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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II. Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II. Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini 
Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség 
és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok 
végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló 
megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség 
nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról 
(COM(2006)0752 – C6-0089/2008 – 2006/0251(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2006)0752),

– tekintettel az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a 
Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az 
Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a 
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról 
szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvre,

– tekintettel az EK-Szerződés 62. cikkére, 63. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontjára, 66. 
és 95. cikkére és 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0089/2008),

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalappal kapcsolatos véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 35. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére
(A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a tanácsi határozatra irányuló módosított javaslatot és jóváhagyja a 
jegyzőkönyv megkötését;

2. fenntartja a Szerződés által számára biztosított előjogok védelmének jogát;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok, illetve a Liechtensteini Hercegség kormányának és 
parlamentjének.
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Módosítás 1

Tanácsi határozatra irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződésre és különösen annak 62. 
cikkére, 63. cikke 3. pontjának a) és b) 
alpontjára, valamint 66. és 95. cikkére, 
összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése 
első albekezdésének második mondatával 
és a 300. cikk (3) bekezdése első
albekezdésével,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződésre és különösen annak 62. 
cikkére, 63. cikke 3. pontjának a) és b) 
alpontjára, valamint 66. és 95. cikkére, 
összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése 
első albekezdésének második mondatával 
és a 300. cikk (3) bekezdése második
albekezdésével,

Or. en

Módosítás 2

Tanácsi határozatra irányuló javaslat
3 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Parlament 
véleményére,

tekintettel az Európai Parlament 
hozzájárulására,

Or. en
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1. A schengeni vívmányokról szóló megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv

A jegyzőkönyv célja, hogy Liechtenstein a Svájccal kötött schengeni megállapodáshoz1 egy 
jegyzőkönyvvel való csatlakozás révén részt vegyen az EU-val való együttműködésben a 
schengeni vívmányok terén. 2001. október 12-én kelt levelében Liechtenstein már kifejezte 
szándékát, hogy a schengeni és dublini vívmányokkal kapcsolatos esetleges társulási 
megállapodás szerződő feleként csatlakozni kíván Svájchoz, mivel Liechtenstein és Svájc a 
személyek mozgása területén évtizedek óta a nyitott határok politikáját követi. Mivel azonban 
az Európai Közösség és Liechtenstein között a megtakarítási adóról nem volt megállapodás, 
Liechtenstein nem vett részt a Svájccal folytatott tárgyalásokban. Ezt követően az Európai 
Közösség és Liechtenstein megállapodást kötött a megtakarítási adóról, amely 2005 júliusa 
óta van hatályban.

Mivel Liechtenstein csatlakozik a Svájccal kötött schengeni megállapodáshoz, ugyanolyan 
jogai és kötelezettségei lesznek, mint Svájcnak. Liechtensteinnek kivétel és eltérés2 nélkül el 
kell fogadnia és alkalmaznia kell a schengeni vívmányokat és azok továbbfejlesztését. Új jogi 
aktusok vagy intézkedések elfogadása esetén, amennyiben az ilyen jogi aktusok vagy 
intézkedések tartalma Liechtenstein számára csak alkotmányos követelmények (népszavazás) 
teljesítését követően válhat kötelezővé, Liechtensteinnek 18 hónap türelmi időszak áll 
rendelkezésére az új schengeni jogszabályok elfogadására és végrehajtására3. Ezalatt azonban 
Liechtensteinnek lehetőség szerint ideiglenesen végre kell hajtania az adott jogi aktust vagy 
intézkedést.

Ezenkívül Liechtenstein a vegyes bizottság tagjává válik.

Mivel Svájc részt vesz a vízumpolitika és a biztonsági ügyek területén folytatott 
együttműködésben, amely közös adatbázisok használatát is magában foglalja, Liechtenstein a 
Schengeni Információs Rendszerhez és a Vízuminformációs Rendszerhez való hozzáférés 
érdekében használhatja Svájc technikai infrastruktúráját.

2. Jogalap

Bár Liechtensteinnel egyetlen szöveg megtárgyalására került sor, a Bizottság javasolja, hogy a 
Svájccal kötött schengeni megállapodás aláírása és elfogadása során választott megközelítést 

                                               
1 Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a 
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló, 2004. október 
26-án aláírt megállapodás. A megállapodás 16. cikke előírja, hogy Liechtenstein a megállapodáshoz 
jegyzőkönyvvel csatlakozhat.
2 A schengeni vívmányok továbbfejlesztése tekintetében azonban biztosított egy eltérés, amennyiben a 
továbbfejlesztés a közvetlen adózás területén elkövetett bűncselekmények felderítésére irányuló nyomozással 
vagy büntetőeljárással kapcsolatos házkutatás vagy lefoglalás iránti megkeresésekre, illetve határozatokra 
vonatkozik, amennyiben ezeket Liechtensteinben követték el, és ezek a cselekmények a liechtensteini jog szerint 
nem sújthatók szabadságvesztéssel (a jegyzőkönyv 5. cikkének (5) bekezdése).
3 Norvégiának 6 hónap, Izlandnak 4 hét, Svájcnak 24 hónap állt rendelkezésére a jövőbeni schengeni vívmányok 
elfogadásához és végrehajtásához.
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kövessék. A Bizottság így azt javasolja, hogy a jegyzőkönyvet két külön jogi aktussal 
fogadják el, amelyek közül az egyik az Európai Közösséget létrehozó szerződésen (a 62. cikk, 
a 63. cikk (3) bekezdése, valamint a 66. és 95. cikk), a másik pedig az Európai Unióról szóló 
szerződésen (24. és 38. cikk) alapul. Az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első 
albekezdésével összhangban konzultációra kerül sor az Európai Parlamenttel a megállapodás 
megkötéséről.

2007. március 21-én kelt levelében az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság az 
Európai Parlament eljárási szabályzata 35. cikkének (2) bekezdésével összhangban véleményt 
kért a Jogi Bizottságtól a javasolt jogalapról. 2007. június 11-i ülésén a Jogi Bizottság úgy 
határozott – mivel a vegyes bizottságok létrehozása olyan szervezeti struktúra létrehozásával 
jár, amely mérlegelése szerint a szerződő felekre nézve kötelező erejű határozatot hozhat, 
különösen a megállapodás fenntartása és a vitarendezés tekintetében, és mivel a jegyzőkönyv 
Liechtensteinnel mint szerződő féllel kibővíti a vegyes bizottságokat –, hogy javasolja a 
jogalap megváltoztatását, így az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második 
albekezdésére kell hivatkozni, amely nem pusztán az Európai Parlamenttel való konzultációt, 
hanem annak hozzájárulását írja elő. 

3. Az előadó álláspontja

Az előadó támogatja a jegyzőkönyv megkötését és javasolja a hozzájárulás megadását.

Ugyanakkor az előadó úgy gondolja, hogy az Európai Parlamentet a jövőben pontosabban 
kellene tájékoztatni a folyamatban lévő nemzetközi tárgyalásokról annak érdekében, hogy 
gyakorolhassa hatásköreit.
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