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Доклад A8-0365/2018 

Сергей Станишев 

Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и 

Румъния 

(2018/2092(INI)) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 3 от Правилника за дейността) с 

цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8-0365/2018 

относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от 

Шенген в България и Румъния: премахване на проверките по вътрешните 

сухопътни, морски и въздушни граници 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Протокола относно достиженията на правото от Шенген, 

включени в рамките на Европейския съюз (11997D/PRO/02), 

– като взе предвид член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г., 

– като взе предвид Решение (ЕС) 2017/1908 на Съвета от 12 октомври 2017 г. 

относно привеждането в действие на някои разпоредби от достиженията на 

правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в Република 

България и в Румъния1,  

– като взе предвид проекта на решение на Съвета от 18 април 2018 г. относно 

привеждането в действие на оставащите разпоредби от достиженията на правото 

от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, в Република 

България и в Румъния (15820/1/2017),  

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

А. като има предвид, че през септември 2011 г. председателството на Съвета 

представи предложение за частично прилагане на разпоредбите на достиженията 

на правото от Шенген в България и Румъния, а именно да се премахнат 

проверките по вътрешните морски и въздушни граници и същевременно да се 

предвиди вземането на отделно решение на по-късен етап относно сухопътните 

граници; 

Б. като има предвид, че в своите заключения Съветът по правосъдие и вътрешни 

работи многократно е потвърждавал ангажимента си, че ще взема всяко свое 

                                                 
1 OВ L 269, 19.10.2017 г., стр. 39. 
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бъдещо решение относно премахването на проверките по вътрешните граници за 

България и Румъния въз основа на двуетапен подход; 

В. като има предвид, че чрез решението на Съвета от 12 октомври 2017 г. на 

България и Румъния беше предоставен пасивен достъп до Визовата 

информационна система; като има предвид, че в своя проект на решение от 18 

април 2018 г. Съветът предложи пълно прилагане на оставащите разпоредби от 

достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна 

система, и в двете държави членки; 

Г. като има предвид, че Шенгенското пространство е уникален механизъм, който не 

следва да се основава на универсален подход, за да може да се възстанови 

взаимното доверие във функционирането му;  

Д. като има предвид, че чрез поддържането на граничния контрол по вътрешните 

граници в Съюза и повторното въвеждане на такъв контрол в Шенгенското 

пространство ще се укрепи общественото доверие, а рискът от трансгранична 

престъпност, контрабанда или организация на незаконна имиграция ще се намали; 

Е. като има предвид, че поддържането на граничния контрол по вътрешните граници 

в Съюза и повторното въвеждане на такъв контрол в Шенгенското пространство 

са необходими с оглед на заплахите за публичната политика и вътрешната 

сигурност; 

1. посреща със задоволство факта, че Съветът се противопоставя на пълното 

прилагане на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния; 

2. посреща със задоволство предложението за разделяне на премахването на 

проверките по вътрешните граници в два правни акта с цел определяне на 

различни срокове за премахването на проверките по сухопътните, морските и 

въздушните граници; 

3. посреща със задоволство приемането на решението на Съвета от 12 октомври 

2017 г. за предоставяне на България и Румъния на пасивен достъп до Визовата 

информационна система и на предложението на Съвета за пълно прилагане на 

оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с 

Шенгенската информационна система, и в двете държави членки; отбелязва, че 

вследствие на приемането на тези решения България и Румъния ще споделят 

всички отговорности и задължения, но не и всички ползи от пълноправното 

членство в Шенгенското пространство; 

4. призовава Съвета да приложи същия двуетапен подход по отношение на 

Хърватия; 

5. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

Or. en 
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