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Šengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā 
Eiropas Parlamenta 2018. gada 11. decembra rezolūcija par Šengenas acquis noteikumu 
pilnīgu piemērošanu Bulgārijā un Rumānijā: kontroles atcelšana pie iekšējām 
sauszemes, jūras un gaisa robežām (2018/2092(INI))

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 2010. gada 29. septembra (14142/2010) un 2011. gada 8. jūlija 
(14142/1/2010) lēmuma projektu par Šengenas acquis noteikumu pilnīgu piemērošanu 
Bulgārijas Republikā un Rumānijā,

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 7. decembra lēmuma projektu (14302/3/11) par 
sistēmu Šengenas acquis noteikumu pilnīgai piemērošanai Bulgārijas Republikā un 
Rumānijā,

– ņemot vērā 2011. gada 8. jūnija normatīvo rezolūciju par projektu Padomes lēmumam 
par Šengenas acquis noteikumu pilnīgu piemērošanu Bulgārijas Republikā un 
Rumānijā1,

– ņemot vērā Tieslietu un iekšlietu padomes 2011. gada 9. un 10. jūnija, 2011. gada 22. 
un 23. septembra, 2012. gada 25. un 26. oktobra, 2013. gada 7. un 9. marta un 
2013. gada 5. un 6. decembra secinājumus,

– ņemot vērā 2011. gada 13. oktobra rezolūciju par Bulgārijas un Rumānijas 
pievienošanos Šengenas zonai2, 

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 15. decembra astoto pusgada pārskatu par Šengenas 
zonas darbību (COM(2015)0675),

– ņemot vērā 2018. gada 30. maija rezolūciju par gada ziņojumu par Šengenas zonas 

1 OV C 380 E, 11.12.2012., 160. lpp.
2 OV C 94 E, 3.4.2013., 13. lpp.



darbību1,

– 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 Rumānijā2,

– 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 2018. gada 13. jūnija normatīvo rezolūciju par projektu Padomes lēmumam 
par atlikušo Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Šengenas Informācijas 
sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā3,

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0365/2018),

A. tā kā Bulgārija un Rumānija  pieņēma Šengenas acquis pēc savas pievienošanās Eiropas 
Savienībai 2007. gadā; tā kā Bulgārija 2008. gadā nāca klajā ar deklarāciju par gatavību 
uzsākt novērtēšanas, ko veic Šengenas Novērtēšanas darba grupa (SCH-EVAL), kurā 
ietilpst eksperti no Šengenas dalībvalstīm; tā kā Rumānija 2007. un 2008. gadā nāca 
klajā ar deklarāciju par gatavību uzsākt novērtēšanas, ko veic SCH-EVAL;

B. tā kā SCH-EVAL ekspertu līmenī tika apstiprināts un Padome 2011. gada 9. un 
10. jūnija secinājumos ir apstiprinājusi, ka ir pabeigts Šengenas novērtēšanas process 
attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju un ka abas valstis ir gatavas īstenot visus Šengenas 
acquis noteikumus; tā kā Padome 2011. gada 8. jūlija lēmuma projektā pārliecinājās, ka 
Šengenas acquis piemērošanai vajadzīgie nosacījumi ir izpildīti visās jomās, proti, datu 
aizsardzības, gaisa robežu, sauszemes robežu, policijas sadarbības, Šengenas 
Informācijas sistēmas, jūras robežu un vīzu jomā; tā kā papildus Eiropas Savienības 
ārējo robežu pārvaldības izaicinājumam Šengenas novērtēšanas procesa pabeigšana ir 
saistīta ar to, ka  abas valstis pašos pamatos pārstrukturēja savas robežu uzraudzības 
sistēmas un veica nozīmīgus ieguldījumus savu tiesībaizsardzības iestāžu spēju 
uzlabošanā; tā kā 2005. gada Pievienošanās aktā ir noteikts, ka Šengenas novērtēšanas 
procedūru sekmīga pabeigšana ir vienīgais priekšnoteikums, lai pilnībā piemērotu 
Šengenas acquis, ieskaitot kontroles atcelšanu pie iekšējām sauszemes, jūras un gaisa 
robežām; tā kā Bulgārijas un Rumānijas gatavību pilnībā piemērot Šengenas acquis 
vairākkārt ir atzinuši valstu vadītāji Padomē, kā arī Komisija un Parlaments to novērtēja 
atzinīgi jaunākajā Komisijas 2017. gada 27. septembra paziņojumā un Parlamenta 
2018. gada 30. maija rezolūcijā;

C. tā kā Padome 2010. gada 29. septembra lēmuma projektā ierosināja pilnīgu Šengenas 
acquis piemērošanu Bulgārijā un Rumānijā un kontroles atcelšanu pie iekšējām 
sauszemes, jūras un gaisa robežām; tā kā Eiropas Parlaments apstiprināja šo lēmumu 
2011. gada 8. jūnija normatīvajā rezolūcijā un lūdza Padomi vēlreiz apspriesties ar 
Parlamentu, ja tā plāno ieviest lēmumā būtiskus grozījumus;

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0228.
2 OV L 269, 19.10.2017., 39. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0253.



D. 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;

E. 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; tā kā šā 
lēmuma pieņemšana Tieslietu un iekšlietu padomē ir atkārtoti tikusi atlikta;

F. 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 
projektā ierosināja pilnībā piemērot abās minētajās dalībvalstīs pārējos Šengenas acquis 
noteikumus attiecībā Šengenas Informācijas sistēmu;

G. tā kā 2005. gada Pievienošanās aktā un Šengenas novērtēšanas mehānismā nav 
paredzēts noteikt atšķirīgus termiņus kontroles atcelšanai pie iekšējām sauszemes, jūras 
un gaisa robežām; tā kā visi iepriekšējie Šengenas zonas paplašināšanās procesi tika 
ieviesti ar vienu tiesību aktu,

H. tā kā Šengenas zona ir unikāls veidojums un viens no lielākajiem Eiropas Savienības 
sasniegumiem, kas ļauj cilvēkiem brīvi šķērsot iekšējās robežas Šengenas zonā; tā kā tas 
ir kļuvis iespējams, pateicoties dažādiem kompensējošiem pasākumiem, piemēram,  
Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidei, lai pastiprinātu pastiprinātai informācijas 
apmaiņu, kā arī izvērtēšanas mehānisma radīšanai, lai pārbaudītu Šengenas acquis 
īstenošanu dalībvalstīs un Šengenas zonas darbībā veicinātu savstarpēju uzticēšanos;

I. tā kā iekšējās robežkontroles saglabāšana Savienībā un tās atjaunošana Šengenas zonā 
nopietni ietekmē Eiropas iedzīvotāju dzīvi un visus tos, kas gūst labumu no brīvas 
pārvietošanās principa ES, un būtiski grautu uzticēšanos Eiropas iestādēm un 
integrācijai; tā kā tas izraisa tiešas darbības un investīciju izmaksas pārrobežu darba 
ņēmējiem, tūristiem, kravu autopārvadātājiem un valsts pārvaldei un kropļojošā veidā 
ietekmē dalībvalstu ekonomiku un ES iekšējā tirgus darbību; tā kā iekšējās 
robežkontroles saglabāšana Bulgārijai un Rumānijai nelabvēlīgi ietekmē gan un 
eksportu un importu no šīm abām dalībvalstīm un uz tām, gan pārvadājumus  no 
Eiropas  lielākajām dienvidu civilās flotes un kravas ostām un uz tām, kas izpaužas kā 
ieguvumu zaudēšana un izdevumu pieaugums; tā kā ir aplēsts, ka ar robežkontroles 
atjaunošanu saistītās izmaksas Eiropas Savienībai varētu svārstīties no 
EUR 0,05 miljardiem līdz EUR 20 miljardiem, kas būtu vienreizējas izmaksas, un 
EUR 2 miljardi būtu gada darbības izmaksas1;

J. tā kā iekšējās robežkontroles saglabāšana Savienībā un tās atjaunošana Šengenas zonā, 
šķiet, ir saistīta ar iespaidu par draudiem sabiedriskajai kārtībai un iekšējai drošībai, 
nevis ar pamatotiem pierādījumiem par to, ka patiešām pastāv nopietni draudi; tā kā 
kontroles pie iekšējām robežām atcelšana tā rezultātā, ka iepriekš pievienojušās 
dalībvalstīs pilnībā piemēro Šengenas acquis, nav paaugstinājusi noziedzības rādītājus; 

1 van Ballegooij, W., ‘The Cost of Non-Schengen: Civil Liberties, Justice and Home 
Affairs aspects" ("Šengenas zonas likvidēšanas izmaksas: pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu aspekti"), Eiropas pievienotās vērtības nodaļas 2016. gada pētījums par 
Eiropas integrācijas trūkuma radītajām izmaksām, 32. lpp.



tā kā Šengenas zonas 2007. gada paplašināšana saistās ar zemākiem ienākošās 
noziedzības rādītājiem gan tajās Šengenas dalībvalstīs, kas tikko pievienojušās, gan 
esošajās Šengenas dalībvalstīs un nav palielinājusi ES pilsoņu vidū priekšstatu par 
nedrošību1;

1. atgādina, ka Bulgārija un Rumānija 2011. gadā izpildīja visus nosacījumus, kas 
vajadzīgi, lai pilnībā piemērotu Šengenas acquis;

2. pauž nožēlu, ka Padome jau septiņus gadus nav pieņēmusi lēmumu par pilnīgu 
Šengenas acquis piemērošanu Bulgārijā un Rumānijā, lai gan Komisija un Parlaments ir 
atkārtoti to aicinājuši darīt;

3. uzskata, ka priekšlikums izstrādāt divus atsevišķus tiesību aktus par kontroles atcelšanu 
pie iekšējām robežām, lai noteiktu atšķirīgus termiņus kontroles atcelšanai pie 
sauszemes, jūras un gaisa robežām, būtiski atšķiras no Padomes 2010. gada 
29. septembra lēmuma projekta teksta, ko apstiprināja Parlaments;

4. atgādina, ka Padome lēmumu par Šengenas acquis noteikumu piemērošanu Bulgārijā un 
Rumānijā var pieņemt tikai pēc apspriešanās ar Parlamentu  — šāds pienākums izriet no 
2005. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punkta; atkārtoti aicina Padomi informēt 
Parlamentu, ja tā plāno atkāpes no Parlamenta 2011. gada 8. jūnija normatīvajā 
rezolūcijā apstiprinātā teksta;

5. pauž bažas, ka divpakāpju pieejas ieviešana varētu negatīvi ietekmēt Šengenas zonas 
turpmāko paplašināšanos; uzsver, ka nespēja panākt vienprātību Padomē izvirza 
jautājumu par ES Līgumu vienotu piemērošanu un mazina uzticamību ES un tas turpina 
mazināt sabiedrības atbalstu kopējai ES politikai, kā arī liecina par nevienlīdzīgu 
attieksmi pret dalībvalstīm un to pilsoņiem un ievieš mākslīgu dalījumu Savienībā; pauž 
bažas, ka šāda prakse veicina populisma un nacionālisma izplatību visā kontinentā, 
būtiski apgrūtinot ES darbību;

6. uzsver, ka personu brīva pārvietošanās pār iekšējām robežām, kas izriet no Šengenas 
acquis iekļaušanas ES tiesiskajā regulējumā, ir viens no galvenajiem ES sasniegumiem; 
uzsver, ka trūkumi citās ES politikas jomās, piemēram, kopējā Eiropas patvēruma 
sistēmā, nedrīkstētu nelabvēlīgi ietekmēt Šengenas zonas darbību un paplašināšanu;

7. 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; pauž nožēlu, ka pēc šo lēmumu 
pieņemšanas netika nekavējoties veikta 2011. gada Šengenas novērtēšanas procesa 
sekmīgās pabeigšanas pārbaude, bet tika sākts ad hoc pasākums, lai nodrošinātu 
atbilstību ieceļošanas/izceļošanas sistēmas, kuras darbību plānots sākt 2020. gadā, 
īstenošanas priekšnoteikumiem; uzskata, ka šie tiesību akti ir pasākums, kas novērš 
trūkumus informācijas apmaiņā starp tām dalībvalstīm, kuras pilnībā piemēro Šengenas 
acquis, un tām, kuras to piemēro daļēji; stingri uzstāj, ka šo tiesību aktu pieņemšana 
nedrīkstētu vēl vairāk kavēt kontroles atcelšanu pie iekšējām sauszemes, jūras un gaisa 
robežām; norāda, ka, pieņemot šos lēmumus, Bulgārija un Rumānija uzņemsies visus 
pienākumus un saistības, ko uzliek pilntiesīga dalība Šengenas zonā, tomēr tās negūs 

1 Turpat, 28. un 31. lpp.



visas priekšrocības, ko sniedz šāda dalība; 

8. uzsver, ka Šengenas acquis nav izstrādāts tā, lai uzņemtu dalībvalstis ar atšķirīgu 
juridisko statusu; vērš uzmanību uz to, ka Padomes ilgstošā bezdarbība ir radījusi 
nepieciešamību skaidri nodalīt ES tiesību aktus attiecībā uz informācijas un robežu 
pārvaldības sistēmām starp tām dalībvalstīm, kuras pilnībā piemēro Šengenas acquis, un 
tām, kuras to piemēro daļēji; pauž bažas, ka tas likumīgi kodificē to, ka de facto līdzās 
pastāv Šengenas zona, kurā notiek brīva pārvietošanās, un Šengenas zona, kurā nav 
pārvietošanās brīvības, un tas slēpj sevī risku radīt iespēju nepilnīgai informācijas 
apmaiņai un likumdošanas trūkumiem un savienojamības trūkumu starp tiesību un 
iekšlietu sistēmām;

9. uzsver, ka papildus nosacījumiem, kas noteikti 2005. gada Pievienošanās aktā, attiecībā 
uz Šengenas acquis pilnīgu piemērošanu nevajadzētu ieviest nekādus papildu kritērijus 
vai sasaisti ar citiem Savienības mehānismiem un politiku, tostarp sadarbības un 
pārbaudes mehānismu un neskarot to; aicina dalībvalstis pieņemt lēmumu par Šengenas 
zonas paplašināšanu, tikai pamatojoties uz attiecīgo Šengenas acquis piemērošanas 
nosacījumu izpildi pēc Šengenas novērtēšanas procesa pabeigšanas;

10. mudina Padomi pēc iespējas ātrāk iesniegt jaunu lēmuma projektu par Šengenas acquis 
noteikumu pilnīgu piemērošanu Bulgārijā un Rumānijā, pamatojoties uz tās 2010. gada 
29. septembra lēmuma projektu (14142/2010), un, izstrādājot vienu tiesību aktu, 
nekavējoties pieņemt lēmumu par kontroles atcelšanu pie iekšējām sauszemes, jūras un 
gaisa robežām;

11. aicina Padomi piemērot šādu pieeju arī Horvātijai un apstiprināt valsts pilnīgu 
pievienošanos Šengenas zonai, tiklīdz tā būs sekmīgi pabeigusi Šengenas novērtēšanas 
procesu un būs izpildīti attiecīgie kritēriji;

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


