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PR_CNS_art83am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii 
Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją 
Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do 
Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską 
dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie 
i rozwój dorobku Schengen
(COM(2006)0752 – C6-0089/2008 – 2006/0251(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2006)0752),

– uwzględniając Protokół między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją 
Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do 
Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską 
dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i 
rozwój dorobku Schengen,

– uwzględniając art. 62, art. 63 ust. 3 lit. a) i b), art. 66, art. 95 oraz art. 300 ust. 2 akapit 
pierwszy traktatu WE,

– uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy traktatu WE, na mocy którego Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C6-0089/2008),

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

– uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 oraz art. 35 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A6-0000/2008),

1. zatwierdza wniosek dotyczący decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza podpisanie 
protokołu;

2. zastrzega sobie prawo ochrony swoich uprawnień przyznanych na mocy traktatu;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi 
Księstwa Lichtensteinu.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji Rady
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 62, art. 63 ust. 3 lit. a) i b), art. 66 
i art. 95 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 
drugie zdanie pierwszego akapitu oraz art. 
300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 62, art. 63 ust. 3 lit. a) i b), art. 66 
i art. 95 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 
drugie zdanie pierwszego akapitu oraz art. 
300 ust. 3 akapit drugi,

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji Rady
Odniesienie 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając opinię Parlamentu 
Europejskiego,

uwzględniając zgodę Parlamentu 
Europejskiego,

Or. en
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UZASADNIENIE

1. Protokół do umowy w sprawie dorobku Schengen

Celem niniejszego protokołu jest włączenie Lichtensteinu do prac UE w dziedzinie dorobku 
Schengen poprzez przystąpienie Lichtensteinu w drodze podpisania protokołu do umowy w 
sprawie Schengen zawartej ze Szwajcarią1. Pismem z dnia 12 października 2001 r. 
Liechtenstein wyraził zainteresowanie przyłączeniem się do Szwajcarii w charakterze 
umawiającej się strony potencjalnej umowy dotyczącej włączenia tych państw do dorobku 
Schengen i Dublin, ponieważ kraje te już od kilkudziesięciu lat prowadziły wobec siebie 
politykę otwartych granic w zakresie przepływu osób. Ostatecznie Liechtenstein nie 
uczestniczył w negocjacjach ze Szwajcarią ze względu na brak porozumienia między 
Wspólnotą Europejską a Liechtensteinem w sprawie opodatkowania oszczędności. Wspólnota 
Europejska i Liechtenstein zawarły następnie porozumienie w tej kwestii, które obowiązuje 
od lipca 2005 r.

Liechtenstein przystępuje do umowy Schengen ze Szwajcarią i będzie miał takie same prawa i 
obowiązki jak Szwajcaria. Lichtenstein będzie zobowiązany do przyjęcia i stosowania 
dorobku Schengen oraz wszystkich przepisów rozwijających go bez żadnych wyjątków i 
odstępstw2. Po przyjęciu nowych aktów lub środków, jeśli treść takich nowych aktów lub 
środków może stać się wiążąca dla Lichtensteinu dopiero po spełnieniu wymogów 
konstytucyjnych (referendum), udzielony zostaje Lichtensteinowi 18-miesięczny okres 
karencji na przyjęcie i wdrożenie nowych przepisów Schengen3. W międzyczasie, w miarę 
możliwości Liechtenstein stosuje dany akt lub środek na zasadach tymczasowych.

Lichtenstein wchodzi również w skład Wspólnego Komitetu.

Biorąc pod uwagę prowadzoną ze Szwajcarią współpracę w obszarze polityki wizowej oraz 
bezpieczeństwa, która obejmuje korzystanie ze wspólnych baz danych, Liechtenstein może 
korzystać z technicznej infrastruktury Szwajcarii w celu uzyskania dostępu do systemu 
informacyjnego Schengen oraz wizowego systemu informacyjnego.

2. Podstawa prawna

Pomimo że tekst jednolity stanowił przedmiot negocjacji z Lichtensteinem, Komisja 
proponuje przyjąć takie samo podejście, jak w przypadku podpisywania i przyjmowania 
umowy Schengen ze Szwajcarią. Komisja proponuje zatem przyjąć protokół w formie dwóch 
oddzielnych aktów, jeden z nich w oparciu o Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 
                                               
1 Umowa między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia 
Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen podpisana w 
dniu 26 października 2004 r. Art. 16 w/w umowy przewiduje możliwość przystąpienia Lichtensteinu do umowy 
w drodze podpisania protokołu.
2 Wyjątek został jednak udzielony w związku z rozszerzeniem dorobku Schengen, jeżeli dotyczy ono wniosków 
w sprawie rewizji lub zajęcia lub nakazów rewizji lub zajęcia w odniesieniu do dochodzeń lub ścigania 
wykroczeń w zakresie podatków bezpośrednich, które, jeśli zostałyby popełnione na terytorium Liechtensteinu, 
nie byłyby zagrożone karą pozbawienia wolności według prawa Liechtensteinu (art. 5 ust. 5 protokołu).
3 Norwegii przyznano 6 miesięcy, Islandii - 4 tygodnie, Szwajcarii - 24 miesiące na przyjęcie i wdrożenie 
przyszłego dorobku Schengen.
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(art. 62, art. 63 ust. 3, art. 66 i art.95), drugi – o postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej 
(art. 24 i art. 38). Zgodnie z art. 300 ust. 3 akapit pierwszy podpisanie protokołu wymaga 
skonsultowania z Parlamentem Europejskim.

Pismem z dnia 21 marca 2007 r. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych zwróciła się do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 35 ust. 2 Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego, o wydanie opinii w sprawie proponowanej podstawy prawnej. 
Ponieważ ustanowienie Wspólnego Komitetu wiąże się z powołaniem struktury 
organizacyjnej posiadającej prawo podejmowania decyzji wiążących dla stron umowy, w 
szczególności decyzji dotyczących utrzymania umowy i rozwiązywania sporów, oraz 
ponieważ protokół rozszerza skład Wspólnego Komitetu włączając do niego Lichtenstein jako 
stronę umowy, Komisja Prawna postanowiła na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2007 r. 
zalecić zmianę podstawy prawnej w taki sposób, aby odnosiła się ona do art. 300 ust. 3 drugi 
akapit traktatu WE, na mocy którego wymagana jest zgoda Parlamentu Europejskiego, a nie 
jedynie zasięgnięcie jego opinii.

3. Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca popiera zawarcie protokołu i zaleca wyrażenie zgody na jego podpisanie.

Sprawozdawca uważa jednak, że w przyszłości Parlament Europejski powinien być 
dokładniej informowany o toczących się negocjacjach międzynarodowych, co umożliwiłoby 
mu korzystanie z jego uprawnień,
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