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Sergei Stanishev 

Volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië 

(2018/2092(INI)) 

Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 3, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A8-0365/2018 

Resolutie van het Europees Parlement over de volledige toepassing van de bepalingen 

van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië: afschaffing van de controles aan de 

binnengrenzen te land, ter zee en in de lucht 

Het Europees Parlement, 

– gezien het Protocol tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese 

Unie (11997D/PRO/02), 

– gezien artikel 4, lid 2, van de Akte van Toetreding van 2005, 

– gezien Besluit (EU) 2017/1908 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende de 

inwerkingstelling van bepaalde bepalingen van het Schengenacquis inzake het 

Visuminformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië1,  

– gezien het verslag over het ontwerp van besluit van de Raad van 18 april 2018 

betreffende de inwerkingstelling van de resterende bepalingen van het Schengenacquis 

die betrekking hebben op het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en 

in Roemenië (15820/1/2017),  

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat het voorzitterschap van de Raad in september 2011 een voorstel heeft 

gepresenteerd voor gedeeltelijke uitvoering van de bepalingen van het Schengenacquis 

in Bulgarije en Roemenië, te weten de afschaffing van enkel de binnengrenzen ter zee 

en in de lucht, terwijl over de grenzen te land in een latere fase een afzonderlijk besluit 

moet worden genomen; 

B. overwegende dat de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken bij meerdere gelegenheden in 

zijn conclusies heeft bevestigd bij een toekomstig besluit over de afschaffing van de 

controles aan de binnengrenzen voor Bulgarije en Roemenië te willen uitgaan van een 

tweefasenaanpak; 

                                                 
1 PB L 269 van 19.10.2017, blz. 39. 
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C. overwegende dat op grond van het besluit van de Raad van 12 oktober 2017 aan 

Bulgarije en Roemenië passieve toegang tot het Visuminformatiesysteem is verleend; 

overwegende dat de Raad in zijn ontwerpbesluit van 18 april 2018 de volledige 

toepassing heeft voorgesteld van de resterende bepalingen van het Schengenacquis met 

betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in beide lidstaten; 

D. overwegende dat het Schengengebied een unieke regeling is en dat er geen 

standaardaanpak moet worden gehanteerd om het wederzijds vertrouwen in haar 

werking te herstellen;  

E. overwegende dat het behoud van de controles aan de binnengrenzen in de Unie en de 

herinvoering ervan in het Schengengebied zullen bijdragen tot het herstel van het 

vertrouwen van de burger en het risico op grensoverschrijdende criminaliteit, 

smokkelpraktijken en het organiseren van irreguliere immigratie zullen verkleinen; 

F. overwegende dat het behoud van de controles aan de binnengrenzen in de Unie en de 

herinvoering ervan in het Schengengebied een noodzakelijke respons vormen op de 

bedreigingen van de openbare orde en de binnenlandse veiligheid; 

1. is verheugd dat de Raad tegen de volledige toepassing van het Schengenacquis in de 

Republiek Bulgarije en Roemenië is; 

2. is ingenomen met het voorstel om de afschaffing van de controles aan de binnengrenzen 

in twee rechtshandelingen op te splitsen, met als doel verschillende tijdskaders vast te 

stellen voor de afschaffing van de controles aan de lands-, zee- en luchtgrenzen; 

3. is verheugd over de goedkeuring van het besluit van de Raad van 12 oktober 2017 

waarin Bulgarije en Roemenië passieve toegang wordt verleend tot het 

Visuminformatiesysteem, alsook van het voorstel van de Raad voor de volledige 

toepassing van de resterende bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het 

Schengeninformatiesysteem in beide lidstaten; merkt op dat Bulgarije en Roemenië naar 

aanleiding van de goedkeuring van deze besluiten wel alle verantwoordelijkheden en 

plichten dragen, maar niet alle voordelen genieten van een volwaardig lidmaatschap van 

het Schengengebied; 

4. verzoekt de Raad dezelfde tweefasenaanpak te hanteren voor Kroatië; 

5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 

alsmede aan de nationale parlementen. 

Or. en 

 

 


