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EIROPAS PARLAMENTS

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Protokola noslēgšanu Eiropas Kopienas 
vārdā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un 
Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp 
Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices 
Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā
(COM(2006)0752 – C6-0089/2008 – 2006/0251(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2006)0752),

– ņemot vērā protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju 
un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp 
Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas 
asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā

– ņemot vērā EK līguma 62. pantu, 63. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu, 66. un 
95. pantu un 300. panta 2. punkta pirmo daļu,

– ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo apakšpunktu, saskaņā ar kuru Padome 
ir apspriedusies ar Parlamentu (C6-0089/2008),

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

– ņemot vērā tā Reglamenta 51. pantu, 83. panta 7. punktu un 35. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto priekšlikumu Padomes lēmumam un apstiprina protokola noslēgšanu;

2. patur tiesības aizsargāt savas Līgumā paredzētās prerogatīvas;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem un Lihtenšteinas Firstistes valdībai un parlamentam.

Grozījums Nr. 1

Priekšlikums Padomes lēmumam
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 62. pantu, 63. panta 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 62. pantu, 63. panta 
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3. punkta a) un b) apakšpunktu, 66. un 
95. pantu saistībā ar tā 300. panta 2. punkta 
pirmās daļas otro teikumu un 300. panta 
3. punkta pirmo daļu,

3. punkta a) un b) apakšpunktu, 66. un 
95. pantu saistībā ar tā 300. panta 2. punkta 
pirmās daļas otro teikumu un 300. panta 
3. punkta otro daļu,

Or. en

Grozījums Nr. 2

Priekšlikums Padomes lēmumam
3. atsauce</Article>

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

Or. en
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PASKAIDROJUMS

1. Šengenas acquis nolīgumam pievienotais protokols 

Šī protokola mērķis ir iesaistīt Lihtenšteinu ES darbā Šengenas acquis īstenošanas jomā, 
Lihtenšteinas Firstistei pievienojoties Šengenas Nolīgumam ar Šveici1 ar protokola 
starpniecību. Ar 2001. gada 12. oktobra vēstuli Lihtenšteina jau bija paudusi savu interesi 
piebiedroties Šveicei kā iespējama Šengenas un Dublinas acquis asociācijas nolīgumu 
slēdzēja, jo starp Lihtenšteinu un Šveici vairākas desmitgades bija pastāvējusi atvērtu robežu 
politika attiecībā uz personu pārvietošanos. Tomēr Lihtenšteina nebija iesaistīta šajās sarunās 
ar Šveici, jo starp Eiropas Kopienu un Lihtenšteinu nebija nolīguma par uzkrājumu aplikšanu 
ar nodokļiem. Eiropas Kopiena un Lihtenšteina pēc tam noslēdza šādu nolīgumu par 
uzkrājumu aplikšanu ar nodokļiem, kurš ir spēkā kopš 2005. gada jūlija.

Lihtenšteina pievienojas Šengenas Nolīgumam ar Šveici, un tai būs tādas pašas tiesības un 
pienākumi kā Šveicei. Lihtenšteinai būs jāpieņem un jāpiemēro Šengenas acquis un tā 
pilnveidošana bez izņēmumiem un atkāpēm2. Ja tiek pieņemti jauni tiesību akti vai pasākumi 
un šo tiesību aktu vai pasākumu saturs var kļūt saistošs Lihtenšteinai vienīgi pēc 
konstitucionālo prasību izpildes (referenduma), Lihtenšteinai ir piešķirtas tiesības pieņemt un 
īstenot jaunos Šengenas tiesību aktus 18 mēnešu laikā3. Tomēr šajā laika periodā Lihtenšteina 
iespēju robežās provizoriski īsteno attiecīgo tiesību aktu vai pasākumu.

Lihtenšteina arī pievienojas jauktajai komitejai.

Ņemot vērā esošo sadarbību ar Šveici vīzu politikas jomā un drošības jautājumos, kas ietver 
kopēju datubāzu izmantošanu, Lihtenšteina var izmantot Šveices tehnisko infrastruktūru, lai 
piekļūtu Šengenas Informācijas sistēmai un Vīzu informācijas sistēmai.

2. Juridiskais pamats

Kaut arī vienotais teksts tika apspriests ar Lihtenšteinu, Komisija ierosina ievērot pieeju, kas 
izraudzīta Šengenas Nolīguma ar Šveici parakstīšanai un pieņemšanai. Tādējādi Komisija 
ierosina pieņemt protokolu ar diviem atsevišķiem tiesību aktiem — vienu, kas pamatojas uz 
Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu (62. pants, 63. panta 3. punkts, 66. un 95. pants), un 
vienu, kas pamatojas uz Līgumu par Eiropas Savienību (24. un 38. pants). Ar Eiropas 
Parlamentu par protokola slēgšanu apspriežas saskaņā ar 300. panta 3. punkta pirmo daļu.

                                               
1 2004. gada 26. oktobrī parakstītais Nolīgums starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices 
Konfederāciju par Šveices Konfederācijas iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un 
pilnveidošanā un tā 16. pants, kurā paredzēta Lihtenšteinas Firstistes iespēja pievienoties minētajam Nolīgumam 
ar protokola starpniecību;
2 Tomēr viens izņēmums ir piešķirts attiecībā uz Šengenas acquis pilnveidošanu, attiecībā uz kratīšanas un 
konfiskācijas pieprasījumiem vai orderiem saistībā ar izmeklēšanu vai tiesas procesa ierosināšanu par 
pārkāpumiem, kas saistīti ar tiešajiem nodokļiem un kas, ja tie būtu izdarīti Lihtenšteinā, saskaņā ar 
Lihtenšteinas tiesību aktiem nebūtu sodāmi ar brīvības atņemšanu (Protokola 5. panta 5. punkts).
3 Šengenas acquis pieņemšanai un īstenošanai Norvēģijai tika piešķirti 6 mēneši, Islandei 4 nedēļas, Šveicei 
24 mēneši.
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Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja ar 2007. gada 21. marta vēstuli saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta Reglamenta 35. panta 2. punktu lūdza Juridisko komiteju sniegt atzinumu 
par ierosinājuma juridisko pamatu. 2007. gada 11. jūnija sanāksmē Juridiskā komiteja nolēma, 
ka, tā kā apvienoto/jaukto komiteju izveidošana ir saistīta ar organizatoriskas struktūras 
izveidošanu, kas pieņem visām līgumslēdzējām pusēm saistošus lēmumus, jo īpaši saistībā ar 
Nolīgumu un strīdu atrisināšanu un tā kā protokols paplašina apvienotās/jauktās komitejas, kā 
līgumslēdzēju pusi iekļaujot Lihtenšteinu, ieteikt grozīt tiesisko pamatu, atsaucoties uz EK 
līguma 300. panta 3. punkta otro apakšpunktu, kas prasa Parlamenta piekrišanu, nevis tikai 
apspriešanos. 

3. Referentes nostāja

Referente atbalsta protokola noslēgšanu un ierosina dot piekrišanu tā noslēgšanai.

Tomēr referente uzskata, ka turpmāk Eiropas Parlamentam ir jābūt pilnīgāk informētam par 
notiekošajām starptautiskajām sarunām, lai tas varētu īstenot savas kompetences.
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