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Amandman  1 

Harald Vilimsky 

u ime Kluba zastupnika ENF-a 

 

Izvješće A8-0365/2018 

Sergei Stanishev 

Puna primjena odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj 

(2018/2092(INI)) 

Prijedlog rezolucije (članak 170. stavak 3. Poslovnika) o zamjeni nezakonodavnog 

prijedloga rezolucije A8-0365/2018 

Rezolucija Europskog parlamenta o punoj primjeni odredaba schengenske pravne 

stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj: ukidanje provjera osoba na unutarnjim kopnenim, 

morskim i zračnim granicama 

Europski parlament,  

– uzimajući u obzir Protokol o uključivanju schengenske pravne stečevine u okvir 

Europske unije (11997D/PRO/02), 

– uzimajući u obzir članak 4. stavak 2. Akta o pristupanju Europskoj uniji iz 2005., 

– uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2017/1908 od 12. listopada 2017. o provedbi 

određenih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na vizni informacijski 

sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj1,  

– uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća od 18. travnja 2018. o provedbi preostalih 

odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski 

sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj (15820/1/2017),  

– uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika, 

A. budući da je Predsjedništvo Vijeća u rujnu 2011. predstavilo prijedlog za djelomičnu 

primjenu odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj, odnosno 

ukidanje provjera osoba samo na unutarnjim morskim i zračnim granicama, te 

istodobno predvidjelo odvojenu odluku u kasnijoj fazi u vezi s kopnenim granicama; 

B. budući da je Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove u nekoliko navrata potvrdilo svoju 

posvećenost donošenju daljnjih odluka o ukidanju provjera osoba na unutarnjim 

granicama za Bugarsku i Rumunjsku na temelju pristupa u dva koraka; 

C. budući da je Odlukom Vijeća od 12. listopada 2017. Bugarskoj i Rumunjskoj dodijeljen 

pasivni pristup Viznom informacijskom sustavu; budući da je u svojem Nacrtu odluke 

od 18. travnja 2018. Vijeće predložilo punu provedbu preostalih odredaba schengenske 

                                                 
1 SL L 269, 19.10. 2017., str. 39. 
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pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav u objema 

državama članicama; 

D. budući da je schengensko područje jedinstveni sustav koji se ne bi trebao oslanjati na 

univerzalni pristup za ponovnu izgradnju uzajamnog povjerenja u njegovo 

funkcioniranje;  

E. budući da će se održavanjem unutarnjih graničnih kontrola u Uniji i njihovim ponovnim 

uvođenjem u schengenski prostor ojačati povjerenje javnosti i smanjiti opasnost od 

prekograničnog kriminala, krijumčarenja ili organiziranja nezakonite imigracije; 

F. budući da je zadržavanje kontrola unutarnjih granica u Uniji i njihovo ponovno 

uvođenje u schengenskom području potreban odgovor na  prijetnje javnoj politici i 

unutarnjoj sigurnosti; 

1. pozdravlja činjenicu da se Vijeće protivi punoj primjeni schengenske pravne stečevine u 

Bugarskoj i Rumunjskoj; 

2. pozdravlja prijedlog o tome da se ukidanje provjera osoba na unutarnjim granicama 

razdvoji na dva zakonska akta kako bi se odredili različiti vremenski okviri za ukidanje 

provjera osoba na kopnenim, morskim i zračnim granicama; 

3. pozdravlja donošenje Odluke Vijeća od 12. listopada 2017. kojom se Bugarskoj i 

Rumunjskoj dodjeljuje pasivni pristup Viznom informacijskom sustavu i Prijedlog 

Vijeća za punu provedbu preostalih odredaba schengenske pravne stečevine koje se 

odnose na Schengenski informacijski sustav u objema državama članicama; napominje 

da će s usvajanjem tih odluka Bugarska i Rumunjska dijeliti sve odgovornosti i obveze, 

ali ne i sve koristi punog članstva u schengenskom području; 

4. poziva Vijeće da isti pristup u dva koraka primijeni i na Hrvatsku; 

5. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te 

nacionalnim parlamentima. 

Or. en 

 

 


