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Raport A8-0365/2018 

Sergei Stanishev 

Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România 

(2018/2092(INI)) 

Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] de 

înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8–0365/2018 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la aplicarea integrală a dispozițiilor 

acquis-ului Schengen în Bulgaria și în România: eliminarea controalelor la frontierele 

interne terestre, maritime și aeriene 

Parlamentul European, 

– având în vedere Protocolul de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii 

Europene (11997D/PRO/02), 

– având în vedere articolul 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005, 

– având în vedere Decizia (UE) 2017/1908 a Consiliului din 12 octombrie 2017 privind 

punerea în aplicare a anumitor dispoziții ale acquis-ului Schengen referitoare la 

Sistemul de informații privind vizele în Republica Bulgaria și în România1,  

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului din 18 aprilie 2018 privind punerea în 

aplicare a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de 

informații Schengen în Republica Bulgaria și în România (15820/1/2017),  

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât, în septembrie 2011, Președinția Consiliului a prezentat o propunere pentru 

punerea în aplicare parțială a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și în 

România, și anume eliminarea controalelor numai la frontierele interne maritime și 

aeriene, luând în considerare adoptarea unei decizii separate, într-o etapă ulterioară, cu 

privire la frontierele terestre; 

B. întrucât, în concluziile sale, Consiliul Justiție și Afaceri Interne a confirmat în mai multe 

rânduri angajamentul său de a-și întemeia viitoarele decizii privind eliminarea 

controalelor la frontierele interne pentru Bulgaria și România pe o abordare în două 

etape; 

C. întrucât, în conformitate cu Decizia Consiliului din 12 octombrie 2017, Bulgaria și 

                                                 
1 JO L 269, 19.10.2017, p. 39. 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

România au beneficiat de acces pasiv la Sistemul de informații privind vizele; întrucât, 

în proiectul său de decizie din 18 aprilie 2018, Consiliul a propus aplicarea integrală a 

dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații 

Schengen în ambele state membre; 

D. întrucât spațiul Schengen este un mecanism aparte, care nu ar trebui să se bazeze pe o 

abordare nediferențiată dacă vrea să restabilească încrederea reciprocă în funcționarea 

sa;  

E. întrucât, prin menținerea controalelor la frontierele interne în Uniune și reintroducerea 

acestora în spațiul Schengen se va consolida încrederea publicului și se va reduce riscul 

criminalității transfrontaliere, al contrabandei sau al organizării imigrației ilegale; 

F. întrucât menținerea controalelor la frontierele interne ale Uniunii și reintroducerea 

acestora în spațiul Schengen sunt o reacție necesară la amenințările la adresa ordinii 

publice și a securității interne; 

1. salută faptul că Consiliul se opune aplicării integrale a dispozițiilor acquis-ului 

Schengen în Bulgaria și în România; 

2. salută propunerea de separare a eliminării controalelor la frontierele interne în două acte 

juridice în vederea stabilirii de calendare diferite de eliminare a controalelor la 

frontierele terestre, maritime și aeriene; 

3. salută adoptarea Deciziei Consiliului din 12 octombrie 2017 care acordă acces pasiv 

Bulgariei și României la Sistemul de informații privind vizele și propunerea Consiliului 

pentru aplicarea integrală a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la 

Sistemul de informații Schengen în ambele state membre; ia act de faptul că, odată cu 

adoptarea acestor decizii, Bulgaria și România vor împărtăși toate responsabilitățile și 

obligațiile, dar nu și toate beneficiile, apartenenței cu drepturi depline la spațiul 

Schengen; 

4. invită Consiliul să aplice aceeași abordare în două etape în cazul Croației; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și parlamentelor naționale. 

Or. en 

 

 


