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5.12.2018 A8-0365/1 

Predlog spremembe  1 

Harald Vilimsky 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0365/2018 

Sergej Stanišev (Sergei Stanishev) 

Polna uporaba določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji 

(2018/2092(INI)) 

Predlog resolucije po členu 170(3) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0365/2018 

Resolucija Evropskega parlamenta o polni uporabi določb schengenskega pravnega 

reda v Bolgariji in Romuniji: odprava kontrol na kopenskih, morskih in zračnih mejah 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Protokola o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske 

unije (11997D/PRO/02), 

– ob upoštevanju člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2005, 

– ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2017/1908 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju 

nekaterih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na vizumski 

informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji1,  

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta z dne 18. aprila 2018 o izvajanju preostalih določb 

schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na schengenski informacijski sistem, v 

Republiki Bolgariji in Romuniji (15820/1/2017),  

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

A. ker je predsedstvo Sveta septembra 2011 predstavilo predlog za delno uporabo določb 

schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji, in sicer odpravo kontrol zgolj na 

notranjih morskih in zračnih mejah, medtem ko je v zvezi s kopenskimi mejami 

predvidelo poznejše sprejetje ločenega sklepa; 

B. ker je Svet za pravosodje in notranje zadeve v sklepih večkrat potrdil zavezo, da bodo 

vse njegove prihodnje odločitve o odpravi kontrol na notranjih mejah v Bolgariji in 

Romuniji temeljile na dvostopenjskem pristopu; 

C. ker je Svet v sklepu z dne 12. oktobra 2017 Bolgariji in Romuniji odobril pasiven 

dostop do vizumskega informacijskega sistema; ker je v svojem osnutku sklepa z dne 

18. aprila 2018 predlagal polno uporabo preostalih določb schengenskega pravnega 

reda, ki se nanašajo na schengenski informacijski sistem, v obeh državah članicah; 

                                                 
1 UL L 269, 19.10.2017, str. 39. 
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D. ker je schengensko območje edinstvena ureditev, ki ne bi smela temeljiti na enotnem 

pristopu za vse, da se ponovno vzpostavi vzajemno zaupanje v delovanje tega območja;  

E. ker se bo z ohranitvijo kontrol na notranjih mejah v Uniji in njihovo ponovno uvedbo v 

schengenskem območju povečalo zaupanje javnosti ter se bo zmanjšalo tveganje za 

čezmejni kriminal, tihotapljenje ali organiziranje nezakonitega priseljevanja; 

F. ker se je treba na grožnje javnemu redu in notranji varnosti odzvati z ohranitvijo kontrol 

na notranjih mejah v Uniji ali njihovo ponovno uvedbo v schengenskem območju; 

1. pozdravlja, da Svet nasprotuje celoviti uporabi schengenskega pravnega reda v Bolgariji 

in Romuniji; 

2. pozdravlja predlog o razdelitvi odprave kontrol na notranjih mejah na dva pravna akta z 

namenom določitve različnih časovnih okvirov za odpravo kontrol na kopenskih, 

morskih in zračnih mejah; 

3. pozdravlja sprejetje sklepa Sveta z dne 12. oktobra 2017, s katerim je bil Bolgariji in 

Romuniji odobren pasiven dostop do vizumskega informacijskega sistema, ter predlog 

Sveta o izvajanju preostalih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na 

schengenski informacijski sistem, v obeh državah članicah; ugotavlja, da bosta 

Bolgarija in Romunija s sprejetjem teh sklepov imeli vse odgovornosti in obveznosti, ki 

jih prinaša polnopravno članstvo v schengenskem območju, ne pa tudi vseh koristi; 

4. poziva Svet, naj enak dvostopenjski pristop uporabi tudi v primeru Hrvaške; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim 

parlamentom. 

Or. en 

 

 


