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Sprawozdanie A8-0365/2018 

Sergei Stanishev 

Pełne stosowanie przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i w Rumunii 

(2018/2092(INI)) 

Projekt rezolucji (art. 170 ust. 3 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 

nieustawodawczej A8-0365/2018 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku 

Schengen w Bułgarii i w Rumunii: zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach 

lądowych, morskich i powietrznych 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając Protokół w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii 

Europejskiej (11997D/PRO/02), 

– uwzględniając art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r., 

– uwzględniając decyzję Rady (UE) 2017/1908 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów 

dorobku Schengen dotyczących wizowego systemu informacyjnego1,  

– uwzględniając projekt decyzji Rady z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii pozostałych przepisów 

dorobku Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen (15820/1/2017),  

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że we wrześniu 2011 r. prezydencja Rady przedstawiła wniosek 

dotyczący częściowego wdrożenia przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i w 

Rumunii, a mianowicie zniesienia kontroli tylko na wewnętrznych granicach morskich i 

powietrznych, przewidując na dalszym etapie odrębną decyzję w sprawie granic 

lądowych; 

B. mając na uwadze, że w swoich konkluzjach Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i 

Spraw Wewnętrznych potwierdziła wielokrotnie, że zobowiązuje się, aby wszelkie 

przyszłe decyzje w sprawie zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych względem 

Bułgarii i Rumunii były oparte na podejściu dwuetapowym; 

C. mając na uwadze, że na mocy decyzji Rady z dnia 12 października 2017 r. Bułgaria i 

                                                 
1 Dz.U. L 269 z 19.10.2017, s. 39. 
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Rumunia uzyskały bierny dostęp do wizowego systemu informacyjnego; mając na 

uwadze, że w swoim projekcie decyzji z dnia 18 kwietnia 2018 r. Rada zaproponowała 

stosowanie wszystkich pozostałych przepisów dorobku Schengen związanych z 

Systemem Informacyjnym Schengen w obydwu państwach członkowskich; 

D. mając na uwadze, że strefa Schengen jest wyjątkowym rozwiązaniem, które nie 

powinno opierać się na uniwersalnym podejściu służącym odbudowie wzajemnego 

zaufania do jego funkcjonowania;  

E. mając na uwadze, że dzięki utrzymaniu kontroli na granicach wewnętrznych Unii i 

ponownemu wprowadzeniu kontroli na obszarze Schengen zwiększy się zaufanie 

publiczne, a ryzyko przestępczości transgranicznej, przemytu lub organizacji nielegalnej 

imigracji zostanie zmniejszone; 

F. mając na uwadze, że utrzymanie kontroli na granicach wewnętrznych Unii i ich 

przywrócenie w strefie Schengen to konieczność w odpowiedzi na zagrożenia dla 

porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego; 

1. z zadowoleniem przyjmuje sprzeciw Rady wobec pełnego zastosowania dorobku 

Schengen w Bułgarii i Rumunii; 

2. z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący podziału zniesienia kontroli na granicach 

wewnętrznych między dwa akty prawne w celu ustanowienia różnych ram czasowych 

dla zniesienia kontroli na granicach lądowych, morskich i powietrznych; 

3. przyjmuje z zadowoleniem przyjęcie decyzji Rady z dnia 12 października 2017 r. 

przyznającej Bułgarii i Rumunii bierny dostęp do wizowego systemu informacyjnego 

oraz wniosek Rady dotyczący pełnego stosowania pozostałych przepisów dorobku 

Schengen związanych z Systemem Informacyjnym Schengen w obydwu państwach 

członkowskich; odnotowuje, że po przyjęciu tych decyzji Bułgaria i Rumunia będą w 

pełni ponosić odpowiedzialność i wypełniać obowiązki w związku z pełnym 

członkostwem w strefie Schengen, ale nie będą czerpać wszystkich związanych z tym 

korzyści; 

4. apeluje do Rady, by zastosowała takie samo dwuetapowe podejście w stosunku do 

Chorwacji; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji oraz parlamentom narodowym. 

Or. en 

 

 


