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Zpráva A8-0365/2018 

Sergei Stanishev 

Plné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku 

(2018/2092(INI)) 

Návrh usnesení (čl. 170 odst. 3 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A8-0365/2018 

Usnesení Evropského parlamentu o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis 

v Bulharsku a Rumunsku: zrušení kontrol na vnitřních pozemních, námořních a 

vzdušných hranicích 

Evropský parlament, 

– s ohledem na Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie 

(11997D/PRO/02), 

– s ohledem na čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005, 

– s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2017/1908 ze dne 12. října 2017 o uvedení 

v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového 

informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku1,  

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady ze dne 18. dubna 2018 o uvedení některých 

ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému 

v Bulharské republice a Rumunsku v účinnost (15820/1/2017),  

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že v září 2011 předsednictví Rady předložilo návrh na částečné 

provedení ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku, konkrétně 

zrušení kontrol pouze na vnitřních námořních a vzdušných hranicích, přičemž 

v následné fázi zamýšlelo předložit samostatné rozhodnutí ohledně pozemních hranic; 

B. vzhledem k tomu, že Rada pro spravedlnost a vnitřní věci ve svých závěrech několikrát 

potvrdila svůj závazek založit jakékoli budoucí rozhodnutí o zrušení kontrol na 

vnitřních hranicích pro Bulharsko a Rumunsko na dvoustupňovém přístupu; 

C. vzhledem k tomu, že na základě rozhodnutí Rady ze dne 12. října 2017 byl Bulharsku 

a Rumunsku udělen pasivní přístup do Vízového informačního systému; vzhledem 

k tomu, že Rada ve svém návrhu rozhodnutí ze dne 18. dubna 2018 navrhla plné 

                                                 
1 Úř. věst. L 269, 19.10.2017, s. 39. 
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uplatňování zbývajících ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského 

informačního systému v obou členských státech; 

D. vzhledem k tomu, že schengenský prostor je jedinečným uspořádáním a že úsilí 

o obnovení vzájemné důvěry v jeho fungování by nemělo být založeno na univerzálním 

přístupu;  

E. vzhledem k tomu, že zachováním kontrol na vnitřních hranicích Unie a jejich 

opětovným zavedením v schengenském prostoru se zvýší důvěra veřejnosti a sníží 

riziko přeshraniční trestné činnosti, převaděčství či organizace nedovoleného 

přistěhovalectví; 

F. vzhledem k tomu, že zachovávání kontrol na vnitřních hranicích Unie a jejich obnovení 

v schengenském prostoru je nezbytnou odpovědí na ohrožení veřejného pořádku 

a vnitřní bezpečnosti; 

1. vítá, že se Rada staví proti plnému uplatňování schengenského acquis v Bulharsku 

a Rumunsku; 

2. vítá návrh rozdělit zrušení kontrol na vnitřních hranicích do dvou právních aktů za 

účelem stanovení odlišných harmonogramů pro zrušení kontrol na pozemních, 

námořních a vzdušných hranicích; 

3. vítá přijetí rozhodnutí Rady ze dne 12. října 2017, které Bulharsku a Rumunsku 

poskytuje pasivní přístup do Vízového informačního systému, a návrh Rady na plné 

uplatnění zbývajících ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského 

informačního systému v obou členských státech; konstatuje, že přijetím těchto 

rozhodnutí budou Bulharsko a Rumunsko sdílet veškeré povinnosti a odpovědnost 

plnohodnotného členství v schengenském prostoru, ale nikoli všechny jeho přínosy; 

4. vyzývá Radu, aby stejný dvoustupňový přístup uplatnila i v případě Chorvatska; 

5. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním 

parlamentům. 

Or. en 

 

 

 


