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Tema: nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo tarp Europos 

bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės dėl 
Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos bendrijos ir 
Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, kuriais 
remiantis būtų nustatyta valstybė, atsakinga už valstybėje narėje ar Šveicarijoje 
pateikto prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimą, pasirašymo (COM(2006)0754 
– 2006/0252(CNS))1 teisinio pagrindo

Gerb. Pirmininke,

2007 m. kovo 21 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 35 straipsnio 2 dalį prašydamas apsvarstyti minėtojo Komisijos pasiūlymo teisinio 
pagrindo pagrįstumą ir tinkamumą.

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2007 m. birželio 11 d. posėdyje.

Laiške nurodoma, kad, atsižvelgęs į Teisės reikalų komiteto nuomonę, kurioje teigiama, kad 
tinkamas teisinis pagrindas yra EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies antra pastraipa, 2005 m. 
spalio 13 d. Parlamentas pritarė susitarimo su Šveicarija dėl kriterijų ir priemonių, kuriomis 
remiantis būtų nustatyta valstybė, atsakinga už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto 
prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimą, sudarymui.

Šiuo metu svarstomi pasiūlymai susiję su susitarimo su Šveicarija Protokolo, kuris leistų 
Lichtenšteino Kunigaikštystei prisijungti prie minėto susitarimo, sudarymu.

Piliečių laisvių komitetas pažymi, kad Lichtenšteino prisijungimas yra numatytas 
pagrindiniame susitarime, t. y. Dublino/EURODAC susitarimo su Šveicarija 15 straipsnyje.

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Komitetas taip pat pastebi, kad dar kartą iškiltų klausimas dėl Parlamento pritarimo, kadangi 
Lichtenšteinui tapus susitariančiąja šalimi, pagal Protokolą jo atstovai papildytų 
jungtinių/mišrių komitetų sudėtį. Šį argumentą sustiprina tai, kad komitetai priima su 
Protokolu susijusius sprendimus.

Komitetas atkreipia Teisės reikalų komiteto dėmesį į tai, kad 300 straipsnio 3 dalies antros 
pastraipos (pritarimo procedūra), kaip tinkamo teisinio pagrindo, pasirinkimas, užuot 
pasirinkus 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą (konsultavimosi procedūra), gali būti 
taikomas protokolo sudarymui, nes, Parlamento teigimu, jis turėjo būti taikomas ir 
pagrindinio susitarimo su Šveicarija sudarymui.

Aktualios EB sutarties nuostatos

300 straipsnio 3 dalis.
3. Taryba susitarimus sudaro pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, išskyrus 133 
straipsnio 3 dalyje nurodytus susitarimus, įskaitant atvejus, kai susitarimas priklauso sričiai, 
kurioje vidaus taisyklėms nustatyti taikoma 251 arba 252 straipsnyje nurodyta tvarka. 
Europos Parlamentas savo nuomonę pateikia per tokį laiką, kurį Taryba gali nustatyti 
atsižvelgdama į reikalo skubumą. Nepateikus nuomonės per tą laiką, Taryba gali imtis 
veiksmų.

Nukrypstant nuo pirmesnės pastraipos, 310 straipsnyje nurodyti susitarimai, kiti susitarimai, 
nustatantys konkrečią institucinę struktūrą organizuojant bendradarbiavimo procedūras, 
susitarimai, turintys svarbių padarinių Bendrijos biudžetui, ir susitarimai, dėl kurių 
reikalingas 251 straipsnyje nurodyta tvarka priimto akto pakeitimas, sudaromi gavus 
Europos Parlamento pritarimą.

Vertinimas

Būtina atsakyti į klausimą, ar svarstomas susitarimas nustato konkrečią institucinę struktūrą 
organizuojant bendradarbiavimo procedūras.

Pažymima, in limine, kad remiantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika1, Bendrijos 
teisės aktų teisinis pagrindas turėtų būti apibrėžiamas tik remiantis objektyviais kriterijais, 
kuriuos galima patikrinti teismine tvarka, pavyzdžiui, siūlomo teisės akto tikslu ir turiniu. 

Pasiūlymai yra konkrečiai susiję su protokolo dėl Lichtenšteino prisijungimo prie susitarimo, 
kuris jau yra sudarytas su Šveicarijos Konfederacija, pasirašymu. 

Kadangi Teisingumo Teismas dar turi išaiškinti „konkrečios institucinės struktūros“ sąvoką 
pagal 300 straipsnio 3 dalies antrąją pastraipą, Teisės reikalų komitetas laikėsi nuomonės, 
kad, vadovaujantis 300 straipsnio 3 dalies antrą pastraipa, pagrindiniam susitarimui priimti 
                                               
1 Žr. bylą C-338/01 Komisija prieš Tarybą, 2004 m. Rink., p. I-7829, 54 punktas; bylą C-211/01 Komisija prieš 
Tarybą, 2003 m. Rink., p. I-8913, 38 punktas; bylą 62/88, Graikija prieš Tarybą, 1990 m. Rink., p. I-01527, 
62 punktas.
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buvo reikalingas Parlamento pritarimas, kadangi susitarimu aiškiai nustatoma „konkreti 
institucinė struktūra“ (numatyti jungtiniai/mišrūs komitetai reiškia, kad bus sukurta 
organizacinė struktūra, turėsianti teisę priimti susitariančiąsias šalis įpareigojančius 
sprendimus, ypač susijusius su susitarimo priežiūra ir ginčų sprendimu).

Be to, pastebima, kad apskritai protokolai ir pagrindinis susitarimas yra sudaromi 
vadovaujantis tuo pačiu teisiniu pagrindu.

Galiausiai, sudarius protokolą institucinė struktūra formaliai savaime pasikeis, kadangi, 
jungtiniuose/mišriuose komitetuose pradėjus dirbti Lichtenšteinui atstovausiantiems naujiems 
nariams, padidės šių komitetų sudėtis. Todėl manoma, kad pasiūlymuose dėl Tarybos 
sprendimų numatoma pakeisti pagrindiniame susitarime numatytą konkrečią institucinę 
struktūrą, ir todėl turėtų būti pateikiama nuoroda į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies antrą 
pastraipą. 

Išvada

Remiantis tuo, kas pirmiau išdėstyta, galima teigti, kad pasiūlymuose dėl Tarybos sprendimų 
numatoma keisti konkrečią institucinę struktūrą, numatytą pagrindiniame susitarime, kurio 
neatskiriama dalis yra siūlomas protokolas.

2007 m. birželio 11 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas nusprendė, vienbalsiai1, Jums 
rekomenduoti pakeisti teisinį pagrindą, pateikiant nuorodą į EB sutarties 300 straipsnio 3 
dalies antrą pastraipą, pagal kurią reikalaujama Parlamento pritarimo, o ne tik paprastos 
konsultacijos.

Pagarbiai

Giuseppe Gargani 

                                               
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Cristian Dumitrescu (l. e. pirmininko pareigas), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (pirmininko pavaduotoja), Manuel Medina Ortega (nuomonės referentas), 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 ir Tadeusz Zwiefka.
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