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PR_CNS_art83am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist 
Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga, mis 
käsitleb Šveitsi Konföderatsiooni ühinemist Schengeni acquis’ rakendamise, 
kohaldamise ja edasiarendamisega, käsitleva protokolli sõlmimise kohta Euroopa Liidu, 
Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahel Euroopa 
Ühenduse nimel 
(KOM(2006)0752 – C6-0089/2008 – 2006/0251(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2006)0752);

– võttes arvesse Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja 
Liechtensteini vahelist protokolli Liechtensteini Vürstiriigi ühinemise kohta Euroopa 
Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga, mis käsitleb 
Šveitsi Konföderatsiooni ühinemist Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja 
edasiarendamisega;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 62, artikli 63 lõike 3 punkte a ja b, artikleid 66 
ja 95 ning artikli 300 lõike 2 esimest lõiku;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0089/2008);

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51, artikli 83 lõiget 7 ja artiklit 35;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 
(A6-0000/2008),

1. kiidab ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus muudetud kujul heaks ja kiidab protokolli 
sõlmimise heaks;

2. jätab endale õiguse kaitsta parlamendile asutamislepinguga antud eelisõigusi;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Liechtensteini Vürstiriigi 
valitsusele ja parlamendile.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 62, 
artikli 63 lõike 3 punkte a ja b, artikleid 66 
ja 95 koos artikli 300 lõike 2 esimese lõigu 
teise lause ja artikli 300 lõike 3 esimese
lõiguga,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 62, 
artikli 63 lõike 3 punkte a ja b, artikleid 66 
ja 95 koos artikli 300 lõike 2 esimese lõigu 
teise lause ja artikli 300 lõike 3 teise
lõiguga,

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus
Kolmas volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Parlamendi 
arvamust;

võttes arvesse Euroopa Parlamendi 
nõusolekut;

Or. en
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SELETUSKIRI

1. Schengeni acquis´ga ühinemise lepingu protokoll

Käesoleva protokolli eesmärk on siduda Liechtenstein ELi tööga Schengeni acquis’
valdkonnas Liechtensteini ühinemisega Šveitsiga sõlmitud Schengeni lepinguga 1 protokolli 
kaudu.
 12. oktoobri 2001. aasta kirjas oli Liechtenstein juba väljendanud oma huvi ühineda koos 
Šveitsiga lepinguosaliseks võimalikule Schengeni ja Dublini acquis ühinemislepingule, kuna 
Liechtenstein ja Šveits on isikute liikumises juba aastakümneid järginud avatud piiride 
poliitikat. Siiski ei võetud Liechtensteini Šveitsiga toimuvate läbirääkimistepooleks, sest 
Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini vahel puudus hoiuste maksustamise leping. Euroopa 
Ühendus ja Liechtenstein sõlmisid hiljem hoiuste maksustamist käsitleva lepingu, mis jõustus 
2005. aasta juulis.

Kuna Liechtenstein ühineb Šveitsiga sõlmitud Schengeni lepinguga, on tal samad õigused ja 
kohustused nagu Šveitsil. Liechtenstein peab vastu võtma ja kohaldama Schengen acquis’d ja 
selle edasiarendamist ilma eranditeta ja kitsendusteta.2 Uute aktide või meetmete 
vastuvõtmisega, kui nende aktide või meetmete sisu võib muutuda Liechtensteinile siduvaks 
alles pärast põhiseaduslike nõuete (rahvahääletus) täitmist, antakse Liechtensteinile uute 
Schengeni õigusaktide vastuvõtmiseks ja rakendamiseks 18 kuud ajapikendust3. Vahepeal 
peaks Liechtenstein võimaluse korral rakendama kõnealust akti või meedet ajutiselt.

Liechtensteinist saab ka segakomisjoni liige.

Arvestades Šveitsiga viisapoliitika ja turvalisuse valdkonnas tehtavat koostööd, mis hõlmab 
ka ühiste andmebaaside kasutamist, võib Liechtenstein Schengeni infosüsteemile ja 
viisainfosüsteemile juurdepääsul kasutada Šveitsi tehnilist infrastruktuuri.

2. Õiguslik alus

Kuigi Liechtensteiniga oli ühine tekst läbi räägitud, teeb komisjon ettepaneku järgida 
lähenemisviisi, mis on valitud Schengeni lepingule Šveitsiga allakirjutamiseks ja 
vastuvõtmiseks. Komisjon teeb seega ettepaneku võtta protokoll vastu kahe eraldiseisva 
õigusaktina, millest ühe aluseks oleks Euroopa Ühenduse asutamisleping (artikkel 62, artikli 
63 lõige 3, artiklid 66 ja 95) ja teise aluseks Euroopa Liidu leping (artiklid 24 ja 38). 
Protokolli sõlmimisega seoses on Euroopa Parlamendiga konsulteeritud vastavalt EÜ 
asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga.
                                               
1 26. oktoobril 2004 alla kirjutatud Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline 
leping Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis′ rakendamise, kohaldamise ja 
edasiarendamisega. Käesoleva lepingu artiklis 16 on sätestatud Liechtensteini võimalus lepinguga ühineda 
protokolli abil.
2 Siiski on kehtestatud erand seoses Schengeni acquis’ edasiarendamisega, kui need puudutavad otsimis- ja 
kinnipidamistaotlusi või kohtuotsuseid, mis on esitatud otsese maksustamise süütegude uurimise ja nende eest 
kohtulikule vastutusele võtmisega, kui need on toime pandud Liechtensteinis, aga ei ole Liechtensteini õiguse 
järgi karistatavad vabaduskaotusega (protokolli artikli 5 lõige 5).
3 Norrale anti tulevase Schengeni acquis’ vastuvõtmiseks ja rakendamiseks pikendust 6 kuud, Islandile 4 nädalat 
ja Šveitsile 24 kuud.
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Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon taotles 21. märtsi 2007. aasta kirjas 
Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 35 lõike 2 kohaselt õiguskomisjoni arvamust esitatud 
õigusliku aluse kohta. Õiguskomisjon otsustas 11. juuni 2007. aasta koosolekul, et kuna 
ühis/segakomisjoni moodustamine sisaldab ka organisatsiooni struktuuri loomist 
diskretsiooniga võtta vastu lepinguosalistele siduvaid otsuseid, eelkõige seoses lepingu 
kehtivusega ja vaidluste lahendamisega ja kuna protokoll laieneb ühis/segakomisjonile, 
hõlmates lepinguosalisena Liechtensteini, soovitab ta õigusliku aluse muutmist, et viidata EÜ 
asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teisele lõigule, mis nõuab Euroopa Parlamendi nõusolekut, 
mitte ainult Euroopa Parlamendiga konsulteerimist. 

3. Raportööri seisukoht

Raportöör toetab protokolli järeldust ja soovitab sellele nõusoleku andmist.

Siiski on raportöör arvamusel, et Euroopa Parlamenti tuleks tulevikus põhjalikumalt teavitada 
käimasolevatest rahvusvahelisest läbirääkimistest, et ta saaks kasutada oma pädevusi.
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