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Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη 

Ρουμανία 

(2018/2092(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 170, παράγραφος 3, του Κανονισμού) για την 

αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8-0365/2018 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των 

διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία: κατάργηση 

των ελέγχων στα εσωτερικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο που ενσωματώνει το κεκτημένο του Σένγκεν στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (11997D/PRO/02), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 4 παράγραφος 2 της Πράξης Προσχώρησης του 2005, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση (EΕ) 2017/1908 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 

2017, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον 

αφορά το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας 

και στη Ρουμανία1,  

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, για την 

εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το 

Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία 

(15820/1/2017),  

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο 2011, η Προεδρία του Συμβουλίου 

παρουσίασε πρόταση για τη μερική εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του 

Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, και ειδικότερα την κατάργηση των ελέγχων 

στα εσωτερικά θαλάσσια και εναέρια σύνορα μόνο, προβλέποντας χωριστή απόφαση σε 

μεταγενέστερη φάση για τα χερσαία σύνορα· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματά του το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων επιβεβαίωσε επανειλημμένα τη δέσμευσή του να εξαρτήσει 

οποιαδήποτε μελλοντική απόφαση περί κατάργησης των ελέγχων στα εσωτερικά 

                                                 
1 ΕΕ L 269 της 19.10.2017, σ. 39. 
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σύνορα για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από μια προσέγγιση δύο σταδίων· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την απόφαση του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, 

χορηγήθηκε στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία παθητική πρόσβαση στο Σύστημα 

Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σχέδιο απόφασής του 

της 18ης Απριλίου 2018, το Συμβούλιο πρότεινε την πλήρη εφαρμογή των υπόλοιπων 

διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών 

Σένγκεν και στα δύο κράτη μέλη· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος Σένγκεν είναι ένας μοναδικός μηχανισμός που δεν θα 

πρέπει να βασίζεται σε μια ενιαία προσέγγιση προκειμένου να αποκατασταθεί η 

αμοιβαία εμπιστοσύνη στη λειτουργία του·  

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη διατήρηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα στην 

Ένωση και την επαναφορά τους στον χώρο Σένγκεν θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του 

κοινού και θα μειωθεί ο κίνδυνος διασυνοριακού εγκλήματος, παράνομης διακίνησης ή 

παράνομης μετανάστευσης· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα στην Ένωση 

και η επαναφορά τους στον χώρο Σένγκεν αποτελούν αναγκαία απάντηση στις απειλές 

κατά της δημόσιας πολιτικής και της εσωτερικής ασφάλειας· 

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο προβάλλει αντιρρήσεις στην πλήρη εφαρμογή 

του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία· 

2. επικροτεί την πρόταση να κατατμηθεί η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά 

σύνορα σε δυο χωριστές νομικές πράξεις προκειμένου να οριστούν διαφορετικά 

χρονικά πλαίσια για την κατάργηση των ελέγχων στα χερσαία, τα θαλάσσια και τα 

εναέρια σύνορα· 

3. επικροτεί την έγκριση, από το Συμβούλιο, της απόφασης της 12ης Οκτωβρίου 2017 που 

χορηγεί σε Βουλγαρία και Ρουμανία παθητική πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών 

για τις Θεωρήσεις, όπως και της πρότασης του Συμβουλίου για την πλήρη εφαρμογή 

και στα δύο αυτά κράτη μέλη των υπόλοιπων διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν 

που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν· επισημαίνει ότι, με την έγκριση των 

αποφάσεων αυτών, η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα έχουν όλες τις ευθύνες και 

υποχρεώσεις – αλλά όχι και όλα τα οφέλη – του πλήρους μέλους του χώρου Σένγκεν· 

4. καλεί το Συμβούλιο να εφαρμόσει την ίδια προσέγγιση δύο σταδίων στην Κροατία· 

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

Or. en 

 

 


