšanos

Mērķi un ieguvumi
Ik dienu ES iekšējās robežas šķērso miljoniem cilvēku. Praksē brīvā pārvietošanās gan var 
nozīmēt dažādas tiesības dažādām cilvēku kategorijām, sākot no tūristiem un beidzot ar 
ģimenēm.

Ikviens ES pilsonis ar derīgu pasi vai personas apliecību var uzturēties citā ES valstī kā tūrists 
līdz trim mēnešiem. Tāpat cilvēki var dzīvot citā dalībvalstī darba nolūkā, un viņiem ir tiesības 
uz tādu pašu attieksmi kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem. Uzņēmēji var izmantot brīvību veikt 
uzņēmējdarbību, un studentiem ir tiesības studēt jebkurā ES valstī.

ES iekšējo robežu slēgšana radītu lielas izmaksas un apgrūtinātu dzīvi 1,7 miljoniem cilvēku, 
kuri dzīvo vienā, bet strādā citā valstī.

Uzziniet, kā Covid-19 ietekmēja pārvietošanās brīvību ES
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/eu-borders/20180216STO98008/sengenas-zona-eiropas-bezrobezu-teritorijas-paplasinasana
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document/EPRS_BRI(2018)621815
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/security/20200506STO78514/covid-19-ieksejo-robezu-kontroles-atjaunosana-sengenas-zona-ko-es-var-darit


Šengenas zonas karte

Panākt drošību
Šengenas noteikumi atceļ iekšējo robežu kontroli, vienlaikus saskaņojot un pastiprinot zonas 
ārējo robežu aizsardzību. Nonākot Šengenas zonā, cilvēki var ceļot no vienas valsts uz citu bez 
robežpārbaudes. Tomēr valstu iestādes var pārbaudīt cilvēkus pie iekšējām robežām vai to 
tuvumā, ja policijas rīcībā esošā informācija un pieredze pamato īslaicīgu uzraudzības 
pastiprināšanu.

Šengenas zona ietver arī kopēju vīzu politiku attiecībā uz trešo valstu pilsoņu īstermiņa 
uzturēšanos un ar policijas un tiesu iestāžu sadarbību palīdz iesaistītajām valstīm apvienot 
spēkus cīņā pret noziedzību.
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/156/police-cooperation


Ir nostiprināta Šengenas Informācijas sistēma, lai eiropieši varētu justies drošāk. Iepazīstieties 
ar šiem uzlabojumiem mūsu infografikās.

Uzziniet vairāk par to, kā Eiropols ir labāk sagatavots cīņai pret noziedzību un terorismu.

Šengenas zona ir viens no Eiropas Savienības pamatakmeņiem. ©AP Images/European Union-EP

Ārējās un iekšējās robežas
Šengenas noteikumu darbību ietekmēja migrācijas plūsmu pieaugums uz ES 2015. gadā un 
pastiprinātās bažas par drošību, tostarp terorismu un smagiem pārrobežu noziegumiem, kā 
rezultātā vairākas dalībvalstis atjaunoja robežpārbaudes. Arī Covid-19 uzliesmojums 2020. 
gadā pamudināja vairākas ES valstis atjaunot iekšējo robežu kontroli, mēģinot kontrolēt vīrusa 
izplatīšanos.

Parlaments ir vairākkārt kritizējis iekšējo robežpārbaužu turpināšanu Šengenas zonā un vēlas 
tās atļaut tikai kā galējo līdzekli. 2020. gada aprīlī pieņemtajā rezolūcijā par koordinētu ES 
rīcību pandēmijas apkarošanai Parlaments mudināja dalībvalstis, ieviešot un pagarinot iekšējo 
robežu kontroli, pieņemt tikai nepieciešamus un samērīgus pasākumus, uzsverot 
nepieciešamību atgriezties pie pilnībā funkcionējošas Šengenas zonas.

2021. gada decembrī Eiropas Komisija ierosināja atjaunināt Šengenas zonas noteikumus, lai 
nodrošinātu, ka iekšējo robežu kontroles atjaunošana joprojām ir galējais līdzeklis, un tā vietā 
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/eu-borders/20181011STO15882/kadi-uzlabojumi-notikusi-sengenas-informacijas-sistema
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20220602STO32046/europol-better-equipped-to-fight-crime-and-terrorism
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630316/EPRS_BRI(2018)630316_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/eu-borders/20180525STO04311/sengenas-zona-kadi-jautajumi-ietekme-bezrobezu-zonu
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_LV.html


veicināma alternatīvu pasākumu izmantošana, piemēram, mērķtiecīgas policijas pārbaudes un 
pastiprināta policijas sadarbība.

Eiropas Parlaments strādā pie šī priekšlikuma. Eiropas Parlamenta deputāti vairākkārt ir 
iebilduši pret biežu kontroles atjaunošanu, kas kavē personu brīvu pārvietošanos visā ES.

Problēmas un ES rīcība
Migrācijas pārvaldība un ārējo robežu drošība ir svarīgi Eiropai risināmi uzdevumi. 2015. gadā 
pie ES ārējām robežām tika konstatēti līdz pat 1,83 miljoniem nelikumīgu robežšķērsošanas 
gadījumu. Lai gan 2021. gadā šis skaitlis samazinājās līdz aptuveni 200 000, ES cenšas 
pastiprināt ārējo robežu kontroli un efektīvāk izskatīt patvēruma pieteikumus.

Šo problēmu dēļ nācies veikt ievērojamas izmaiņas robežu pārvaldības politikā. Tas ietver, 
piemēram, tādu instrumentu un aģentūru izveidi kā Šengenas Informācijas sistēma, Vīzu 
informācijas sistēma, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) vai ieceļošanas 
un izceļošanas reģistrācijas sistēma pie Šengenas zonas ārējām robežām.

Ar 2021. gada jūlijā pieņemto rezolūciju Parlaments apstiprināja atjaunoto Patvēruma, 
migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) budžetu 2021.-2027. gadam, kas tika palielināts līdz 
9,88 miljardiem eiro. Fonds palīdz stiprināt kopējo patvēruma politiku, attīstīt likumīgu migrāciju 
atbilstoši dalībvalstu vajadzībām, atbalstīt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju un apkarot 
neatbilstīgu migrāciju. Tas arī mudina dalībvalstis taisnīgāk sadalīt atbildību par bēgļu un 
patvēruma meklētāju uzņemšanu.

Fonds cieši sadarbojas ar jaunizveidoto Iekšējās drošības fondu (ISF) un koncentrējas uz 
pārrobežu draudu, piemēram, terorisma, organizētās noziedzības un kibernoziedzības, 
novēršanu. Parlaments 2021. gada jūlijā apstiprināja arī ISF budžetu 1,9 miljardu eiro apmērā.

Ceļotāji, kuriem nav vajadzīga vīza, turpmāk pirms ierašanās ES tiks pārbaudīti, izmantojot 
Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (Etias), lai atklātu noziedzniekus, teroristus 
vai citas personas, kas rada apdraudējumu, pirms viņi ierodas ES. Šīs pārbaudes varētu 
sākties jau 2023. gadā.

Turklāt EP deputāti ir apstiprinājuši plānus līdz 2027. gadam ES Robežu un krasta apsardzes 
aģentūrā izveidot pastāvīgu robežsargu korpusu ar 10 000 darbiniekiem, lai uzlabotu Eiropas 
drošību.

Raksts publiskots 2019. gada jūnijā un atjaunināts 2023. gada martā.
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-revision-of-the-schengen-borders-code
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/security/20181116STO19210/sengenas-zonas-nosacijumu-darbibas-pagaidu-apturesana-cik-ilgi-ta-var-ilgt
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/eu-borders/20170627STO78419/es-robezkontrole-un-migracijas-parvaldiba
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/153/management-of-the-external-borders
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/security/20171023STO86604/sengenas-zona-gudras-robezas-stiprakai-aizsardzibai-video
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/security/20171023STO86604/sengenas-zona-gudras-robezas-stiprakai-aizsardzibai-video
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210701IPR07514/eiropas-parlaments-apstiprina-patveruma-un-robezu-politikas-fondus
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210701IPR07514/eiropas-parlaments-apstiprina-patveruma-un-robezu-politikas-fondus
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document/EPRS_ATA(2021)690681#:~:text=As%20part%20of%20the%202021,flows%20in%20the%20European%20Union
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document/EPRS_ATA(2021)690688
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/eu-borders/20180628STO06868/robezu-drosiba-celotaju-parbaude-pirms-ierasanas-es
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/terorisms/20180703STO07127/dzihadistu-terorisms-es-kops-2015-gada
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/eu-borders/20190404STO35073/10-000-es-robezsargi-lai-nostiprinatu-arejas-robezas-video
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