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5.12.2018 A8-0365./1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Harald Vilimsky 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0365/2018 

Sergei Stanishev 

Úplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku 

2018/2092(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza 

nelegislatívny návrh uznesenia A8-0365/2018 

Uznesenie Európskeho parlamentu o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského 

acquis v Bulharsku a Rumunsku: zrušenie kontrol na vnútorných pozemných, 

námorných a vzdušných hraniciach 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na protokol o integrácii schengenského acquis do rámca Európskej únie 

(11997D/PRO/02), 

– so zreteľom na článok 4 ods. 2 aktu o pristúpení z roku 2005, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1908 z 12. októbra 2017 o nadobudnutí 

účinnosti niektorých ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa vízového 

informačného systému v Bulharskej republike a v Rumunsku1,  

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady z 18. apríla 2018 o nadobudnutí účinnosti 

zostávajúcich ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského 

informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku (15820/1/2017),  

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

A. keďže v septembri 2011 predsedníctvo Rady predložilo návrh na čiastočné vykonávanie 

ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku, a to zrušenie kontrol len na 

vnútorných námorných a vzdušných hraniciach, pričom v neskoršom štádiu sa plánuje 

samostatné rozhodnutie, pokiaľ ide o pozemné hranice; 

B. keďže vo svojich záveroch Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci pri viacerých 

príležitostiach potvrdila svoj záväzok založiť akékoľvek budúce rozhodnutie o zrušení 

kontrol na vnútorných hraniciach pre Bulharsko a Rumunsko na dvojstupňovom 

prístupe; 

C. keďže rozhodnutím Rady z 12. októbra 2017 bol Bulharsku a Rumunsku udelený 

pasívny prístup k vízovému informačnému systému; keďže Rada vo svojom návrhu 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 269, 19.10.2017, s. 39. 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

rozhodnutia z 18. apríla 2018 navrhla úplné uplatňovanie zostávajúcich ustanovení 

schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v oboch 

členských štátoch; 

D. keďže schengenský priestor je jedinečný mechanizmus, ktorý by sa nemal opierať o 

univerzálny prístup na obnovenie vzájomnej dôvery v jeho fungovanie;  

E. keďže prostredníctvom zachovania kontrol na vnútorných hraniciach v Únii a ich 

opätovného zavedenia v schengenskom priestore sa posilní dôvera verejnosti a zníži sa 

riziko cezhraničnej trestnej činnosti, pašovania alebo organizácie nelegálneho 

prisťahovalectva; 

F. keďže sa zdá, že zachovanie kontrol na vnútorných hraniciach v Únii a ich opätovné 

zavedenie v schengenskom priestore sú nevyhnutnou reakciou na ohrozenie verejnej 

politiky a vnútornej bezpečnosti; 

1. víta, že Rada nesúhlasí s úplným uplatňovaním schengenského acquis v Bulharsku a 

Rumunsku; 

2. víta návrh na rozdelenie zrušenia kontrol na vnútorných hraniciach do dvoch právnych 

aktov s cieľom stanoviť rozdielne časové rámce pre zrušenie kontrol na pozemných, 

námorných a vzdušných hraniciach; 

3. víta prijatie rozhodnutia Rady z 12. októbra 2017, ktorým sa Bulharsku a Rumunsku 

udeľuje pasívny prístup k vízovému informačnému systému, a návrh Rady na úplné 

uplatňovanie zostávajúcich ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa 

Schengenského informačného systému v oboch členských štátoch; poznamenáva, že v 

dôsledku prijatia týchto rozhodnutí sa na Bulharsko a Rumunsko budú vzťahovať 

všetky povinnosti a záväzky, ale nie všetky výhody plnohodnotného členstva 

v schengenskom priestore; 

4. vyzýva Radu, aby uplatňovala rovnaký dvojfázový prístup vo vzťahu k Chorvátsku; 

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

Or. en 

 

 


