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Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien 

(2018/2092(INI)) 

Alternativt förslag till resolution (artikel 170.3 i arbetsordningen) som ersätter ett 

förslag till resolution som inte avser lagstiftning A8-0365/2018 

Europaparlamentets resolution om fullständig tillämpning av bestämmelserna i 

Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien: avskaffande av kontroller vid de inre 

land-, sjö- och luftgränserna 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska 

unionens ramar (11997D/PRO/02), 

– med beaktande av artikel 4.2 i 2005 års anslutningsakt, 

– med beaktande av rådets beslut (EU) 2017/1908 av den 12 oktober 2017 om inledande 

av tillämpningen av vissa bestämmelser i Schengenregelverket rörande 

Informationssystemet för viseringar i Republiken Bulgarien och Rumänien1,  

– med beaktande av utkastet till rådets beslut av den 18 april 2018 om inledande av 

tillämpningen av återstående bestämmelser i Schengenregelverket rörande Schengens 

informationssystem i Republiken Bulgarien och Rumänien (15820/1/2017),  

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

A. I september 2011 lade rådets ordförandeskap fram ett förslag till partiell tillämpning av 

bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien, närmare bestämt 

avskaffande av kontroller endast vid de inre sjö- och luftgränserna, samtidigt som man 

avsåg att i ett senare skede anta ett separat beslut om landgränserna. 

B. Rådet (rättsliga och inrikes frågor) bekräftade vid flera tillfällen i sina slutsatser sitt 

åtagande att grunda ett framtida beslut om avskaffande av kontroller vid de inre 

gränserna i Bulgarien och Rumänien på en tvåstegsstrategi. 

C. Genom rådets beslut av den 12 oktober 2017 beviljades Bulgarien och Rumänien passiv 

åtkomst till Informationssystemet för viseringar. I utkastet till rådets beslut av den 

18 april 2018 föreslog rådet fullständig tillämpning av återstående bestämmelser i 

                                                 
1 EUT L 269, 19.10.2017, s. 39. 
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Schengenregelverket rörande Schengens informationssystem i båda dessa 

medlemsstater. 

D. Schengenområdet är ett unikt system som inte bör förlita sig på en strategi som ska 

passa alla för att återskapa det ömsesidiga förtroendet för dess funktion.  

E. Genom ett bibehållande av kontrollerna vid de inre gränserna i unionen och ett 

återinförande av dem inom Schengenområdet kommer allmänhetens förtroende att 

stärkas och risken för gränsöverskridande brottslighet, smuggling och organisering av 

olaglig invandring att minska. 

F. Bibehållandet av de inre gränskontrollerna i unionen och återinförandet av dem i 

Schengenområdet är ett nödvändigt svar på hot mot den offentliga politiken och den 

inre säkerheten. 

1. Europaparlamentet välkomnar att rådet motsätter sig fullständig tillämpning av 

Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien. 

2. Europaparlamentet välkomnar förslaget om att dela upp avskaffandet av kontroller vid 

de inre gränserna i två rättsakter i syfte att fastställa olika tidsramar för avskaffandet av 

kontroller vid land-, sjö- och luftgränserna. 

3. Europaparlamentet välkomnar antagandet av rådets beslut av den 12 oktober 2017 enligt 

vilket Bulgarien och Rumänien beviljas passiv åtkomst till Informationssystemet för 

viseringar samt rådets förslag om fullständig tillämpning av återstående bestämmelser i 

Schengenregelverket rörande Schengens informationssystem i båda dessa 

medlemsstater. Parlamentet noterar att Bulgarien och Rumänien, efter att dessa beslut 

har antagits, kommer att ha samma ansvar och skyldigheter, men inte alla de fördelar 

som ett fullvärdigt medlemskap i Schengenområdet innebär. 

4. Europaparlamentet uppmanar rådet att tillämpa samma tvåstegsstrategi på Kroatien. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen samt till de nationella parlamenten. 

Or. en 

 

 


