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Spoštovani, 
 
V nadaljevanju povzetek današnje plenarne razprave evropske poslanke Irene Joveve (Renew 
Europe/Gibanje Svoboda) glede nadaljnjega nadzora na notranjih mejah v schengenskem območju v 
luči nedavne sodbe Sodišča Evropske unije: 
 
“Da je schengen eden od ključnih dosežkov Evropske unije, smo – če ne prej – videli med najhujšimi 
restrikcijami epidemije, ko so se praktično vsi mejni nadzori vrnili, v Sloveniji so nas zaprli celo v 
občine. Schengen je tisti, ki omogoča prost pretok ljudi in je za mnoge tudi zelo pomemben v okviru 
dnevnega prehajanja meja zaradi dela v sosednji državi. Vzpostavitev notranjih meja znotraj 
schengenskega območja tem ljudem otežuje življenje, hkrati pa vnaša dodatno nezaupanje in 
nepotreben razdor med državami članicami. Povejmo bobu bob: mejni nadzori znotraj schengna – 
brez upravičenih razlogov – so nedopustni. V skladu z regulacijo EU je državam članicam dovoljeno 
postaviti začasni nadzor na državnih mejah znotraj schengna do pol leta. Vse, kar je več od tega – 
ponavljam, brez upravičenih razlogov – je za lase privlečeno in neutemeljeno, saj to podaljševanje 
obdobja ponekod traja že več let. Evropska komisija mora v takšnih primerih podati uradno javno 
mnenje in s tem zaščititi interes Unije, države članice pa naj se dogovorijo o skupnih rešitvah. Meje 
glede tega so namreč samo v glavah.” 
 
Da države članice notranjega nadzora na mejah v schengnu ne bi smele izvajati, nas je pet evropskih 
poslancev iz Slovenije junija letos tudi opozorilo evropsko komisarko za notranje zadeve Ylvo 
Johansson, ko je Avstrija takrat ponovno vzpostavila mejni nadzor na slovenski meji. To ne le, da ni v 
skladu s prej omenjeno regulacijo, pač pa to tudi niso ideje naše politične skupnosti. 
 
Za kakršnekoli dodatne informacije smo vam na voljo. 
 
Lep pozdrav.  
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