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Alteração  1 

Harald Vilimsky 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0365/2018 

Sergei Stanishev 

Aplicação integral das disposições do acervo de Schengen na Bulgária e na Roménia 

(2018/2092(INI)) 

Proposta de resolução alternativa (artigo 170.º, n.º 3, do Regimento) à proposta de 

resolução não legislativa A8-0365/2018 

Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre a aplicação integral das disposições 

do acervo de Schengen na Bulgária e na Roménia: supressão dos controlos nas 

fronteiras terrestres, marítimas e aéreas internas 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o Protocolo que integra o acervo de Schengen no âmbito da União 

Europeia (11997D/PRO/02), 

– Tendo em conta o artigo 4.º, n.º 2, do Ato de Adesão de 2005, 

– Tendo em conta a Decisão (UE) 2017/1908 do Conselho, de 12 de outubro de 2017, 

relativa à aplicação das disposições do acervo de Schengen respeitantes ao Sistema de 

Informação sobre Vistos na República da Bulgária e na Roménia1,   

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho, de 18 de abril de 2018, relativa à 

aplicação das disposições restantes do acervo de Schengen relativas ao Sistema de 

Informação Schengen na República da Bulgária e na Roménia (15820/1/2017),  

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

A. Considerando que em setembro de 2011 a Presidência do Conselho apresentou uma 

proposta de aplicação parcial das disposições do acervo de Schengen na Bulgária e na 

Roménia, a saber, supressão dos controlos apenas nas fronteiras marítimas e aéreas 

internas, prevendo, para uma fase posterior, a adoção de uma decisão separada para as 

fronteiras terrestres; 

B. Considerando que, nas suas conclusões, o Conselho Justiça e Assuntos Internos 

confirmou por diversas vezes o seu empenho em basear qualquer futura decisão sobre a 

supressão dos controlos nas fronteiras internas para a Bulgária e a Roménia numa 

abordagem em duas etapas; 

C. Considerando que a Decisão do Conselho de 12 de outubro de 2017 concedeu à 

                                                 
1 JO L 269 de 19.10.2017, p. 39. 
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Bulgária e à Roménia um acesso passivo ao Sistema de Informação sobre Vistos; que, 

no seu projeto de decisão de 18 de abril de 2018, o Conselho propôs a aplicação integral 

das restantes disposições do acervo de Schengen relativas ao Sistema de Informação de 

Schengen nos dois Estados-Membros; 

D. Considerando que o espaço Schengen é um dispositivo único que não deve ter por base 

uma abordagem de «modelo único» para restabelecer a confiança mútua no seu 

funcionamento;  

E. Considerando que a manutenção dos controlos nas fronteiras internas na União e a sua 

reintrodução no espaço Schengen reforçará a confiança pública e reduzirá os riscos de 

criminalidade transfronteiras, contrabando ou organização de imigração ilegal; 

F. Considerando que a manutenção dos controlos nas fronteiras internas na União e a sua 

reintrodução no espaço Schengen são uma resposta necessária às ameaças à ordem 

pública e à segurança interna; 

1. Congratula-se pelo facto de o Conselho se opor à aplicação integral do acervo de 

Schengen na Bulgária e na Roménia; 

2. Congratula-se por a proposta dividir a supressão dos controlos nas fronteiras internas 

em dois atos jurídicos, de modo a fixar prazos diferentes para a supressão dos controlos 

nas fronteiras terrestres, marítimas e aéreas; 

3. Congratula-se com a adoção da Decisão do Conselho de 12 de outubro de 2017 que 

concede à Bulgária e à Roménia um acesso passivo ao Sistema de Informação sobre 

Vistos e com a proposta do Conselho relativa à plena aplicação das restantes 

disposições do acervo de Schengen respeitantes ao Sistema de Informação de Schengen 

nos dois Estados-Membros; observa que, com a adoção destas decisões, a Bulgária e a 

Roménia irão partilhar todas as responsabilidades e obrigações, mas não todos os 

benefícios da adesão de pleno direito ao espaço Schengen; 

4. Insta o Conselho a aplicar a mesma abordagem em duas fases à Croácia; 

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 

e aos parlamentos nacionais. 

Or. en 

 

 


