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o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe št. 
896/2006/ES o vzpostavitvi poenostavljenega režima kontrole oseb na zunanjih 
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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe št. 
896/2006/ES o vzpostavitvi poenostavljenega režima kontrole oseb na zunanjih mejah na 
podlagi enostranskega priznanja določenih dovoljenj za prebivanje, ki jih izdata Švica 
in Lihtenštajn, s strani držav članic za namen tranzita preko njihovih ozemelj.
(KOM(2007)0508 – C6-0280/2007 – 2007/0186(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0508),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 62(2)(a) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0280/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve in mnenja Odbora za zunanje zadeve (A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 9

(9) Ker cilj predlaganega ukrepa 
neposredno zadeva pravni red Skupnosti o 
vizumih in ker države članice same tega
cilja ne morejo zadovoljivo doseči, ampak 
se cilj lahko zaradi obsega in učinkov 
ukrepa laže doseže na ravni Skupnosti, 
lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti, kakor je navedeno 
v členu 5 Pogodbe. Skladno z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
odločba ne prekoračuje okvirov, ki so 

(9) Ker cilj predlaganega ukrepa 
neposredno zadeva pravni red Skupnosti o 
zunanjih mejah in ker države članice same 
tega cilja ne morejo zadovoljivo doseči,
ampak se cilj lahko zaradi obsega in 
učinkov ukrepa laže doseže na ravni 
Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe 
v skladu z načelom subsidiarnosti, kakor je 
navedeno v členu 5 Pogodbe. Skladno z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta odločba ne prekoračuje okvirov, ki 
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potrebni za doseganje navedenega cilja. so potrebni za doseganje navedenega cilja.

Obrazložitev

Ta odločba se nanaša na pravni red Skupnosti o zunanjih mejah, ne o vizumih, kot je 
navedeno v naslovu („kontrola oseb na zunanjih mejah“).

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 9 A (novo)

(9a) Kar zadeva Republiko Islandijo in 
Kraljevino Norveško, predstavlja ta 
odločba nadaljnji razvoj določb 
schengenskega pravnega reda v smislu 
sporazuma, ki so ga sklenili Svet Evropske 
unije ter Republika Islandija in 
Kraljevina Norveška o njuni pridružitvi k 
izvajanju, uporabi in razvoju 
schengenskega pravnega reda, kar spada 
v okvir področja, navedenega v členu 1(A) 
Sklepa Sveta 1999/437/ES1 o nekaterih 
izvedbenih predpisih za uporabo tega 
sporazuma.
_______________
1 UL L 176, 10. 07. 1999, str. 31.

Obrazložitev

Namen te tehnične spremembe je uskladiti uvodne izjave te odločbe s tistimi v prvotni odločbi 
(Odločba št. 896/2006/ES – uvodna izjava 11).

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 10

(10)V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o 
stališču Združenega kraljestva in Irske, ki 
je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k 
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
ti državi članici ne sodelujeta pri sprejetju 
te odločbe.

črtano

Obrazložitev

Glej uvodni izjavi 11a in 11b.
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Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 11

(11) V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o 
stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o 
Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje 
pri sprejetju tega sklepa in zato ta zanjo ni 
zavezujoč niti ga ni obvezana uporabljati.

(11) V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o 
stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o 
Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje 
pri sprejetju tega sklepa in zato ta zanjo ni 
zavezujoč niti ga ni obvezana uporabljati. 
Danska se mora glede na to, da ta odločba 
temelji na schengenskem pravnem redu v 
skladu z določbami iz naslova IV tretjega 
dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti, v skladu s členom 5 
navedenega protokola v roku šestih 
mesecev po datumu sprejetja te odločbe 
odločiti, ali jo bo prenesla v svoje notranje 
pravo.

Obrazložitev

Namen te tehnične spremembe je uskladiti uvodne izjave te odločbe s tistimi v prvotni odločbi 
(Odločba št. 896/2006/ES – uvodna izjava 12).

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 11 A (novo)

(11a) Ta odločba predstavlja razvoj določb 
schengenskega pravnega reda, v katerem 
Združeno kraljestvo ne sodeluje v skladu s 
Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. 
maja 2000 o prošnji Združenega 
kraljestva Velike Britanije in Severne 
Irske za sodelovanje pri izvajanju 
nekaterih določb schengenskega pravnega 
reda1. Združeno kraljestvo zato ne 
sodeluje pri sprejemanju te odločbe, ki 
zanj ni zavezujoča in se zanj ne uporablja.
____________
1 UL L 131, 1. 6. 2000, str. 43.

Obrazložitev

Namen te tehnične spremembe je uskladiti uvodne izjave te odločbe s tistimi v prvotni odločbi 
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(Odločba št. 896/2006/ES – uvodna izjava 13).

Predlog spremembe 6
UVODNA IZJAVA 11 B (novo)

(11b) Ta odločba predstavlja razvoj določb 
schengenskega pravnega reda, v katerem 
Irska ne sodeluje v skladu s Sklepom 
Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 
2002 o prošnji Irske za sodelovanje pri 
izvajanju nekaterih določb schengenskega 
pravnega reda2. Irska zato ne sodeluje pri 
sprejemanju te odločbe, ki zanjo ni 
zavezujoča in se zanjo ne uporablja.
_______________
2 UL L 64, 7. 3 .2002, str. 20.

Obrazložitev

Namen te tehnične spremembe je uskladiti uvodne izjave te odločbe s tistimi v prvotni odločbi 
(Odločba št. 896/2006/ES –- uvodna izjava 14).

Predlog spremembe 7
ČLEN 4

Ta odločba je naslovljena na Bolgarijo in 
Romunijo.

Ta odločba je naslovljena na države 
članice v skladu s Pogodbo o ustanovitvi 
Evropske skupnosti.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je uskladiti člen 4 te odločbe s členom 6 prvotne odločbe 
(Odločba št. 896/2006/ES). Ker je namen tega predloga spremeniti odločbo iz leta 2006, ga je 
treba nasloviti na iste države članice kot prvotno odločbo.
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