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Ziņojums A8-0365/2018 

Sergei Stanishev 

Šengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā: kontroles atcelšana 

pie iekšējām sauszemes, jūras un gaisa robežām 

(2018/2092(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 3. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8–0365/2018 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Šengenas acquis noteikumu pilnīgu piemērošanu 

Bulgārijā un Rumānijā: kontroles atcelšana pie iekšējām sauszemes, jūras un gaisa 

robežām 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Protokolu par Šengenas acquis iekļaušanu Eiropas Savienības sistēmā 

(11997D/PRO/02), 

– ņemot vērā 2005. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punktu, 

– ņemot vērā Padomes 2017. gada 12. oktobra Lēmumu (ES) 2017/1908 par dažu 

Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Vīzu Informācijas sistēmu Bulgārijas 

Republikā un Rumānijā1,  

– ņemot vērā Padomes 2018. gada 18. aprīļa lēmuma projektu par atlikušo Šengenas 

acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijas 

Republikā un Rumānijā (15820/1/2017),  

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

A. tā kā Padomes prezidentūra 2011. gada septembrī iesniedza priekšlikumu Šengenas 

acquis noteikumu daļējai īstenošanai Bulgārijā un Rumānijā, proti, kontroles atcelšanai 

tikai pie iekšējām jūras un gaisa robežām, vienlaikus paredzot atsevišķu lēmuma 

pieņemšanu vēlākā posmā attiecībā uz sauszemes robežām; 

B. tā kā Tieslietu un iekšlietu padome savos secinājumos ir vairākkārt apstiprinājusi 

apņemšanos visu turpmāko lēmumu par kontroles atcelšanu pie iekšējām robežām 

pieņemšanā attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju izmantot divpakāpju pieeju; 

C. tā kā ar Padomes 2017. gada 12. oktobra lēmumu Bulgārijai un Rumānijai tika piešķirta 

pasīva piekļuve vīzu informācijas sistēmai; tā kā Padome 2018. gada 18. aprīļa lēmuma 
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projektā ierosināja pilnībā piemērot abās minētajās dalībvalstīs pārējos Šengenas acquis 

noteikumus attiecībā Šengenas Informācijas sistēmu; 

D. tā kā Šengenas zona ir unikāls veidojums, kuram nevajadzētu paļauties uz viena vienīga 

modeļa pieeju, lai tā darbībā no jauna veidotu savstarpējo uzticēšanos;  

E. tā kā, saglabājot Savienībā iekšējo robežkontroli un to atjaunojot Šengenas zonā, tiks 

nostiprināta sabiedrības uzticēšanās un samazināts pārrobežu noziedzības, kontrabandas 

vai nelegālās imigrācijas organizēšanas risks; 

F. tā kā iekšējās robežkontroles saglabāšana Savienībā un tās atjaunošana Šengenas zonā ir 

nepieciešama reakcija uz sabiedriskās kārtības un iekšējās drošības apdraudējumus; 

1. atzinīgi vērtē to, ka Padome iestājas pret Šengenas acquis noteikumu pilnīgu 

piemērošanu Bulgārijā un Rumānijā; 

2. atzinīgi vērtē priekšlikumu izstrādāt divus atsevišķus tiesību aktus par kontroles 

atcelšanu pie iekšējām robežām, lai noteiktu atšķirīgus termiņus kontroles atcelšanai pie 

sauszemes, jūras un gaisa robežām; 

3. atzinīgi vērtē Padomes 2017. gada 12. oktobra lēmuma pieņemšanu, ar kuru Bulgārijai 

un Rumānijai tiek piešķirta pasīva piekļuve vīzu informācijas sistēmai, un Padomes 

priekšlikumu pilnībā piemērot pārējos Šengenas acquis noteikumus, kuri attiecas uz 

Šengenas Informācijas sistēmu abās dalībvalstīs; norāda, ka, pieņemot šos lēmumus, 

Bulgārija un Rumānija uzņemsies visus pienākumus un saistības, ko uzliek pilntiesīga 

dalība Šengenas zonā, tomēr tās negūs visas priekšrocības, ko sniedz šāda dalība; 

4. aicina Padomi piemērot šo pašu divpakāpju pieeju arī Horvātijai; 

5. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī valstu 

parlamentiem. 

Or. en 

 

 


