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PR_CNS_art83am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pataisymai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo tarp Europos Sąjungos, Europos 
bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės dėl Lichtenšteino 
Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos 
Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, 
taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu
(COM(2006)0752 – C6-0089/2008 – 2006/0251(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2006)0752),

– atsižvelgdamas į Protokolą tarp Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos 
Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės 
prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 
susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant 
Šengeno acquis,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 62 straipsnį, 63 straipsnio 3 dalies a ir b punktus, 66 ir 95 
straipsnius, 300 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba 
konsultavosi su Parlamentu (C6-0089/2008),

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 83 straipsnio 7 dalį ir 35 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-
000/2008),

1. tvirtina pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo su pakeitimais ir tvirtina protokolo sudarymą;

2. pasilieka teisę ginti Sutartyje jam suteiktą prerogatyvą;

3. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir Lichtenšteino Kunigaikštystės vyriausybei bei parlamentui.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos bendrijos atsižvelgdama į Europos bendrijos 
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steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnį, 63 
straipsnio 3 punkto a ir b papunkčius, 66 ir 
95 straipsnius, siejant su 300 straipsnio 2 
dalies pirmosios pastraipos antruoju 
sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirmąja
pastraipa,

steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnį, 63 
straipsnio 3 punkto a ir b papunkčius, 66 ir 
95 straipsnius, siejant su 300 straipsnio 2 
dalies pirmosios pastraipos antruoju 
sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies antrąja
pastraipa,

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo
3 nurodomoji dalis

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos Parlamento 
nuomonę,

atsižvelgdama į Europos Parlamento 
pritarimą,

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Šengeno acquis susitarimo protokolas

Šio protokolo tikslas – įtraukti Lichtenšteiną į ES darbą Šengeno acquis srityje pagal šį 
protokolą prijungiant Lichtenšteiną prie Šengeno susitarimo su Šveicarija1. 2001 m. spalio 12 
d. laiške Lichtenšteinas jau buvo pareiškęs apie savo suinteresuotumą kartu su Šveicarija tapti 
galimo Šengeno ir Dublino acquis asociacijos susitarimo susitariančiąja šalimi, kadangi tarp 
Lichtenšteino ir Šveicarijos jau dešimtmečius asmenų judėjimo srityje buvo laikomasi laisvo 
sienų kirtimo politikos.  Tačiau Lichtenšteinas nedalyvavo derybose su Šveicarija, kadangi 
tarp Europos bendrijos ir Lichtenšteino nebuvo susitarimo dėl santaupų apmokestinimo. 
Vėliau Europos bendrija ir Lichtenšteinas sudarė tokį susitarimą dėl santaupų apmokestinimo 
- jis galioja nuo 2005 m. liepos mėn.

Kadangi Lichtenšteinas prisijungia prie Šengeno susitarimo su Šveicarija, jis turės tokias pat 
teises ir prievoles kaip Šveicarija. Lichtenšteinas turės priimti ir taikyti Šnegeno acąuis ir jo 
pakeitimus be jokių išlygų ir nukrypti leidžiančių nuostatų2. Jeigu priėmus naujus aktus arba 
priemones, šių aktų ir priemonių turinys taptų privalomu Lichtenšteinu tik šiam įvykdžius 
konstitucinius reikalavimus (referendumas), Lichtenšteinui būtų suteiktas 18 mėnesių 
lengvatinis laikotarpis naujiems Šengeno teisės aktams priimti ir įgyvendinti3. Tačiau iki tol 
Lichtenšteinas, jei tik įmanoma, turėtų laikinai įgyvendinti atitinkamą aktą arba priemonę.

Lichtenšteinas taip pat tampa mišraus komiteto nariu.

Atsižvelgiant į esamą bendradarbiavimą su Šveicarija vizų politikos ir saugumo klausimų 
sritys, kurios apima ir naudojimąsi bendromis duomenų bazėmis, Lichtenšteinas, norėdamas 
prisijungti prie Šengeno informacinės sistemos ir Vizų informacinės sistemos, gali naudotis 
technine Šveicarijos infrastruktūra.

2. Teisinis pagrindas

Nors su Lichtenšteinu suderėtas vienas tekstas, Komisija siūlo laikytis tvarkos, kuri buvo 
taikoma pasirašant ir priimant Šengeno susitarimą su Šveicarija. Todėl Komisija siūlo priimti 
protokolą kaip du atskirus aktus – vieną, grindžiamą Europos bendrijos steigimo sutartimi (62 
straipsniu, 63 straipsnio 3 punktu, 66 ir 95 straipsniais), o kitą – Europos Sąjungos sutartimi 
(24 ir 38 straipsniais). Su Europos Parlamentu konsultuojamasi dėl Protokolo sudarymo pagal 
300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą.

2007 m. kovo 21 d. laišku Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas, remdamasis 

                                               
1 2004 m. spalio 26 d. pasirašytas Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas 
dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Šio susitarimo 16 
straipsnyje numatyta galimybė Lichtenšteinui prisijungti prie susitarimo pagal protokolą.
2 Tačiau buvo suteikta viena išimtis dėl Šengeno acquis plėtojimo, kai tas plėtojimas susijęs su prašymais ar 
kratos ir arešto orderiais, susijusiais su pažeidimų, kurie yra padaryti mokant tiesioginius mokesčius ir už kuriuos 
pagal Lichtenšteino teisę nebūtų baudžiama laisvės atėmimu, jei šie pažeidimai būtų padaryti Lichtenšteine, 
tyrimais ar dėl tų pažeidimų pradėtais teisminiais persekiojimais (Protokolo 5 straipsnio 5 dalis).
3 Norvegijai suteiktas 6 mėnesių, Islandijai – 4 savaičių, Šveicarijai 24 mėnesių lengvatiniai laikotarpiai Šengeno 
acąuis priimti ir įgyvendinti.
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Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 35 straipsnio 2 dalimi, paprašė Teisės reikalų 
komiteto pateikti nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo. 2007 m. birželio 11 d. posėdyje 
Teisinių reikalų komitetas nusprendė rekomenduoti pakeisti teisinį pagrindą taip, kad jame 
būtų nuoroda į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, pagal kurią reikalaujama 
ne tik konsultuotis su Europos Parlamentu, bet ir gauti jo sutikimą, nes jungtinio (mišraus) 
komiteto steigimas yra susijęs su organizacinės struktūros, kuri turi teisę priimti susitarimo 
šalis įpareigojančius sprendimus, ypač dėl susitarimo vykdymo ir ginčų sprendimo, sukūrimu 
ir kadangi pagal Protokolą jungtinis (mišrus) komitetas išplečiamas - į jį įtraukiamas 
Lichtenšteinas kaip susitarimo šalis. 

3. Pranešėjo pozicija

Pranešėjas pritaria protokolo išvadai ir rekomenduoja jam pritarti.

Tačiau pranešėjas mano, kad Europos Parlamentas ateityje turėtų būti geriau informuojamas 
apie vykstančias tarptautines derybas, kad galėtų pasinaudoti savo kompetencija.
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