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B9-0462/2022

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-adeżjoni tar-Rumanija u tal-Bulgarija 
maż-żona Schengen
(2022/2852(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Protokoll li jintegra l-acquis ta' Schengen fil-qafas tal-Unjoni 
Ewropea (11997D/PRO/02),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 67(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), li jgħid li l-Unjoni għandha tkun spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja u 
"tassigura li ma jkunx hemm kontrolli fuq il-persuni fil-fruntieri interni",

– wara li kkunsidra l-Artikolu 21(1) tat-TFUE, li jgħid li kull ċittadin tal-Unjoni għandu 
d-dritt li jmur minn post għal ieħor u jgħix liberament fit-territorju tal-Istati Membri,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 4(2) tal-Att tal-Adeżjoni tal-2005,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, inkluż l-Artikolu 45 tagħha, li 
jgħid li kull ċittadin tal-Unjoni għandu d-dritt li jmur minn post għal ieħor u jgħix 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri,

– wara li kkunsidra l-abbozzi ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni sħiħa tad-
dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija tad-
29 ta' Settembru 2010 (14142/2010) u tat-8 ta' Lulju 2011 (14142/1/2010),

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta' Diċembru 2011 dwar il-
qafas għall-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fir-
Repubblika tal-Bulgarija u fir-Rumanija (14302/3/11),

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni li ħa fit-8 ta' Ġunju 2011 rigward l-abbozz ta' deċiżjoni 
tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fir-
Repubblika tal-Bulgarija u fir-Rumanija1,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni tad-9 u l-
10 ta' Ġunju 2011, tat-22 u t-23 ta' Settembru 2011, tal-25 u s-26 ta' Ottubru 2012, tas-7 
u t-8 ta' Marzu 2013, u tal-5 u s-6 ta' Diċembru 2013,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Ottubru 2011 dwar l-adeżjoni tal-
Bulgarija u tar-Rumanija ma' Schengen2,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tad-9 ta' Diċembru 2011 u tal-
1 u t-2 ta' Marzu 2012,

1 ĠU C 380 E, 11.12.2012, p. 160.
2 ĠU C 94 E, 3.4.2013, p. 13.
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– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/1908 tat-12 ta' Ottubru 2017 dwar 
l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen li jirrigwardaw is-
Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża fir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija3,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2018/934 tal-25 ta' Ġunju 2018 dwar l-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li fadal tal-acquis ta' Schengen marbuta mas-Sistema 
ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika tal-Bulgarija u fir-Rumanija4,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Ġunju 2021 bit-titlu 
"Strateġija lejn żona Schengen reżiljenti u li tiffunzjona bis-sħiħ" (COM(2021)0277),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/399 dwar Kodiċi tal-Unjoni dwar ir-
regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni min-naħa għall-oħra tal-fruntiera 
(COM(2021)0891),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta' Mejju 2022 bit-titlu 
"Rapport dwar l-Istat ta' Schengen 2022" (COM(2022)0301),

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2022/922 tad-9 ta' Ġunju 2022 dwar l-
istabbiliment u l-operazzjoni ta' mekkaniżmu ta' evalwazzjoni u monitoraġġ biex 
jivverifika l-applikazzjoni tal-acquis ta' Schengen, u li jħassar ir-Regolament (UE) 
Nru 1053/20135,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta' Ġunju 2022 dwar l-
applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fir-Repubblika tal-
Kroazja (10624/22),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2018 dwar l-applikazzjoni 
sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u r-Rumanija: 
abolizzjoni tal-kontrolli fil-fruntieri interni fuq l-art, tal-baħar u tal-ajru6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Ġunju 2020 dwar is-sitwazzjoni fiż-
żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-197,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Lulju 2021 dwar ir-Rapport Annwali 
dwar il-Funzjonament taż-Żona Schengen8,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-Bulgarija u r-Rumanija adottaw l-acquis ta' Schengen mal-adeżjoni tagħhom mal-
Unjoni Ewropea fl-2007; billi fl-2008 il-Bulgarija ddikjarat li kienet lesta biex jinbdew 
l-evalwazzjonijiet imwettqa mill-Grupp ta' Ħidma dwar l-Evalwazzjoni ta' Schengen 

3 ĠU L 269, 19.10.2017, p. 39.
4 ĠU L 165, 2.7.2018, p. 37.
5 ĠU L 160, 15.6.2022, p. 1. 
6 ĠU C 388, 13.11.2020, p. 18.
7 ĠU C 362, 8.9.2021, p. 77.
8 ĠU C 99, 1.3.2022, p. 158.
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(SCH-EVAL), kompost minn esperti mill-Istati Membri ta' Schengen; billi fl-2007 u fl-
2008 ir-Rumanija ddikjarat li kienet lesta biex jinbdew l-evalwazzjonijiet imwettqa 
mill-SCH-EVAL;

B. billi t-tlestija tal-proċess ta' evalwazzjoni ta' Schengen għall-Bulgarija u r-Rumanija u l-
istat ta' tħejjija taż-żewġ pajjiżi biex jimplimentaw id-dispożizzjonijiet kollha tal-acquis 
ta' Schengen ġew ikkonfermati mill-esperti SCH-EVAL u mill-Kunsill fil-
konklużjonijiet tiegħu tad-9 u l-10 ta' Ġunju 2011; billi fl-abbozz ta' deċiżjoni tiegħu 
tat-8 ta' Lulju 2011, il-Kunsill ivverifika li l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-
applikazzjoni tal-acquis ta' Schengen kienu ġew issodisfati fl-oqsma kollha: il-
protezzjoni tad-data, il-fruntieri tal-ajru, il-fruntieri tal-art, il-kooperazzjoni tal-pulizija, 
is-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen, il-fruntieri tal-baħar u l-viżi; billi, minbarra l-
isfida tal-ġestjoni tal-fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea, it-tlestija tal-proċess ta' 
evalwazzjoni ta' Schengen fissret li ż-żewġ pajjiżi kellhom jirristrutturaw 
fundamentalment is-sistemi tagħhom ta' sorveljanza tal-fruntieri u jinvestu f'żieda fil-
kapaċità tal-infurzar tal-liġi; billi skont l-Att tal-Adeżjoni tal-2005, it-tlestija b'suċċess 
tal-proċeduri ta' evalwazzjoni ta' Schengen hija l-uniku prerekwiżit għall-applikazzjoni 
sħiħa tal-acquis ta' Schengen, inkluża l-abolizzjoni tal-kontrolli fil-fruntieri interni tal-
art, tal-baħar u tal-ajru; billi l-livell ta' tħejjija tal-Bulgarija u r-Rumanija biex japplikaw 
l-acquis ta' Schengen bis-sħiħ ġie rikonoxxut diversi drabi mill-kapijiet ta' stat jew ta' 
gvern fil-Kunsill, kif ukoll mill-Kummissjoni u mill-Parlament, l-aktar reċentement fir-
Rapport dwar l-Istat ta' Schengen 2022 u fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-
8 ta' Lulju 2021 dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Funzjonament taż-Żona Schengen;

C. billi fl-abbozz ta' deċiżjoni tiegħu tad-29 ta' Settembru 2010, il-Kunsill ippropona l-
applikazzjoni sħiħa tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u fir-Rumanija u l-abolizzjoni 
tal-kontrolli fil-fruntieri interni tal-art, tal-baħar u tal-ajru; billi fil-pożizzjoni tiegħu tat-
8 ta' Ġunju 2011, il-Parlament approva din id-deċiżjoni u talab lill-Kunsill jerġa' 
jikkonsultah jekk ikun beħsiebu jemendaha b'mod sostanzjali;

D. billi l-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Kunsill min-naħa tal-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet 
Interni ġiet posposta ripetutament;

E. billi bid-deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Ottubru 2017, il-Bulgarija u r-Rumanija ngħataw 
aċċess passiv għas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża; billi, fl-abbozz ta' deċiżjoni 
tiegħu tat-18 ta' April 2018, il-Kunsill ippropona l-applikazzjoni sħiħa tad-
dispożizzjonijiet rimanenti tal-acquis ta' Schengen b'rabta mas-Sistema ta' 
Informazzjoni ta' Schengen fiż-żewġ Stati Membri;

F. billi la l-Att tal-Adeżjoni 2005 u lanqas il-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen 
ma jipprevedu l-iffissar ta' skedi ta' żmien differenti għall-abolizzjoni tal-kontrolli fil-
fruntieri interni tal-art, tal-baħar u tal-ajru; billi kull tkabbir preċedenti taż-żona 
Schengen sar b'att legali wieħed;

G. billi l-Kunsill ikkonsulta mal-Parlament rigward l-abbozz ta' deċiżjoni tiegħu dwar l-
applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fir-Repubblika tal-
Kroazja (10624/22), billi bħalissa fil-Parlament għaddej ix-xogħol fuq dak l-abbozz ta' 
deċiżjoni tal-Kunsill;

H. billi ż-żona Schengen tikkostitwixxi arranġament uniku u hija waħda mill-akbar kisbiet 
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tal-Unjoni Ewropea, inkwantu tiffaċilita l-moviment liberu tal-persuni fiż-żona 
Schengen mingħajr kontrolli fil-fruntieri interni; billi dan sar possibbli permezz ta' 
diversi miżuri kumpensatorji, bħall-ħolqien tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen 
(biex jissaħħaħ l-iskambju ta' informazzjoni), kif ukoll il-ħolqien ta' mekkaniżmu ta' 
evalwazzjoni biex tiġi vverifikata l-implimentazzjoni tal-acquis ta' Schengen min-naħa 
tal-Istati Membri u titrawwem fiduċja reċiproka fil-funzjonament taż-żona Schengen;

I billi l-Istati Membri kollha li jappartjenu għaż-żona Schengen huma obbligati 
jirrispettaw l-acquis ta' Schengen, inkluż fir-rigward tad-drittijiet fundamentali, 
f'konformità mal-Artikolu 4 tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen9;

J. billi ż-żamma tal-kontrolli fil-fruntieri interni fl-Unjoni u r-riintroduzzjoni tagħhom fiż-
żona Schengen għandhom impatt serju fuq ħajjet iċ-ċittadini Ewropej, partikolarment il-
ħaddiema mobbli u dawk kollha li jgawdu mill-prinċipju tal-moviment liberu fit-
territorju tal-UE, u jimminaw serjament il-fiduċja tagħhom fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
u fl-integrazzjoni Ewropea; billi dan jinvolvi spejjeż operattivi u ta' investiment diretti 
għall-ħaddiema transfruntiera u dawk mobbli, it-turisti, it-trasportaturi tal-merkanzija 
bit-triq u l-amministrazzjonijiet pubbliċi, b'effetti negattivi fuq l-ekonomiji tal-Istati 
Membri u l-funzjonament tas-suq intern tal-UE, inkluż impatt negattiv fuq l-ambjent 
minħabba l-għadd kbir ta' trakkijiet li jimxu bil-mod u li jkunu qed jistennew fil-punti 
ta' qsim tal-fruntiera; billi ż-żamma tal-kontrolli fil-fruntieri interni għall-Bulgarija u r-
Rumanija għandha impatt partikoralment negattiv fuq il-prinċipju tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni fl-UE, kif ukoll fuq l-esportazzjoni u l-importazzjoni minn u lejn 
iż-żewġ Stati Membri u fuq l-operazzjonijiet tat-trasport minn u lejn uħud mill-akbar 
flotot ċivili u portijiet tal-merkanzija tan-Nofsinhar tal-Ewropa, li jirriżulta f'benefiċċji 
mitlufa u spejjeż akbar;

K. billi l-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fir-Repubblika 
tal-Bulgarija u fir-Rumanija ssaħħaħ iż-żona Schengen u tgħin biex jiġu żgurati l-istess 
drittijiet għaċ-ċittadini kollha fi ħdanha;

1. Ifakkar li fl-2011 iż-żewġ Stati Membri kienu diġà ssodisfaw il-kundizzjonijiet kollha 
meħtieġa għall-applikazzjoni sħiħa tal-acquis ta' Schengen;

2. Jiddispjaċih li f'dawn il-11-il sena il-Kunsill naqas milli jieħu deċiżjoni dwar l-
applikazzjoni sħiħa tal-acquis ta' Schengen għall-Bulgarija u r-Rumanija minkejja l-
appelli ripetuti tal-Kummissjoni u tal-Parlament;

3. Itenni l-pożizzjoni tiegħu, kif stabbilita fit-tul u esposta fir-riżoluzzjoni tal-
11 ta' Diċembru 2018, b'appoġġ għall-applikazzjoni sħiħa tal-acquis ta' Schengen għall-
Bulgarija u r-Rumanija;

4. Jilqa' l-fatt li r-Rumanija u l-Bulgarija huma disposti jospitaw b'mod volontarju missjoni 
ta' ġbir ta' informazzjoni, li tikkostitwixxi espressjoni, min-naħa tagħhom, tal-prinċipju 
ta' kooperazzjoni leali u fiduċja reċiproka, minkejja l-fatt li diġà ssodisfaw ir-rekwiżiti 

9 Ir-Regolament (UE) 2016/399 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar Kodiċi tal-Unjoni 
dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni min-naħa għall-oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' 
Schengen), ĠU L 77, 23.3.2016, p. 1.



RE\1264903MT.docx 7/7 PE737.650v01-00

MT

legali kollha u m'hemm l-ebda raġuni għala għandhom isiru aktar evalwazzjonijiet;

5. Iħeġġeġ lill-Kunsill jieħu l-passi kollha meħtieġa biex jadotta d-deċiżjoni tiegħu dwar l-
applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen għar-Repubblika tal-
Bulgarija u r-Rumanija sa tmiem l-2022, u b'hekk jiżgura l-abolizzjoni tal-kontrolli fuq 
il-persuni fil-fruntieri interni kollha għal dawk iż-żewġ Stati Membri fil-bidu tal-2023;

6. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex tgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.


