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Sergei Stanishev 

L-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u fir-

Rumanija 

(2018/2092(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 170(3) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A8-0365/2018 

Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet 

tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u r-Rumanija: abolizzjoni tal-kontrolli fil-fruntieri 

interni fuq l-art, tal-baħar u tal-ajru 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Protokoll li jintegra l-acquis ta' Schengen fil-qafas tal-Unjoni 

Ewropea (11997D/PRO/02), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 4(2) tal-Att tal-Adeżjoni tal-2005, 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/1908 tat-12 ta' Ottubru 2017 dwar 

l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen li jirrigwardaw is-

Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża fir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija1,  

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta' April 2018 dwar l-

applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li fadal tal-acquis ta' Schengen marbuta mas-Sistema 

ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika tal-Bulgarija u fir-Rumanija 

(15820/1/2017),  

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

A. billi f'Settembru 2011 il-Presidenza tal-Kunsill ippreżentat proposta għal 

implimentazzjoni parzjali tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u 

fir-Rumanija, jiġifieri l-abolizzjoni tal-kontrolli fil-fruntieri interni tal-baħar u tal-ajru 

biss, filwaqt li pprevediet deċiżjoni separata, fi stadju sussegwenti, fir-rigward tal-

fruntieri fuq l-art; 

B. billi fil-konklużjonijiet tiegħu, il-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni kkonferma 

f'diversi okkażjonijiet l-impenn tiegħu li jibbaża kwalunkwe deċiżjoni futura dwar l-

abolizzjoni tal-kontrolli fil-fruntieri interni għall-Bulgarija u r-Rumanija fuq approċċ 

f'żewġ stadji; 

                                                 
1 ĠU L 269, 19.10.2017, p. 39. 
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C. billi bid-deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Ottubru 2017, il-Bulgarija u r-Rumanija ngħataw 

aċċess passiv għas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża; billi fl-abbozz ta' deċiżjoni 

tiegħu tat-18 ta' April 2018 il-Kunsill ippropona l-applikazzjoni sħiħa tad-

dispożizzjonijiet li fadal tal-acquis ta' Schengen marbuta mas-Sistema ta' Informazzjoni 

ta' Schengen fiż-żewġ Stati Membri; 

D. billi ż-żona Schengen hija arranġament uniku li ma għandux jiddependi fuq approċċ 

wieħed għal kulħadd biex terġa' tinbena l-fiduċja reċiproka fil-funzjonament tagħha;  

E. billi permezz taż-żamma tal-kontrolli fil-fruntieri interni fl-Unjoni u l-introduzzjoni 

mill-ġdid tagħhom fiż-żona Schengen, il-fiduċja pubblika se tissaħħaħ u se jitnaqqas ir-

riskju tal-kriminalità transfruntiera, tal-kuntrabandu jew tal-organizzazzjoni tal-

immigrazzjoni illegali; 

F. billi ż-żamma ta' kontrolli fil-fruntieri interni fl-Unjoni u l-introduzzjoni mill-ġdid 

tagħhom fiż-żona Schengen huma rispons meħtieġ għal theddid għall-ordni pubbliku u 

s-sigurtà interna; 

1. Jilqa' l-fatt li l-Kunsill jopponi l-applikazzjoni sħiħa tal-acquis ta' Schengen fil-

Bulgarija u r-Rumanija; 

2. Jilqa' l-proposta għall-qsim tal-abolizzjoni tal-kontrolli fil-fruntieri interni f'żewġ atti 

legali sabiex jiġu stabbiliti skedi ta' żmien differenti għall-abolizzjoni tal-kontrolli fil-

fruntieri fuq l-art, tal-baħar u tal-ajru; 

3. Jilqa' l-adozzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Ottubru 2017 li tagħti lill-Bulgarija 

u lir-Rumanija aċċess passiv għas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża u l-proposta 

tal-Kunsill għall-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet li fadal tal-acquis ta' 

Schengen relatati mas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fiż-żewġ Stati Membri; 

jinnota li bl-adozzjoni ta' dawn id-deċiżjonijiet, il-Bulgarija u r-Rumanija se jaqsmu r-

responsabbiltajiet u l-obbligi kollha, iżda mhux il-benefiċċji kollha, tas-sħubija sħiħa 

fiż-żona Schengen; 

4. Jistieden lill-Kunsill biex japplika l-istess approċċ b'żewġ stadji għall-Kroazja; 

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

Or. en 

 

 


