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Už druhá německá spolková země má problém s datem rozšíření schengenského prostoru o nové členy 
EU. Po Bavorsku už i Sasko vyjádřilo svůj odpor proti ukončení hraničních kontrol na Sivestra 2007. Obě 
spolkové země sousedí s Českem a Polskem. 

O termínu rozšíření rozhodli tento týden ministři vnitra zemí evropské pětadvacítky. - 
více zde 

"Raději bychom se měli smířit s půlročním zdržením, aby se vytvořily nutné předpoklady 
pro zrušení kontrol," řekl v listu Sächsische Zeitung saský ministr vnitra Albrecht 
Buttolo.  

Skutečnost, že ministři EU místo čekání na novou policejní databázi SIS II dali přednost 
rozšíření té stávající (SIS I), považuje Buttolo za "taškářství" "Jednička" podle ministra 
zdaleka nevyhovuje kontrolním a bezpečnostním požadavkům.  

Bavorský ministr se bojí kriminality 
Ukončení kontrol už kritizoval i bavorský ministr vnitra Günther Beckstein. Varoval před "značnými problémy s kriminalitou", 
jestliže padnou kontroly na hranicích s Českem, Polskem a Maďarskem. Jeho obavy pramení z údajných kvalitativních 
nedostatků policejních složek sousedních zemí.  

Spolkový ministr vnitra Wolfgang Schäuble rozhodnutí EU hájil a Becksteina uklidňoval, že definitivní verdikt o ukončení 
kontrol beztak padne až v listopadu 2007. Ani Schäuble prý nehodlá slevit z bezpečnostních standardů a hraniční kontroly 
ukončit automaticky. 

Před definitivním rozhodnutím ministrů vnitra EU za rok se podle něj musí ve druhé polovině roku 2007 osvědčit zkoušky 
rozšířeného schengenského počítačového systému. Podmínkou také je, že nové členské státy budou odpovídajícím 
způsobem plnit požadavky EU.  

Schäuble už v polovině listopadu v souvislosti s rozšířením schengenského prostoru a hrozbami terorismu oznámil reformu 
německé federální policie. I když se po skončení kontrol budou uzavírat některé menší služebny na německých 
východních hranicích, policejní přítomnost v hraničních regionech se naopak posílí. 
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Kontroly na hranicích skončí na Silvestra 2007 

Vstup Česka do „schengenu“ se nejspíš zdrží 

Se vstupem do Schengenu policie z hranic nezmizí
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