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PR_CNS_art83am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκηπάτου του 
Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκηπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε 
ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν
(COM(2006)0752 – C6-0089/2008 – 2006/0251(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2006)0752),

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκηπάτου του Λιχτενστάιν για 
την προσχώρηση του Πριγκηπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας 
σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την 
εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62, το άρθρο 63 παράγραφος 3 στοιχεία (α) και (β), τα άρθρα 66 
και 95 , και το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα 
με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0089/2008),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την 
προταθείσα νομική βάση,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 51, 83, παράγραφος 7, και 35 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη 
σύναψη του πρωτοκόλλου·

2. επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να υπεραμυνθεί των αρμοδιοτήτων που του χορηγεί 
η Συνθήκη·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο την Επιτροπή, τις 
κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο του Πριγκηπάτου του Λιχτενστάιν.
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Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη συνθήκη περί ιδρύσεως 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως τα 
άρθρα 62, 63 παράγραφος 3 στοιχεία α) 
και β), 66 και 95 σε συνδυασμό με το 
άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο 
δεύτερη φράση και το άρθρο 300 
παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

έχοντας υπόψη τη συνθήκη περί ιδρύσεως 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως τα 
άρθρα 62, 63 παράγραφος 3 στοιχεία α) 
και β), 66 και 95 σε συνδυασμό με το 
άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο
δεύτερη φράση και το άρθρο 300 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο,

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου
Αιτιολογική αναφορά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου,

έχοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Το πρωτόκολλο στη συμφωνία για το κεκτημένο του Σένγκεν

Στόχος του πρωτοκόλλου αυτού είναι να συνδεθεί το Λιχτενστάιν με το έργο της ΕΕ στον 
τομέα του κεκτημένου του Σένγκεν με την προσχώρηση του Λιχτενστάιν στη συμφωνία 
Σένγκεν με την Ελβετία1 μέσω ενός πρωτοκόλλου.. Με επιστολή της 12ης Οκτωβρίου 2001, 
το Λιχτενστάιν είχε ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να αποτελέσει και αυτό όπως η 
Ελβετία συμβαλλόμενο μέρος σε πιθανή συμφωνία σύνδεσης με το κεκτημένο του Σένγκεν 
και του Δουβλίνου εφόσον για δεκαετίες υφίσταται πολιτική ανοικτών συνόρων για την 
κυκλοφορία των προσώπων μεταξύ του Λιχτενστάιν και της Ελβετίας. Ωστόσο, το 
Λιχτενστάιν δεν είχε συνδεθεί με τις διαπραγματεύσεις με την Ελβετία λόγω έλλειψης 
συμφωνίας για τη φορολογία των καταθέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του 
Λιχτενστάιν. Μεταγενέστερα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το Λιχτενστάιν σύναψαν ανάλογη 
συμφωνία για τη φορολογία των καταθέσεων, η οποία άρχισε να ισχύει τον Ιούλιο του 2005.

Δεδομένου ότι το Λιχτενστάιν προσχωρεί στη συμφωνία Σένγκεν με την Ελβετία, θα έχει τα 
ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με την Ελβετία. Το Λιχτενστάιν θα πρέπει να αποδεχθεί και 
να εφαρμόσει το κεκτημένο του Σένγκεν και την ανάπτυξή του χωρίς εξαιρέσεις ή 
παρεκκλίσεις2. Κατά τη θέσπιση νέων πράξεων ή μέτρων, εάν το περιεχόμενό τους καταστεί 
δεσμευτικό για το Λιχτενστάιν μετά την εκπλήρωση συνταγματικών υποχρεώσεων 
(δημοψήφισμα), το Λιχτενστάιν διαθέτει προθεσμία 18 μηνών για να δεχθεί και να θέσει σε 
εφαρμογή τη νέα νομοθεσία στο πλαίσιο του Σένγκεν3. Πάντως, έως τότε, το Λιχτενστάιν
εφαρμόζει προσωρινά, στο μέτρο του δυνατού, τη συγκεκριμένη πράξη ή μέτρο.

Το Λιχτενστάιν γίνεται επίσης μέλος της μικτής επιτροπής.

Δεδομένης της υφιστάμενης συνεργασίας με την Ελβετία στον τομέα της πολιτικής 
θεωρήσεων και των θεμάτων ασφαλείας που περιλαμβάνει τη χρήση κοινών βάσεων 
δεδομένων, το Λιχτενστάιν μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνική υποδομή της Ελβετίας για 
την πρόσβασή του στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν και στο σύστημα πληροφοριών για τις 
θεωρήσεις.

2. Νομική βάση

Μολονότι οι διαπραγματεύσεις με το Λιχτενστάιν έγιναν επί ενός ενιαίου κειμένου, η 
Επιτροπή προτείνει να ακολουθηθεί η προσέγγιση που είχε επιλεχθεί για την υπογραφή και 
                                               
1 Στις 26 Οκτωβρίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελβετική Συνομοσπονδία 
υπέγραψαν συμφωνία σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την 
εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν. Το άρθρο 16 της συμφωνίας αυτής προβλέπει ότι το 
Πριγκηπάτο του Λιχτενστάιν μπορεί να προσχωρήσει στην εν λόγω συμφωνία μέσω πρωτοκόλλου.
2 Ωστόσο προβλέπεται μίας εξαίρεση, σχετικά με την εφαρμογή μελλοντικών διατάξεων του κεκτημένου 
Σένγκεν, εφόσον οι διατάξεις αυτές αφορούν εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης όσον αφορά έρευνα ή δίωξη 
αδικημάτων στον τομέα της άμεσης φορολογίας, τα οποία, εάν είχαν διαπραχθεί στο Λιχτενστάιν, δεν θα 
τιμωρούντο, σύμφωνα με το δίκαιο του Λιχτενστάιν, με ποινή στερητική της ελευθερίας (Άρθρο 5, παράγραφος 
5 του πρωτοκόλλου).
3 Στη Νορβηγία χορηγήθηκε προθεσμία  6 μηνών, στην Ισλανδία 4 εβδομάδες, στην Ελβετία 24 μήνες για να 
δεχθούν τη μελλοντική ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν και να το θέσουν σε ισχύ.
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έγκριση της συμφωνίας Σένγκεν με την Ελβετία. Επομένως, η Επιτροπή προτείνει την 
έγκριση του πρωτοκόλλου με δύο χωριστές πράξεις, εκ των οποίων η πρώτη βασίζεται στη 
συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (άρθρα 62, 63 παράγραφος 3, 66 και 95) 
και η δεύτερη βασίζεται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρα 24 και 38). Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδοτεί για τη σύναψη του πρωτοκόλλου βάσει του πρώτου 
εδαφίου, παράγραφος 3, της συνθήκης ΕΚ.

Με επιστολή της 21ης Μαρτίου 2007 η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, ζήτησε, σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 2 του Κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη γνώμη της Επιτροπής Νομικών θεμάτων σχετικά με την 
καταλληλότητα της προτεινόμενης νομικής βάσης. Στη συνεδρίασή της  11ης Ιουνίου, η 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε, δεδομένου ότι η θέσπιση κοινής/μικτής επιτροπής
συνεπάγεται τη σύσταση μιας οργανωτικής δομής με τη δυνατότητα λήψης δεσμευτικών για 
τα συμβαλλόμενα μέρη αποφάσεων, ειδικότερα σχετικά με την διατήρηση της συμφωνίας και 
την επίλυση διαφορών, και εφόσον το πρωτόκολλο διευρύνει τις κοινές/μικτές επιτροπές για 
να συμπεριληφθεί και το Λιχτενστάιν στα συμβαλλόμενα μέρη, να προτείνει αλλαγή της 
νομικής βάσης, ώστε να παραπέμπει πλέον στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του 
άρθρου 300 της Συνθήκης ΕΚ, που απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη και όχι απλώς τη 
γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

3. Θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια συμφωνεί με τη σύναψη του πρωτοκόλλου και συνιστά να δοθεί η σύμφωνη 
γνώμη του Κοινοβουλίου.

Εντούτοις, η εισηγήτρια θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει στο μέλλον να 
είναι περισσότερο ενημερωμένο σχετικά με τις τρέχουσες διεθνείς διαπραγματεύσεις για να 
είναι σε θέση να ασκεί τις αρμοδιότητές του.


	719156el.doc

