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Tárgy: az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a 
Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai 
Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci 
Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és 
fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról 
szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről 
szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2006)0725 –
2006/0251(CNS))1

Tisztelt elnök úr!

2007. március 21-i levelében Ön a 35. cikk (2) bekezdése alapján felkérte a Jogi Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg a Bizottság fentiekben említett javaslata jogalapjának érvényességét és 
alkalmasságát.

A bizottság az előbbi kérdést 2007. június 11-i ülésén vizsgálta meg.

A levélben az szerepel, hogy 2005. október 13-án a Parlament jóváhagyta a Svájci 
Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére 
irányuló társulásáról szóló, Svájccal kötendő megállapodás megkötését, tekintettel a Jogi 
Bizottság véleményére, amely úgy vélte, hogy a megfelelő jogalap az EK-Szerződés 300. 
cikke (3) bekezdésének második albekezdése.
                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Ami a jelenleg vizsgált javaslatokat illeti, ezek a Svájccal kötött megállapodáshoz csatolt 
jegyzőkönyv megkötésére vonatkoznak, hogy lehetővé váljon a Liechtensteini Hercegség 
ahhoz való csatlakozása.

Az Állampolgári Jogi Bizottság megjegyzi, hogy Liechtenstein csatlakozását a fő 
megállapodás – jelesül a Svájccal kötött Schengeni Megállapodás 16. cikke – írja elő.

A bizottság továbbá azt az észrevételt teszi, hogy a Parlament hozzájárulására vonatkozó 
kérdés ismét felmerül amiatt, hogy a Jegyzőkönyv kibővíti a közös tanácsot és a vegyes 
bizottságot Liechtenstein szerződő félként való felvételével. Ezt az indokot az is megerősíti, 
hogy a bizottság a Jegyzőkönyv vonatkozásában döntéshozatali szereppel rendelkezik.

A bizottság felhívja a Jogi Bizottság figyelmét arra, hogy ugyanazok a jogi érvek, amelyek 
megfelelő jogalapként a 300. cikk (3) bekezdésének első albekezdése (konzultáció) helyett a 
300. cikk (3) bekezdése második albekezdését (hozzájárulás) adják meg, a Jegyzőkönyv 
megkötésére is ugyanúgy alkalmazhatók, mint ahogyan a Parlament érvelt, hogy azok a 
Svájccal kötött fő megállapodás megkötésére is vonatkoztak.

Az EK-Szerződés idevágó rendelkezései

300. cikk (3) bekezdés
(3) A 133. cikk (3) bekezdésében említett megállapodások kivételével a megállapodásokat a 
Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően köti meg, beleértve azokat az 
eseteket is, amikor a megállapodás olyan területre vonatkozik, ahol a belső szabályok 
elfogadásához a 251. cikkben vagy a 252. cikkben említett eljárásra van szükség. Az Európai
Parlament véleményét a Tanács által az ügy sürgősségétől függően megállapított határidőn 
belül közli. Ha ezen a határidőn belül nem nyilvánít véleményt, a Tanács határozhat.

Az előző albekezdéstől eltérve, a 310. cikkben említett megállapodásokat, az együttműködési 
eljárások bevezetése útján külön intézményi keretet létrehozó egyéb megállapodásokat, a 
Közösségre nézve jelentős költségvetési kihatással járó megállapodásokat, valamint a 251.
cikkben megállapított eljárásnak megfelelően elfogadott jogi aktus módosítását igénylő 
megállapodásokat az Európai Parlament hozzájárulásának elnyerését követően lehet 
megkötni.

Értékelés

A megválaszolandó kérdés az, hogy vajon a kérdéses megállapodás együttműködési eljárások 
bevezetése útján külön intézményi keretet hoz-e létre.

In limine meg kell említeni, hogy a Bíróság kialakult joggyakorlata szerint1 a közösségi jogi 

                                               
1 Lásd a C-338/01. sz. Bizottság kontra Tanács ügy [EBHT 2004., I-7829. o.] 54. pontját; a C-211/01. sz. 
Bizottság kontra Tanács ügy [EBHT 2003., I-8913. o.] 38. pontját; a 62/88. sz. Görögország kontra Tanács ügy 
[EBHT 1990., I-01527. o.] 62. pontját.
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aktusok jogalapjának megválasztását kizárólag olyan objektív szempontok alapján kell 
meghatározni, amelyek bírósági felülvizsgálatot tesznek lehetővé, valamint elsősorban a 
javasolt aktus célja és tartalma alapján. 

A javaslatok kifejezetten a Liechtensteinnek egy, a Svájci Államszövetséggel már megkötött 
megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv aláírására vonatkoznak. 

Mivel a Bíróságnak még értelmeznie kell a „külön intézményi keret” fogalmát a 300. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdése értelmében, a Jogi Szolgálat is rámutatott, hogy a fő 
megállapodás a 300. cikk (3) bekezdésének második albekezdése alapján megkívánta a 
Parlament hozzájárulását, mivel egyértelmű, hogy „külön intézményi keretet” hozott létre 
(közös tanácsot és vegyes bizottságot, amely fel van hatalmazva a szerződő felekre kötelező 
érvényű – különösen a megállapodás fenntartására és a vitarendezésre vonatkozó –döntések 
meghozatalára).

Ugyanakkor a jegyzőkönyveket általában ugyanarra a jogalapra helyezik, mint a fő 
megállapodást.

Továbbá, amikor a kiegészítő jegyzőkönyvet megkötik, maga az intézményi keret formailag 
módosul, mert mind a közös tanács, mind pedig a közös bizottság kibővül a Liechtensteint 
képviselő új tagokkal képviselő tagokkal. Ebben az értelemben úgy tekinthető, hogy a tanácsi 
határozatokra irányuló javaslatok célja a fő megállapodás által előírt „külön intézményi keret” 
módosítása, és hogy ennélfogva az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második 
albekezdésére kell utalni. 

Záró megjegyzések

A fentiek fényében úgy véljük, hogy a tanácsi határozatokra irányuló javaslatok célja a fő 
megállapodásban előírt „külön intézményi keret” módosítása, amelynek a javasolt 
jegyzőkönyv szerves részét képezi.

2007. március 20-i ülésén a Jogi Bizottság tehát egyhangúlag úgy határozott1, hogy a 
következőket ajánlja: a jogalapot módosítani kell úgy, hogy az EK-Szerződés 300. cikke (3) 
bekezdésének második albekezdésére utaljon, amely a Parlament hozzájárulását írja elő, nem 
pusztán konzultációt.  

                                               
1 A zárószavazáson jelen lévő képviselők: Cristian Dumitrescu (levezető elnök), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (alelnök asszony), Manuel Medina Ortega (vélemény előadója), Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis 
de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel 
Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina és Tadeusz Zwiefka.
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