
Stosowanie przepisów dorobku prawnego Schengen w Republice Bułgarii 
i Rumunii * 

P7_TA(2011)0254 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie stosowania wszystkich przepisów dorobku Schengen w Republice 

Bułgarii i w Rumunii (14142/2010 – C7-0369/2010 – 2010/0820(NLE)) 

(2012/C 380 E/29) 

(Konsultacja) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (14142/2010), 

— uwzględniając art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r., na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C7-0369/2010), 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
(A7-0185/2011), 

1. zatwierdza po poprawkach projekt decyzji Rady; 

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu 
zatwierdzonego przez Parlament; 

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do projektu decyzji; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji. 

PROJEKT RADY POPRAWKA 

Poprawka 1 
Projekt decyzji 

Punkt 4 preambuły 

(4) W dniu XXXXX 20XX [data przyjęcia odpowiednich 
konkluzji Rady] Rada stwierdziła, że Bułgaria i Rumunia speł
niły stosowne warunki w każdej z wyżej wymienionych dzie
dzin. 

(4) W dniu XXXXX 20XX [data przyjęcia odpowiednich 
konkluzji Rady] Rada stwierdziła, że Bułgaria i Rumunia speł
niły stosowne warunki w każdej z wyżej wymienionych dzie
dzin. Każde spośród zainteresowanych państw członkowskich 
powinno w ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszej decyzji przekazać Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie w formie pisemnej informacje dotyczące dalszych 
działań, które podjęto w związku z niewdrożonymi jeszcze 
zaleceniami zawartymi w sprawozdaniach z oceny i wspomnia
nymi w sprawozdaniach dotyczących dalszych działań.
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Środa, 8 czerwca 2011 r.
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