
 

AM\1171325ET.docx  PE631.572v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

5.12.2018 A8-0365/1 

Muudatusettepanek  1 

Harald Vilimsky 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0365/2018 

Sergei Stanishev 

Schengeni acquis' sätete täielik kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias 

(2018/2092(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 3), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0365/2018 

Euroopa Parlamendi resolutsioon Schengeni acquis' sätete täieliku kohaldamise kohta 

Bulgaarias ja Rumeenias ning kontrolli kaotamise kohta sisepiiridel nii maal, merel kui 

ka õhuruumis 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Schengeni acquis’ Euroopa Liidu raamistikku integreerimise protokolli 

(11997D/PRO/02), 

– võttes arvesse 2005. aasta ühinemisakti artikli 4 lõiget 2, 

– võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta otsust (EL) 2017/1908, mis käsitleb 

viisainfosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ teatavate sätete jõustamist Bulgaaria 

Vabariigis ja Rumeenias1,  

– võttes arvesse 18. aprilli 2018. aasta nõukogu otsuse eelnõud, mis käsitleb Schengeni 

infosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ ülejäänud sätete jõustamist Bulgaaria 

Vabariigis ja Rumeenias (15820/1/2017),  

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

A. arvestades, et 2011. aasta septembris tutvustas nõukogu eesistujariik ettepanekut 

kohaldada Bulgaarias ja Rumeenias osaliselt Schengeni acquis’ sätteid, nimelt kaotada 

kontroll nende riikide sisepiiridel üksnes merel ja õhuruumis ning näha ette hilisem 

eraldi otsus maismaapiiride kohta; 

B. arvestades, et justiits- ja siseküsimuste nõukogu järeldustes kinnitatakse korduvalt 

nõukogu kohustust võtta tulevikus mis tahes otsused, mis käsitlevad Bulgaaria ja 

Rumeenia liidusisestel piiridel kontrolli kaotamist, vastu kahes etapis; 

C. arvestades, et nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta otsusega anti Bulgaariale ja Rumeeniale 

passiivne juurdepääs viisainfosüsteemile; arvestades, et nõukogu 18. aprilli 2018. aasta 

otsuse eelnõus tehti ettepanek Schengeni infosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ 

                                                 
1 ELT L 269, 19.10.2017, lk 39. 
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ülejäänud sätete täielikuks kohaldamiseks mõlemas liikmesriigis; 

D. arvestades, et Schengeni ala on unikaalne nähtus ning vastastikuse usalduse 

taastamiseks selle toimimise suhtes ei peaks kohaldama kõigi jaoks ühesugust 

lähenemisviisi;  

E. arvestades, et liidu sisepiiridel kontrolli säilitamine ja selle taaskehtestamine Schengeni 

alal suurendab üldsuse usaldust ning vähendab piiriülese kuritegevuse, smugeldamise ja 

ebaseadusliku sisserände korraldamise ohtu; 

F. arvestades, et liidu sisepiiridel kontrolli säilitamine ja selle taaskehtestamine Schengeni 

alal on vajalik vastusamm avalikku korda ja sisejulgeolekut ähvardavatele ohtudele; 

1. väljendab heameelt selle üle, et nõukogu on vastu Schengeni acquis’ täielikule 

kohaldamisele Bulgaarias ja Rumeenias; 

2. väljendab heameelt ettepaneku üle korraldada sisepiiridel kontrolli kaotamine kahe 

õigusaktiga, et kehtestada maismaa-, mere- ja õhupiiridel kontrolli kaotamiseks 

erinevad ajakavad; 

3. väljendab heameelt 12. oktoobril 2017. aastal vastu võetud nõukogu otsuse üle, millega 

anti Bulgaariale ja Rumeeniale passiivne juurdepääs viisainfosüsteemile, ja nõukogu 

ettepaneku üle Schengeni infosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ ülejäänud sätete 

täielikuks kohaldamiseks mõlemas liikmesriigis; märgib, et nende otsuste 

vastuvõtmisega hakkavad Bulgaaria ja Rumeenia jagama kõiki täieõigusliku Schengeni 

ala liikmesusega kaasnevaid ülesandeid ja kohustusi, kuid mitte kõiki hüvesid; 

4. kutsub nõukogu üles kohaldama samasugust kaheastmelist lähenemist Horvaatia suhtes; 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 

ning liikmesriikide parlamentidele. 

Or. en 

 

 


