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Tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens 

informationssystem (SIS) i Republiken Bulgarien och Rumänien * 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 juni 2010 om utkastet till rådets 

beslut om tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens 

informationssystem (SIS) i Republiken Bulgarien och Rumänien (06714/2010 – C7-

0067/2010 – 2010/0814(NLE)) 

 

(Samråd) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (06714/2010), 

– med beaktande av artikel 4.2 i anslutningsakten av den 25 april 2005, i enlighet med 

vilken rådet har hört parlamentet (C7-0067/2010), 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor (A7-0199/2010). 

1. Europaparlamentet godkänner rådets förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 

den text som parlamentet har godkänt. 

3. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 

ändra den text som är föremål för samråd. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 

ståndpunkt. 

Ändringsförslag  1 

Utkast till beslut 

Skäl 3 

 

Rådets förslag Ändringsförslag 

(3) Den XXXX 2010 konstaterade rådet att 

villkoren på detta område uppfyllts av 

Republiken Bulgarien och Rumänien. Det 

är därför möjligt att fastställa en tidpunkt 

från och med vilken Schengenregelverkets 

bestämmelser rörande Schengens 

informationssystem (SIS) kan tillämpas i 

(3) Den XXXX 2010 konstaterade rådet att 

villkoren på detta område uppfyllts av 

Republiken Bulgarien och Rumänien. Det 

är därför möjligt att fastställa en tidpunkt 

från och med vilken Schengenregelverkets 

bestämmelser rörande Schengens 

informationssystem (SIS) kan tillämpas i 



 

dessa medlemsstater. dessa medlemsstater. 

 Båda medlemsstaterna bör inom 

sex månader efter det att detta beslut har 

trätt i kraft underrätta Europaparlamentet 

och rådet skriftligen om hur de avser att 

följa upp de rekommendationer som ingår 

i bedömningsrapporterna och som nämns 

i uppföljningen, men som ännu inte 

genomförts. 

 

 

 

 


