
 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0365/1 

Módosítás  1 

Harald Vilimsky 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0365/2018 

Sergei Stanishev 

a schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő teljes körű 

alkalmazása 

(2018/2092(INI)) 

Az A8–0365/2018 számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 

állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének (3) bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalása a schengeni vívmányok rendelkezéseinek teljes 

körű alkalmazásáról Bulgáriában és Romániában: a belső szárazföldi, tengeri és légi 

határokon végzett ellenőrzések megszüntetése 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről 

szóló jegyzőkönyvre (11997D/PRO/02), 

– tekintettel a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdésére, 

– tekintettel a schengeni vívmányok Vízuminformációs Rendszerre vonatkozó egyes 

rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való hatályba léptetéséről 

szóló 2017. október 12-i (EU) 2017/1908 tanácsi határozatra1,  

– tekintettel a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó 

fennmaradó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való 

alkalmazásáról szóló 2018. április 18-i tanácsi határozattervezetre,  

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

A. mivel a Tanács elnöksége 2011 szeptemberében javaslatot terjesztett elő a schengeni 

vívmányok Bulgáriában és Romániában történő részleges végrehajtására vonatkozóan, 

indítványozva többek között a belső tengeri és légi határokon történő ellenőrzések 

megszüntetését, de egy későbbi szakaszban elfogadandó külön határozatot irányozva 

elő a szárazföldi határok megszüntetése tekintetében; 

B. mivel a Bel- és Igazságügyi Tanács következtetéseiben több alkalommal megerősítette 

azt a kötelezettségvállalását, hogy a Bulgária és Románia belső határain végzett 

ellenőrzések megszüntetésére vonatkozó minden jövőbeli határozatot kétlépcsős 

megközelítésre alapoz majd; 

                                                 
1 HL L 269., 2017.10.19., 39. o. 
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C. mivel a Tanács 2017. október 12-i határozatával Bulgária és Románia passzív 

hozzáférést kapott a Vízuminformációs Rendszerhez; mivel a Tanács 2018. április 18-i 

határozattervezetében javaslatot tett a schengeni vívmányok Schengeni Információs 

Rendszerre vonatkozó fennmaradó rendelkezéseinek mindkét országban történő teljes 

körű alkalmazására; 

D. mivel a schengeni térség különleges megállapodás, amelynek esetében a kölcsönös 

bizalom újjáépítése nem támaszkodhat mindenkire ráhúzható sablonmegközelítésre;  

E. mivel a belső határellenőrzések Unión belüli fenntartása és a schengeni térségben 

történő visszaállítása révén erősödni fog a közbizalom, és csökken a határokon átnyúló 

bűnözés, a csempészet vagy a szervezett illegális bevándorlás kockázata; 

F. mivel az Unión belüli belső határellenőrzések fenntartása és a schengeni térségen belüli 

újbóli bevezetése a közrendet és a belső biztonságot fenyegető veszélyekre adandó 

szükséges válaszintézkedések; 

1. üdvözli, hogy a Tanács ellenzi a schengeni vívmányok Bulgáriában és Romániában 

történő teljes körű alkalmazását; 

2. üdvözli azt a javaslatot, hogy a belső határokon végzett ellenőrzések megszüntetését két 

önálló jogi aktus alá rendeljék, egyrészt a szárazföldi, és másrészt a tengeri és légi 

ellenőrzések megszüntetésére vonatkozó két különböző időkeret előírása érdekében; 

3. üdvözli a 2017. október 12-i tanácsi határozat elfogadását, amely Bulgária és Románia 

számára passzív hozzáférést biztosít a Vízuminformációs Rendszerhez, valamint a 

schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó fennmaradó 

rendelkezéseinek mindkét országban történő teljes körű alkalmazására vonatkozó 

tanácsi javaslatot; megjegyzi, hogy e határozatok elfogadásával Bulgária és Románia a 

teljes jogú schengeni térséghez tartozással járó valamennyi felelősségben és 

kötelezettségben osztozik majd, annak minden előnyét azonban nem élvezheti; 

4. felhívja a Tanácsot, hogy ugyanezt a kétlépcsős megközelítést alkalmazza Horvátország 

esetében is; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 

valamint a nemzeti parlamenteknek. 

Or. en 

 

 


