
— uwspólnotowienie Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej i przyszłego europejskiego mecha
nizmu stabilności, a także ocenę dostępnych i przewidzianych środków, która pozwoli określić, czy 
będą one wystarczające, by zapanować nad kryzysem związanym z długiem państwowym, 

— ambitny plan europejski na rzecz wzrostu europejskiego oraz europejskich inwestycji i miejsc pracy, 
obejmujący również obligacje na rzecz projektów, 

— możliwości zwiększenia przez państwa członkowskie starań mających na celu koordynowanie i harmo
nizowanie elementów ich systemów podatkowych, w tym środków przeciwdziałania oszustwom podat
kowym, uchylaniu się od opodatkowania i unikaniu zobowiązań podatkowych, 

— propozycję wprowadzenia przyspieszonego i wzmocnionego mechanizmu, który umożliwi Komisji 
wdrożenie dorobku prawnego z zakresu jednolitego rynku w państwach członkowskich, 

— rząd gospodarczy dla strefy euro działający w oparciu o metodę wspólnotową, 

— propozycje dokonania przeglądu regulacji rynku finansowego, by gospodarka UE stała się bardziej 
odporna na kryzysy w przyszłości, 

— sprawozdanie dotyczące utworzenia przed końcem 2011 r. systemu wspólnej emisji europejskich obli
gacji skarbowych (europejskich papierów wartościowych) na zasadach odpowiedzialności solidarnej; 
europejskie papiery wartościowe mają zwiększać dyscyplinę fiskalną i stabilność w strefie euro za 
pośrednictwem rynków, a także – wykorzystując wzrost płynności – zagwarantować, że państwa 
członkowskie o najwyższych zdolnościach kredytowych nie zostaną poszkodowane w wyniku wyższych 
stóp procentowych; 

6. podkreśla, że legitymację demokratyczną i odpowiedzialność takiego planu i wszelkich związanych 
z nim środków należy zapewnić poprzez zaangażowanie Parlamentu Europejskiego, w szczególności 
w odniesieniu do utworzenia rządu gospodarczego; 

7. dokona oceny wyników posiedzenia Rady Europejskiej w świetle powyższych informacji; 

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej 
i Komisji. 

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen 

P7_TA(2011)0443 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie przystąpienia 
Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen 

(2013/C 94 E/04) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady 
w sprawie stosowania wszystkich przepisów dorobku Schengen w Republice Bułgarii i w Rumunii ( 1 ), 

— uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, które 
odbyło się w Luksemburgu w dniu 9 i 10 czerwca 2011 r., 

— uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniu 24 i 25 czerwca 
2011 r.,
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— uwzględniając pytania do Rady i Komisji z dnia 29 września 2011 r., dotyczące przystąpienia Bułgarii 
i Rumunii do strefy Schengen (O-000224/2011 – B7-0440/2011, O-000225/2011 – B7-0621/2011, 
O-000223/2011 – B7-0439/2011), 

— uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że swoboda przemieszczania się to prawo podstawowe zagwarantowane obywatelom 
UE w traktatach; 

B. mając na uwadze, że utworzenie strefy Schengen i włączenie dorobku Schengen do ram prawnych UE 
należą do największych osiągnięć procesu integracji europejskiej; 

C. mając na uwadze, że Rumunia i Bułgaria spełniły wszystkie kryteria wymagane do pomyślnego zakoń
czenia procesu oceny Schengen; 

D. mając na uwadze, że w rezolucji Parlamentu z dnia 8 czerwca 2011 r. oraz w konkluzjach Rady z dnia 
9 czerwca 2011 r. potwierdzono, iż oba ta państwa są przygotowane do przystąpienia do strefy 
Schengen; 

E. mając na uwadze, że na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 24 czerwca 2011 r. głowy państw 
i szefowie rządów uzgodnili, że decyzję dotyczącą przystąpienia Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen 
należy podjąć najpóźniej we wrześniu 2011 r.; 

F. mając na uwadze, że decyzję o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii odroczono po nieudanym glosowaniu 
w Radzie w dniu 22 września 2011 r.; 

1. zauważa, że oba kraje dogłębnie przebudowały i przeorganizowały swoje zintegrowane systemy 
zarządzania granicami, inwestując wiele w organy ścigania, w tym w szkolenia i najnowsze technologie, 
a także wyraźnie udoskonaliły ramy instytucjonalne i prawne, co potwierdzają wszystkie sprawozdania 
z oceny Schengen; 

2. odnotowuje stałe poparcie i solidarność wykazywane przez Bułgarię i Rumunię jako wiarygodnych 
partnerów w południowo-wschodniej Europie, a także ich stały udział w zapewnianiu bezpieczeństwa granic 
w tej części EU; 

3. podkreśla, że oba państwa w pełni wdrożyły dorobek Schengen, który – zgodnie z podpisanym przez 
nie traktatem o przystąpieniu oraz z obowiązującymi ramami prawnymi UE – stanowi jedyny warunek 
przystąpienia do strefy Schengen; 

4. z naciskiem wzywa wszystkie państwa członkowskie do podjęcia decyzji o rozszerzeniu strefy 
Schengen o Bułgarię i Rumunię wyłącznie w oparciu o dorobek Schengen i obowiązujące procedury; uważa, 
że nie można narzucać dodatkowych kryteriów państwom członkowskim, które rozpoczęły już proces 
przystępowania do strefy Schengen; 

5. ponownie wyraża poparcie dla rozszerzenia strefy Schengen o Bułgarię i Rumunię oraz wzywa Radę 
Europejską, by postępowała zgodnie z traktatem i przyjęła środki niezbędne do umożliwienia Rumunii 
i Bułgarii przystąpienia do strefy Schengen; 

6. wzywa wszystkie państwa członkowskie, by wywiązały się ze zobowiązań wynikających z ram praw
nych UE, a dotyczących kryteriów przystępowania do strefy Schengen, i by nie kierowały się w pierwszym 
rzędzie krajowym populizmem; 

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz 
rządom i parlamentom państw członkowskich.
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