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Schengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa 

(2018/2092(INI)) 

Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 3 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0365/2018 

Euroopan parlamentin päätöslauselma Schengenin säännöstön täysimääräisestä 

soveltamisesta Bulgariassa ja Romaniassa: tarkastusten poistaminen sisäisiltä maa-, 

meri- ja ilmarajoilta 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia 

tehdyn pöytäkirjan (11997D/PRO/02), 

– ottaa huomioon vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdan, 

– ottaa huomioon 12. lokakuuta 2017 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2017/1908 

viisumitietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön tiettyjen määräysten 

voimaansaattamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa1,  

– ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2018 annetun esityksen neuvoston päätökseksi 

Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön jäljellä olevien 

määräysten voimaansaattamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa 

(15820/1/2017),  

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

A. ottaa huomioon, että syyskuussa 2011 neuvoston puheenjohtaja esitti Schengenin 

säännöstön määräysten osittaista täytäntöönpanoa Bulgariassa ja Romaniassa koskevan 

ehdotuksen, jonka mukaan tarkastukset poistetaan ainoastaan sisäisiltä meri- ja 

ilmarajoilta ja maarajoista tehdään erillinen päätös myöhemmässä vaiheessa; 

B. ottaa huomioon, että oikeus- ja sisäasioiden neuvosto on toistuvasti vahvistanut 

päätelmissään olevansa sitoutunut noudattamaan tulevissa päätöksissä lähestymistapaa, 

jonka mukaan Bulgarian ja Romanian sisärajoilla tehtävät tarkastukset poistetaan 

kahdessa vaiheessa; 

C. ottaa huomioon, että 12. lokakuuta 2017 annetussa neuvoston päätöksessä Bulgarialle ja 
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Romanialle myönnettiin passiivinen pääsy viisumitietojärjestelmään; ottaa huomioon, 

että 18. huhtikuuta 2018 tehdyssä esityksessä neuvoston päätökseksi neuvosto ehdotti, 

että kaikkia jäljellä olevia Schengenin tietojärjestelmää koskevia Schengenin 

säännöstön määräyksiä sovelletaan täysimääräisesti kummassakin jäsenvaltiossa; 

D. toteaa, että Schengen-alue on ainutlaatuinen järjestely eikä saman lähestymistavan 

soveltamisen kaikkiin jäsenvaltioihin tulisi olla edellytyksenä sille, että keskinäinen 

luottamus järjestelyn toimintaan voidaan palauttaa;  

E. toteaa, että sisärajatarkastusten säilyttämisellä unionissa ja tällaisten tarkastusten 

palauttamisella Schengen-alueelle vahvistetaan kansalaisten luottamusta ja vähennetään 

rajat ylittävän rikollisuuden, ihmissalakuljetuksen ja laittoman maahanmuuton 

järjestämisen riskiä; 

F. toteaa, että sisärajatarkastusten säilyttäminen unionissa ja tällaisten tarkastusten 

palauttaminen Schengen-alueelle ovat tarpeen yleiseen järjestykseen ja sisäiseen 

turvallisuuteen kohdistuviin uhkiin vastaamiseksi; 

1. on tyytyväinen siihen, että neuvosto vastustaa Schengenin säännöstön täysimääräistä 

soveltamista Bulgariassa ja Romaniassa; 

2. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen jakaa sisärajatarkastusten poistaminen kahteen 

säädökseen, jotta voidaan asettaa erilliset määräajat maa-, meri- ja ilmarajoilla tehtävien 

rajatarkastusten poistamiselle; 

3. suhtautuu myönteisesti 12. lokakuuta 2017 annettuun neuvoston päätökseen, jolla 

Bulgarialle ja Romanialle myönnettiin passiivinen pääsy viisumitietojärjestelmään, ja 

neuvoston ehdotukseen kaikkien Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin 

säännöstön jäljellä olevien määräysten täysimääräisestä soveltamisesta kummassakin 

jäsenvaltiossa; panee merkille, että kun nämä päätökset hyväksytään, Bulgarialla ja 

Romanialla on kaikki Schengen-alueen täysivaltaiseen jäsenyyteen sisältyvät vastuut ja 

velvollisuudet mutta ei kaikkia siihen sisältyviä etuja; 

4. kehottaa neuvostoa soveltamaan samaa kaksivaiheista lähestymistapaa Kroatiaan; 

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

Or. en 

 

 


