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PR_CNS_art83am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření – jménem Evropského společenství – protokolu 
mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací 
a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi 
Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
(KOM(2006)0752 – C6-0089/2008 – 2006/0251(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2006)0752),

– s ohledem na protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou 
konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví 
k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací 
o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského 
acquis,

– s ohledem na článek 62, čl. 63 odst. 3 písm. a) a b), články 66 a 95 a čl. 300 odst. 2 první 
pododstavec Smlouvy o ES,

– s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C6-0089/2008),

– s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu 
základu,

– s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a článek 35 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh rozhodnutí Rady a schvaluje uzavření protokolu;

2. vyhrazuje si právo hájit výsadní práva, která mu uděluje Smlouva;

3. pověřuje svého předsedu, aby tento postoj předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům 
členských států a vládě a parlamentu Lichtenštejnského knížectví.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí Rady
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 62, čl. 63 bod 3 písm. a) a b), a 
články 66 a 95 ve spojení s čl. 300 odst. 2 
prvním pododstavcem druhou větou a čl. 
300 odst. 3 prvním pododstavec této 
smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 62, čl. 63 odst. 3 písm. a) a b), a 
články 66 a 95 ve spojení s čl. 300 odst. 2 
prvním pododstavcem druhou větou a čl. 
300 odst. 3 druhým pododstavcem této 
smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí Rady
Právní východisko 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na stanovisko Evropského 
parlamentu,

s ohledem na souhlas Evropského 
parlamentu,

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Protokol k dohodě o schengenském acquis

Účelem tohoto protokolu je přidružení Lichtenštejnska k okruhu činností, které EU vykonává 
v oblasti schengenského acquis, k čemuž dojde přistoupením Lichtenštejnska k Schengenské 
dohodě se Švýcarskem1 prostřednictvím protokolu. Dopisem ze dne 12. října 2001 již 
Lichtenštejnsko vyjádřilo zájem připojit se ke Švýcarsku jakožto smluvní straně možných 
dohod o přidružení k schengenskému a dublinskému acquis, neboť již desítky let existuje 
politika otevřených hranic pro pohyb osob mezi Lichtenštejnskem a Švýcarskem. Jelikož však 
neexistovala dohoda o zdanění příjmů z úspor mezi Evropským společenstvím 
a Lichtenštejnskem, Lichtenštejnsko se k jednání se Švýcarskem nepřipojilo. Tuto dohodu 
však Evropské společenství a Lichtenštejnsko později uzavřely, přičemž uplatňována je od 
července roku 2005.

Z přistoupení k Schengenské dohodě se Švýcarskem Lichtenštejnsku vyplynou stejná práva 
a povinnosti jako Švýcarsku. Lichtenštejnsko bude muset přijmout a uplatňovat schengenské 
acquis a jeho rozvoj bez jakýchkoli výjimek či odchylek2. Jestliže v případě nových aktů nebo 
opatření může Lichtenštejnsko přijmout obsah těchto aktů a opatření za závazný pouze na 
základě splnění ústavních požadavků (referenda), bude mít k dispozici lhůtu odkladu v délce 
18 měsíců, aby nové schengenské právní předpisy přijalo a  provedlo3. V mezidobí by ovšem 
Lichtenštejnsko mělo příslušný akt nebo opatření pokud možno prozatímně provádět.

Lichtenštejnsko se rovněž stane členem smíšeného výboru.

Jelikož se Švýcarskem již probíhá spolupráce v oblasti vízové politiky a bezpečnostních 
záležitostí, v jejímž rámci jsou využívány společné databáze, Lichtenštejnsko může pro 
přístup do Schengenského informačního systému a Vízového informačního systému využívat 
technickou infrastrukturu Švýcarska.

2. Právní základ

Přestože z jednání s Lichtenštejnskem vzešel samostatný text, Komise navrhuje stejný postup 
jako při podpisu a přijetí Schengenské dohody se Švýcarskem. Navrhuje proto přijmout 
protokol v podobě dvou oddělených nástrojů, z nichž jeden se bude opírat o Smlouvu 
o založení Evropského společenství (článek 62, čl. 63 odst. 3 a články 66 a 95) a druhý 
o Smlouvu o Evropské unii (články 24 a 38). Ve věci uzavření protokolu je v souladu s čl. 
300 odst. 3 konzultován Evropský parlament.
                                               
1 Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské 
konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis podepsaná dne 26. října 2004. V článku 
16 této dohody je stanovena možnost přistoupení Lichtenštejnska k této dohodě prostřednictvím protokolu.
2 Byla však udělena výjimka, pokud jde o rozvoj schengenského acquis v případě, že se tento rozvoj týká žádostí 
o domovní prohlídku či prohlídku jiných prostor nebo zajištění důkazů nebo nařízení domovní prohlídky či 
prohlídky jiných prostor nebo zajištění důkazů za účelem vyšetřování nebo trestního řízení vedeného 
v souvislosti s trestnou činností v oblasti přímých daní, za niž, pokud byla spáchána v Lichtenštejnsku, nejsou 
podle lichtenštejnského práva stanoveny tresty odnětí svobody (čl. 5 odst. 5 protokolu).
3 Na přijetí a provedení budoucího schengenského acquis mělo Norsko k dispozici 6 měsíců, Island 4 týdny 
a Švýcarsko 24 měsíců.
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V dopise ze dne 21. března 2007 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
požádal v souladu s čl. 35 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu Výbor pro právní 
záležitosti o stanovisko k navrhovanému právnímu základu. Vzhledem k tomu, že při 
zřizování smíšených výborů je zapotřebí vytvořit organizační strukturu, jež umožní přijímat 
rozhodnutí závazná pro smluvní strany, zejména pokud jde o zachování dohody a řešení 
sporů, a vzhledem k tomu, že začleněním Lichtenštejnska protokol mění početní složení 
smíšených výborů, Výbor pro právní záležitosti na své schůzi dne 11. června 2007 doporučil 
změnit právní základ tak, aby odkazoval na čl. 300 odst. 3 druhý pododstavec Smlouvy o ES, 
který požaduje souhlas Evropského parlamentu, nikoli pouze konzultaci s ním.  

3. Postoj zpravodaje

Zpravodaj podporuje uzavření protokolu a doporučuje k němu dát souhlas.

Zpravodaj se nicméně domnívá, že v budoucnu by měl být Evropský parlament v zájmu 
výkonu svých pravomocí podrobněji informován o probíhajících mezinárodních jednáních.
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