
Migracije i 
unutarnji 
poslovi

Sustav ulaska/izlaska

Komisija je predložila da se uspostavi sustav ulaska/izlaska s ciljem:

doprinosa modernizaciji upravljanja 
vanjskim granicama poboljšanjem 
kvalitete i učinkovitosti nadzora 
vanjskih granica u schengenskom 
području; 

pružanja pomoći državama 
članicama koje se suočavaju 
sa sve većim brojem putnika 
koji putuju u EU, a da pritom ne 
moraju povećati broj službenika 
granične straže;

sustavne identifikacije 
osoba koje ostanu u 
schengenskom području 
nakon isteka odobrenog 
boravka.

jačanja unutarnje sigurnosti i 
suzbijanja terorizma i ozbiljnih 
kaznenih djela;

Jače i pametnije 
granice Europske unije



Kako će taj sustav funkcionirati?

Sustav ulaska/izlaska
Sustavom ulaska/izlaska 

zamijenit će se:

Putovnica

Sustavom ulaska/izlaska 
prikupljat će se:

putne 
isprave

Sustavom ulaska/izlaska 
bilježit će se:

odbijanja ulaska

90 dana unutar 
bilo kojeg razdoblja 
od 180 dana

datum i mjesto 
ulaska i izlaska

Na koga će se primjenjivati? 
Na državljane zemalja koje nisu članice EU-a, neovisno o tome je li im potrebna viza za schengensko područje.

Očekivani rezultati sustava ulaska/
izlaska  
Njime će se omogućiti:
– točne informacije do kojih će granična straža tijekom 
kontrola na granici dolaziti brzo i automatski;
– informacije graničnoj straži o odbijanju ulaska 
državljanima zemalja koje nisu članice EU-a te elektronička 
provjera odbijanja ulaska u sustavu ulaska/izlaska;
– točne informacije za putnike o najduljem dopuštenom 
trajanju njihova boravka;
– točne informacije o osobama koje su prekoračile razdoblje 
dopuštenog boravka;
– potpora viznoj politici koja se temelji na dokazima.
U pogledu pristupa podacima u svrhu provedbe 
zakona očekivani učinak sustava ulaska/izlaska bit 
će:
– pomoć pri identifikaciji terorista i kriminalaca, a i 
osumnjičenih osoba i žrtava kaznenih djela;
– omogućavanje podataka o povijesti putovanja državljana 
zemalja koje nisu članice EU-a, uključujući osumnjičene 
osobe, počinitelje ili žrtve kaznenih djela. Na taj bi se način 
nadopunili podaci u SIS-u.

osobne iskaznice

Tko će se koristiti podacima sustava 
ulaska/izlaska?

Nadležna tijela država članica

granična straža
konzularni službenici koji 

rade s vizama

Tko će moći pristupiti podacima u 
sustavu ulaska/izlaska

POTJERNICA

Europoldržave članice

moći će pristupiti sustavu radi kaznene identifikacije
i kriminalističkih obavještajnih podataka.

Tijela za provedbu 
zakona

Olakšavanje prelaska granice
za sve državljane zemalja koje nisu članice EU-a

samoposlužni 
kiosk za putnike

službenik 
granične 
straže

red za 
graničnu 
kontrolu

provjeravanje 
podataka u 

bazama podataka 
sigurnosnih službi 

(SIS, Interpol SLTD)


