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Sergei Stanishev 

Den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien 

(2018/2092(INI)) 

Alternativt beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 170, stk. 3) i forbindelse med 

et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A8-0365/2018 

Europa-Parlamentets beslutning om den fulde anvendelse af Schengenreglerne i 

Bulgarien og Rumænien: afskaffelse af kontrol ved de indre land-, sø- og luftgrænser 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til protokollen om integration af Schengenreglerne i Den Europæiske 

Union (11997D/PRO/02), 

– der henviser til artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005, 

– der henviser til Rådets afgørelse (EU) 2017/1908 af 12. oktober 2017 om anvendelse af 

visse bestemmelser i Schengenreglerne om visuminformationssystemet i Republikken 

Bulgarien og Rumænien1,  

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse af 18. april 2018 om anvendelse af de 

resterende bestemmelser i Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet i 

Republikken Bulgarien og Rumænien (15820/1/2017),  

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

A. der henviser til, at Rådets formandskab i september 2011 fremsatte et forslag om delvis 

gennemførelse af bestemmelserne i Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien, nemlig 

afskaffelse af kontrol ved kun de indre sø- og luftgrænser, samtidig med at der blev lagt 

op til en særskilt afgørelse, på et senere tidspunkt, vedrørende landgrænser; 

B. der henviser til, at Rådet (retlige og indre anliggender) i sine konklusioner ved flere 

lejligheder har bekræftet sit tilsagn om at basere enhver fremtidig afgørelse om 

afskaffelse af kontrol ved de indre grænser i Bulgarien og Rumænien på en 

totrinstilgang; 

C. der henviser til, at Bulgarien og Rumænien ved Rådets afgørelse af 12. oktober 2017 fik 

passiv adgang til visuminformationssystemet; der henviser til, at Rådet i sit udkast til 

afgørelse af 18. april 2018 foreslog en fuldstændig anvendelse af de resterende 

                                                 
1 EUT C 269 af 19.10.2017, s. 39. 
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bestemmelser i Schengenreglerne vedrørende Schengeninformationssystemet i begge 

medlemsstater; 

D. der henviser til, at Schengenområdet er et enestående arrangement, der ikke bør være 

baseret på en universaltilgang til at genopbygge den gensidige tillid til dets funktion;  

E. der henviser til, at opretholdelsen af den interne grænsekontrol i Unionen og 

genindførelsen heraf i Schengenområdet vil blive styrket, og at risikoen for 

grænseoverskridende kriminalitet, smugling eller organiseringen af ulovlig indvandring 

vil blive reduceret; 

F. der henviser til, at opretholdelsen af den interne grænsekontrol i Unionen og 

genindførelsen heraf i Schengenområdet er en nødvendig reaktion på trusler mod den 

offentlige politik og den interne sikkerhed; 

1. glæder sig over, at Rådet modsætter sig fuld anvendelse af Schengenreglerne i 

Bulgarien og Rumænien; 

2. glæder sig over forslaget om at dele afskaffelsen af kontrol ved de indre grænser op i to 

retsakter med henblik på at fastsætte forskellige tidsrammer for afskaffelsen af kontrol 

ved land-, sø- og luftgrænser; 

3. glæder sig over vedtagelsen af Rådets afgørelse af 12. oktober 2017 om at give 

Bulgarien og Rumænien passiv adgang til visuminformationssystemet og Rådets forslag 

til fuld anvendelse af de resterende bestemmelser i Schengenreglerne om 

Schengeninformationssystemet i begge medlemsstater; bemærker, at Bulgarien og 

Rumænien med vedtagelsen af disse afgørelser vil have de samme ansvarsområder og 

forpligtelser, men ikke alle de fordele, som et fuldgyldigt medlemskab af 

Schengenområdet indebærer; 

4. opfordrer Rådet til at anvende den samme totrinstilgang til Kroatien; 

5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de 

nationale parlamenter. 

Or. en 

 

 


