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Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το 

Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη 

Ρουμανία * 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το 

σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του 

Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας 

και τη Ρουμανία (06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE)) 

 

(Διαβούλευση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06714/2010), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 4, παράγραφος 2, της πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 

2005, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-

0067/2010),  

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0199/2010), 

1. εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε· 

2. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 

ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά· 

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο υποβαλλόμενο προς διαβούλευση κείμενο· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 

στην Επιτροπή. 

Τροπολογία  1 

 Σχέδιο απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Τροπολογία 

(3) Στις ΧΧΧΧ 2010, το Συμβούλιο 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι σχετικοί 

όροι πληρούνται στη Δημοκρατία της 

Βουλγαρίας και τη Ρουμανία. Κατά 

(3) Στις ΧΧΧΧ 2010, το Συμβούλιο 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι σχετικοί 

όροι πληρούνται στη Δημοκρατία της 

Βουλγαρίας και τη Ρουμανία. Κατά 



 

συνέπεια, είναι δυνατόν να ορισθεί 

ημερομηνία για την εφαρμογή, στα εν 

λόγω κράτη μέλη, του κεκτημένου του 

Σένγκεν που σχετίζεται με το Σύστημα 

Πληροφοριών Schengen (SIS). 

συνέπεια, είναι δυνατόν να ορισθεί 

ημερομηνία για την εφαρμογή, στα εν 

λόγω κράτη μέλη, του κεκτημένου του 

Σένγκεν που σχετίζεται με το Σύστημα 

Πληροφοριών Schengen (SIS). Κάθε 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πρέπει να 

ενημερώσει γραπτώς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός 

εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της παρούσης απόφασης ως προς 

τη συνέχεια που προτίθεται να δώσει στις 

συστάσεις που περιέχονται στις εκθέσεις 

αξιολόγησης και σημειώνονται στην 

έκθεση παρακολούθησης, δεν έχουν όμως 

ακόμη υλοποιηθεί. 

 


