Swobodne podróŜe po Europie
Od sześciu lat moŜemy bez przeszkód przekraczać europejskie granice. Dzięki układowi
z Schengen, Europa jest nam bliŜsza, a przekraczanie granic stało się niezauwaŜalne.
Strefa Schengen powstawała stopniowo. Jej początek to rok 1985r., w którym to pięć państw
postanowiło stworzyć terytorium bez wewnętrznych granic. Do faktycznej likwidacji kontroli
granicznych doszło 10 lat później. Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Holandia,
Hiszpania i Portugalia zniosły wówczas odprawy na granicach. Polska dołączyła do nich
w 2007 roku. Obecnie strefa Schengen obejmuje 22 państwa członkowskie i cztery kraje
niebędące w Unii Europejskiej: Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię. Jej nazwa
pochodzi od niewielkiej miejscowości w Luksemburgu, w której podpisywano pierwsze
porozumienia.
Strefa Schengen to przede wszystkim gwarancja swobodnego przekraczania granic. Jako
obywatele UE nie musimy okazywać dowodu osobistego ani paszportu kiedy wjeŜdŜamy
z jednego kraju strefy Schengen do drugiego. Nie ma juŜ w europejskim krajobrazie budek
straŜy granicznej czy barier fizycznych na granicach. Nie tylko obywatele Unii Europejskiej
mogą swobodnie podróŜować po Europie. Jeśli jesteś obywatelem państwa trzeciego
i legalnie przebywasz w strefie Schengen, moŜesz przekraczać granice krajów europejskich,
tak samo jak obywatele Europy. Jesteś ograniczony tylko czasowo – swobodne podróŜe po
strefie Schengen mogą trwać maksymalnie 90 dni w ciągu pół roku.
Do bezpaszportowej strefy Schengen nie naleŜy: Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Rumunia,
Bułgaria i Chorwacja. WjeŜdŜając do wyŜej wymienionych państw naleŜy okazać waŜny
dowód osobisty lub paszport.
Mimo Ŝe zniesione zostały odprawy na granicach, musimy pamiętać, Ŝe kaŜdy kraj ma prawo
do kontroli celnej w dowolnym miejscu na swoim terytorium. MoŜemy być skontrolowani
przez policję, słuŜby celne czy imigracyjne. Poza tym wyjeŜdŜając warto mieć przy sobie
dokument toŜsamości. Jest on nam potrzebny w razie wspomnianej kontroli policji lub przy
wejściu na pokład samolotu. Prawo jazdy, czy karta bankowa nie są uznawane za dowody
toŜsamości, są nimi wyłącznie paszport i dowód osobisty.
Strefa Schengen to takŜe współpraca policyjna i celna państw na granicach wewnętrznych
i zewnętrznych oraz funkcjonowanie Systemu Informacji Schengen (SIS). W ramach strefy
działa takŜe współpraca sądowa, której celem jest uproszczenie procedur. Jednym
ze stosowanych przepisów jest zasada ne bis in idem, która oznacza zakaz ścigania i karania
dwa razy za ten sam czyn w róŜnych państwach strefy Schengen.
Zewnętrzna granica strefy Schengen to ponad 50 tys. km, nasza wschodnia granica jest jej
częścią.
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