Mere solide og intelligente
grænser for Den Europæiske Union
Et ind- og udrejsesystem
Kommissionen har fremsat forslag om oprettelse af et ind- og udrejsesystem, som:
skal øge den interne sikkerhed
og forbedre bekæmpelsen
af terrorisme og alvorlig
kriminalitet

skal bidrage til moderniseringen af
forvaltningen af de ydre grænser
ved at forbedre kvaliteten og
effektiviteten af kontrollen af
Schengenområdets ydre grænser

skal bistå medlemsstaterne
med at klare det stadig
stigende antal rejsende til EU,
uden at de skal øge antallet af
grænsevagter
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ET IND- OG UDREJSESYSTEM
Hvordan vil systemet fungere?
I ind- og udrejsesystemet vil der blive
indsamlet oplysninger vedrørende:

rej

I ind- og udrejsesystemet vil følgende
blive registreret:
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afslag på indrejse

Berørte personer

Alle ikke-EU-borgere, rejsende, der er fritaget for eller omfattet af visumkravet, som kommer til Schengenområdet

Hvem vil anvende dataene i ind- og
udrejsesystemet?
Medlemsstaternes kompetente myndigheder

Hvem vil kunne få adgang til dataene
i ind- og udrejsesystemet?
Medlemsstaternes
retshåndhævende
myndigheder
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vil få adgang hertil for at identificere kriminelle og med
henblik på strafferetlig efterretning
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Det vil give:
- præcise oplysninger hurtigt og automatisk til grænsevagter,
mens de foretager grænsekontrol
- oplysninger til grænsevagter om afslag på indrejse for
ikke-EU-borgere og gøre det muligt elektronisk at kontrollere
afslag på indrejse i ind- og udrejsesystemet
- præcise oplysninger til rejsende om, hvor lang tid de højst
har tilladelse til at blive
- præcise oplysninger om, hvem der bliver længere, end de
har tilladelse til
- et evidensbaseret grundlag for visumpolitikken.
Hvad angår adgang til systemet med henblik på
retshåndhævelse, forventes virkningerne af ind- og
udrejsesystemet at blive som følger:
- støtte til identificering af terrorister, kriminelle og personer,
der er mistænkt for kriminalitet, samt ofre for kriminalitet
- et register over ikke-EU-borgeres rejsehistorik, herunder
personer, der er mistænkt for kriminalitet, gerningsmænd og
ofre for kriminalitet. Det vil således supplere oplysningerne
i SIS.

