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PR_CNS_art83am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af 
protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det 
Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet 
Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske 
Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i 
gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne
(KOM(2006)0752 – C6-0089/2008 – 2006/0251(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2006)0752 )1,

– der henviser til protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, 
Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet 
Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske 
Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i 
gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne,

– der henviser til EF-traktatens artikel 62, artikel 63, stk. 3, litra a) og b), artikel 66 og 95 og 
artikel 300, stk. 2, første afsnit,

– der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for 
Rådets høring af Parlamentet (C6-0089/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A6-0000/2008),

1. godkender forslaget til Rådets afgørelse som ændret og godkender indgåelsen af 
protokollen;

2. forbeholder sig ret til at forsvare sine beføjelser i henhold til traktaten;

3. pålægger sin formand at sende dennes beslutning til Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt regeringen og parlamentet i 
Fyrstendømmet Liechtenstein;

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

Forslag til Rådets afgørelse
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 62, artikel 63, stk. 3, litra a) og b), 
og artikel 66 og 95 sammenholdt med 
artikel 300, stk. 2, første afsnit

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 62, artikel 63, stk. 3, litra a) og b), 
og artikel 66 og 95 sammenholdt med 
artikel 300, stk. 2, første afsnit, og artikel 
300, stk. 3, andet afsnit

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til Rådets afgørelse
Henvisning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til udtalelse fra Europa-
Parlamentet,

under henvisning til samstemmende 
udtalelse fra Europa-Parlamentet,

Or. en
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BEGRUNDELSE

1. Protokollen til reglerne i Schengenkonventionen

Formålet med denne protokol er at inddrage Liechtenstein i EU's arbejde vedrørende 
Schengenreglerne i forbindelse med Liechtensteins tiltrædelse af Schengenkonventionen med 
Schweiz via en protokol. Liechtenstein havde allerede i et brev af den 12. oktober 2001 
udtrykt interesse for at tilslutte sig Schweiz som en kontraherende part i en mulig Schengen-
og Dublin-associeringsaftale, eftersom der allerede i årevis havde eksisteret en politik om 
åbne grænser for bevægelig af personer mellem Liechtenstein og Schweiz. Liechtenstein 
deltog dog ikke i forhandlingerne med Schweiz på grund af manglen på en aftale om 
beskatning af indtægter fra opsparing mellem Det Europæiske Fællesskab og Liechtenstein.
Det Europæiske Fællesskab og Liechtenstein indgik efterfølgende en sådan aftale om 
beskatning af indtægter fra opsparing, og den har været gældende siden juli 2005.

Da Liechtenstein tiltræder Schengenkonventionen med Schweiz, vil det have samme 
rettigheder og forpligtelser som Schweiz. Liechtenstein skal acceptere og anvende 
Schengenreglerne og udviklingen af disse uden undtagelser eller fritagelser. I forbindelse med 
vedtagelse af nye retsakter eller foranstaltninger, og indholdet af sådanne retsakter og 
foranstaltninger kun er bindende for Liechtenstein efter opfyldelse af forfatningsmæssige 
bestemmelser (en folkeafstemning), så har Liechtenstein en overgangsperiode på 18 måneder 
til at acceptere og anvende Schengenlovgivningen. Liechtenstein bør dog i mellemtiden 
gennemføre og anvende de pågældende retsakter eller foranstaltninger midlertidigt.

Liechtenstein bliver også medlem af Det Blandede Udvalg.

I betragtning af det eksisterende samarbejde med Schweiz inden for visumpolitik og 
sikkerhedsspørgsmål, som involverer anvendelse af fælles databaser, kan Liechtenstein 
anvende Schweiz' tekniske infrastruktur til at få adgang til Schengeninformationssystemet og 
visuminformationssystemet.

2. Retsgrundlag

Selv om der blev forhandlet en enkelt tekst med Liechtenstein, foreslår Kommissionen at 
følge den fremgangsmåde, der blev anvendt ved Schweiz' underskrivelse og vedtagelse af 
Schengenkonventionen. Kommissionen foreslår derfor at vedtage protokollen i to forskellige 
retsakter. Den ene baseret på traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (artikel 
62, 63, stk. 3, 66 og 95) og den anden baseret på traktaten om Den Europæiske Union (artikel 
                                               
1 Aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om 
Schweiz' associering i gennemførelsen, anvendelse og udviklingen af Schengen-reglerne underskrevet den 26. 
oktober 2004. Denne aftales artikel 16 giver Liechtenstein mulighed for at tiltræde denne aftale via en protokol.
2 Der er dog givet en undtagelse i henhold til udviklingen af Schengen-reglerne, hvis en sådan udvikling 
omhandler anmodninger eller ordrer om efterforskning og beslaglæggelse med det formål at efterforske og 
retsforfølge lovovertrædelser i forbindelse med direkte beskatning, som, hvis de begås i Liechtenstein, ikke ville 
være strafbare med en frihedsberøvende straf under lovgivningen i Liechtenstein (protokollens artikel 5, stk. 5).
3 Norge fik 6 måneder, Island fik 4 uger, Schweiz fik 24 måneder til at acceptere og anvende de fremtidige 
Schengenregler.
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24 og 38). Europa-Parlamentet høres om indgåelsen af protokollen i overensstemmelse med 
det første afsnit i artikel 300, stk. 3.

I et brev af den 21. marts 2007 anmodede Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender i overensstemmelse med artikel 80a, stk. 3, i Europa-Parlamentets 
forretningsorden Retsudvalget om en udtalelse om det foreslåede retsgrundlag. På sit møde 
den 11. juni 2007 bestemte Retsudvalget, at eftersom nedsættelsen af Det Blandede Udvalg 
medfører oprettelsen af en organisationsstruktur, der kan tage bindende beslutninger i forhold 
til de kontraherende parter - især med hensyn til opretholdelsen af aftalen og tvistbilæggelse, 
og eftersom protokollen ved at inkludere Liechtenstein som en kontraherende part udvider 
Det Blandede Udvalg, at anbefale, at retsgrundlaget ændres, så det henviser til andet afsnit i 
EU-traktatens artikel 300, stk. 3, som kræver en samstemmende udtalelse og ikke kun en 
høring i Europa-Parlamentet.

3. Ordførerens holdning

Ordføreren støtter indgåelsen af protokollen og anbefaler, at den støttes.

Ordføreren mener imidlertid, at Europa-Parlamentet i fremtiden bør informeres i langt højere 
grad om igangværende internationale forhandlinger for at være i stand til at udøve dens 
beføjelser.
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