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B9-0462/2022

Resolutie van het Europees Parlement over de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot 
het Schengengebied
(2022/2852(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het Protocol tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese 
Unie (11997D/PRO/02),

– gezien artikel 67, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU) waarin wordt bepaald dat de Unie een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 
is en ervoor zorgt dat aan de binnengrenzen geen personencontroles worden verricht,

– gezien artikel 21, lid 1, VWEU waarin wordt bepaald dat iedere burger van de EU het 
recht heeft vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven,

– gezien artikel 4, lid 2, van de Akte van Toetreding van 2005,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name artikel 45, 
waarin wordt bepaald dat iedere burger van de Unie het recht heeft zich vrij op het 
grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en er vrij te verblijven,

– gezien de ontwerpbesluiten van de Raad betreffende de volledige toepassing van de 
bepalingen van het Schengenacquis in de Republiek Bulgarije en Roemenië van 
29 september 2010 (14142/2010) en van 8 juli 2011 (14142/1/2010),

– gezien het ontwerpbesluit van de Raad van 7 december 2011 betreffende het kader voor 
de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in de Republiek 
Bulgarije en Roemenië (14302/3/11),

– gezien zijn standpunt van 8 juni 2011 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende 
de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in de Republiek 
Bulgarije en Roemenië1,

– gezien de conclusies van de Raad justitie en binnenlandse zaken van 9 en 10 juni 2011, 
22 en 23 september 2011, 25 en 26 oktober 2012, 7 en 8 maart 2013, en 5 en 
6 december 2013,

– gezien zijn resolutie van 13 oktober 2011 over de toetreding van Bulgarije en Roemenië 
tot Schengen2,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 9 december 2011 en van 1 en 2 maart 
2012,

1 PB C 380 E van 11.12.2012, blz. 160.
2 PB C 94 E van 3.4.2013, blz. 13.
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– gezien Besluit (EU) 2017/1908 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende de 
inwerkingstelling van bepaalde bepalingen van het Schengenacquis inzake het 
Visuminformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië3,

– gezien Besluit (EU) 2018/934 van de Raad van 25 juni 2018 betreffende de 
inwerkingstelling van de resterende bepalingen van het Schengenacquis die betrekking 
hebben op het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië4,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 
2 juni 2021 getiteld “Een strategie voor een volledig functionerend en veerkrachtig 
Schengengebied” (COM(2021)0277),

– gezien het voorstel van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 
betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen 
(COM(2021)0891),

– gezien de mededeling van de Commissie van 24 mei 2022 getiteld “Verslag over de 
staat van Schengen 2022” (COM(2022)0301),

– gezien Verordening (EU) 2022/922 van de Raad van 9 juni 2022 betreffende de 
instelling en de werking van een evaluatie- en toezichtmechanisme voor de controle op 
de toepassing van het Schengenacquis, en tot intrekking van 
Verordening (EU) nr. 1053/20135,

– gezien het ontwerpbesluit van de Raad van 23 juni 2022 betreffende de volledige 
toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in de Republiek Kroatië 
(10624/22),

– gezien zijn resolutie van 11 december 2018 over de volledige toepassing van de 
bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië: afschaffing van de 
controles aan de binnengrenzen te land, ter zee en in de lucht6,

– gezien zijn resolutie van 19 juni 2020 over de situatie in het Schengengebied als gevolg 
van de COVID-19-pandemie7,

– gezien zijn resolutie van 8 juli 2021 over het jaarverslag over de werking van het 
Schengengebied8,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat Bulgarije en Roemenië bij hun toetreding tot de Europese Unie in 
2007 het Schengenacquis hebben aangenomen; overwegende dat Bulgarije in 2008 
heeft verklaard gereed te zijn om te beginnen met de evaluaties van de werkgroep 

3 PB L 269 van 19.10.2017, blz. 39.
4 PB L 165 van 2.7.2018, blz. 37.
5 PB L 160 van 15.6.2022, blz. 1. 
6 PB C 388 van 13.11.2020, blz. 18.
7 PB C 362 van 8.9.2021, blz. 77.
8 PB C 99 van 1.3.2022, blz. 158.
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Schengenevaluatie, die bestaat uit deskundigen van Schengenlidstaten; overwegende dat 
Roemenië in 2007 en 2008 heeft verklaard gereed te zijn om te beginnen met de 
evaluaties van de werkgroep Schengenevaluatie;

B. overwegende dat de voltooiing van het Schengenevaluatieproces voor Bulgarije en 
Roemenië en de staat van gereedheid van beide landen om alle bepalingen van het 
Schengenacquis uit te voeren werden bevestigd door deskundigen van de werkgroep 
Schengenacquis en door de Raad in zijn conclusies van 9 en 10 juni 2011; overwegende 
dat de Raad in zijn ontwerpbesluit van 8 juli 2011 heeft geverifieerd dat op alle 
gebieden aan de vereiste voorwaarden voor de toepassing van het Schengenacquis is 
voldaan, namelijk gegevensbescherming, luchtgrenzen, landgrenzen, 
politiesamenwerking, het Schengeninformatiesysteem, zeegrenzen en visa; 
overwegende dat de voltooiing van het Schengenevaluatieproces naast de uitdaging om 
de buitengrenzen van de Europese Unie te beheren, beide landen ertoe heeft aangezet 
hun grensbewakingssysteem ingrijpend te herstructureren en te investeren in de 
versterking van de wetshandhavingscapaciteit; overwegende dat de succesvolle 
voltooiing van de Schengenevaluatieprocedures volgens de Akte van Toetreding van 
2005 de enige vereiste is voor de volledige toepassing van het Schengenacquis, met 
inbegrip van de afschaffing van de controles aan de binnengrenzen te land, ter zee en in 
de lucht; overwegende dat de staat van gereedheid van Bulgarije en Roemenië om 
volledig aan het Schengenacquis te voldoen meermaals is erkend door de staatshoofden 
en regeringsleiders in de Raad alsook door de Commissie en het Parlement, het meest 
recentelijk in het verslag over de staat van Schengen 2022 van de Commissie en de 
resolutie van het Parlement van 8 juli 2021 over het jaarverslag over de werking van het 
Schengengebied;

C. overwegende dat de Raad in zijn ontwerpbesluit van 29 september 2010 de volledige 
toepassing van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië en de afschaffing van 
controles aan de binnengrenzen te land, ter zee en in de lucht heeft voorgesteld; 
overwegende dat het Parlement in zijn standpunt van 8 juni 2011 dit besluit heeft 
goedgekeurd en de Raad heeft verzocht het Parlement opnieuw te raadplegen indien hij 
voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen;

D. overwegende dat de vaststelling van dat besluit door de Raad Justitie en Binnenlandse 
Zaken herhaaldelijk is uitgesteld;

E. overwegende dat op grond van het besluit van de Raad van 12 oktober 2017 aan 
Bulgarije en Roemenië passieve toegang tot het Visuminformatiesysteem is verleend; 
overwegende dat de Raad in zijn ontwerpbesluit van 18 april 2018 de volledige 
toepassing heeft voorgesteld van de resterende bepalingen van het Schengenacquis met 
betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in beide lidstaten;

F. overwegende dat de Akte van Toetreding van 2005 niet voorziet in verschillende 
tijdskaders voor de afschaffing van de controles aan de binnengrenzen te land, ter zee en 
in de lucht, en dat het Schengenevaluatiemechanisme dat evenmin doet; overwegende 
dat alle eerdere uitbreidingen van het Schengengebied zijn vastgesteld op grond van één 
enkele rechtshandeling;

G. gezien de Raad het Parlement heeft geraadpleegd over zijn ontwerpbesluit van de Raad 
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betreffende de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in de 
Republiek Kroatië (10624/22), overwegende dat het Parlement zich momenteel buigt 
over dit ontwerpbesluit van de Raad;

H. overwegende dat het Schengengebied een unieke regeling is en een van de grootste 
verwezenlijkingen van de Europese Unie, op grond waarvan personen zich binnen het 
Schengengebied vrij kunnen verplaatsen zonder controles aan de binnengrenzen; 
overwegende dat dit mogelijk is gemaakt door een reeks compenserende maatregelen, 
zoals de invoering van het Schengeninformatiesysteem (ter verbetering van de 
informatie-uitwisseling) en de instelling van een evaluatiemechanisme om de toepassing 
van het Schengenacquis door de lidstaten te controleren en het wederzijds vertrouwen in 
het functioneren van het Schengengebied te bevorderen;

I overwegende dat alle lidstaten die deel uitmaken van het Schengengebied verplicht zijn 
het Schengenacquis na te leven, met inbegrip van de grondrechten overeenkomstig 
artikel 4 van de Schengengrenscode9;

J. overwegende dat het behoud van controles aan de binnengrenzen in de Unie en de 
herinvoering ervan in het Schengengebied ernstige gevolgen hebben voor het leven van 
de Europese burgers, met name van mobiele werknemers en al diegenen die 
gebruikmaken van het beginsel van vrij verkeer binnen de EU, en hun vertrouwen in de 
Europese instellingen en integratie ernstig ondermijnen; overwegende dat dit leidt tot 
rechtstreekse operationele en investeringskosten voor grensarbeiders, mobiele 
werknemers, toeristen, vrachtvervoerders over de weg en overheden, met negatieve 
gevolgen voor de economieën van de lidstaten en de werking van de interne markt van 
de EU, en een negatieve impact op het milieu vanwege het grote aantal zich langzaam 
voortbewegende vrachtwagens bij grensposten; overwegende dat het behoud van de 
controles aan de binnengrenzen voor Bulgarije en Roemenië met name een negatieve 
invloed heeft op het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie binnen de EU, op de 
in- en uitvoer van en naar deze beide lidstaten, alsook op de vervoersactiviteiten van en 
naar enkele van de grootste burgervloten en goederenhavens in het zuiden van Europa, 
met winstderving en hogere uitgaven tot gevolg;

K. overwegende dat de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in 
de Republiek Bulgarije en Roemenië het Schengengebied zou versterken en zou 
bijdragen tot het waarborgen van gelijke rechten voor alle burgers binnen het 
Schengengebied;

1. herinnert eraan dat reeds in 2011 beide lidstaten aan alle vereiste voorwaarden voor 
volledige toepassing van het Schengenacquis in Roemenië en Bulgarije voldeden;

2. is ontzet dat in de elf jaar die daar op volgden, de Raad heeft verzuimd een besluit te 
nemen over volledige toepassing van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië, 
ondanks de herhaalde oproepen daartoe door zowel de Commissie als het Parlement;

9 Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een 
Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB L 77 van 23.3.2016, 
blz. 1).
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3. herhaalt zijn reeds lang bestaande standpunt, zoals uiteengezet in zijn resolutie van 
11 december 2018, ter ondersteuning van de volledige toepassing van het 
Schengenacquis op Bulgarije en Roemenië;

4. is ingenomen met de bereidheid van Roemenië en Bulgarije om vrijwillig een 
onderzoeksmissie te ontvangen, hetgeen hunnerzijds een uitdrukking is van het beginsel 
van loyale samenwerking en wederzijds vertrouwen, ondanks het feit dat zij reeds aan 
alle wettelijke vereisten hebben voldaan en er geen reden is voor verdere evaluaties;

5. dringt er bij de Raad op aan alle nodige stappen te ondernemen om zijn besluit over de 
volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis op de Republiek 
Bulgarije en Roemenië vóór eind 2022 vast te stellen, zodat de personencontroles aan 
alle binnengrenzen voor beide lidstaten begin 2023 worden afgeschaft;

6. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.


