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PR_CNS_art83am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho respeitante à conclusão, em nome da 
Comunidade Europeia, do Protocolo entre a União Europeia, a Comunidade Europeia, a 
Confederação Suíça e o Principado do Liechtenstein relativo à adesão do Principado do 
Liechtenstein ao Acordo entre a União Europeia, a Comunidade Europeia e a 
Confederação Suíça relativo à associação da Confederação Suíça à execução, à aplicação 
e ao desenvolvimento do acervo de Schengen
(COM(2006)0752 – C6-0089/2008 – 2006/0251(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (COM(2006)0752),

– Tendo em conta o Protocolo entre a União Europeia, a Comunidade Europeia, a 
Confederação Suíça e o Principado do Liechtenstein relativo à adesão do Principado do 
Liechtenstein ao Acordo entre a União Europeia, a Comunidade Europeia e a 
Confederação Suíça relativo à associação da Confederação Suíça à execução, à aplicação 
e ao desenvolvimento do acervo de Schengen, 

– Tendo em conta o artigo 62.°, o n.º 3, alíneas a) e b), do artigo 63.° e os artigos 66.° e 
95.°, conjugados com o primeiro parágrafo do n.º 2 do artigo 300.° do Tratado CE,

– Tendo em conta o n.º 3, primeiro parágrafo, do artigo 300.º do Tratado CE, nos termos do 
qual foi consultado pelo Conselho (C6-0089/2008),

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre a base jurídica 
proposta,

– Tendo em conta o artigo 51.º e o n.º 7 do artigo 83.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta de decisão do Conselho com as alterações nela introduzidas e aprova a 
celebração do acordo;

2. Reserva-se o direito de defender as prerrogativas que o Tratado lhe confere;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e ao governo e
parlamento do Principado do Liechtenstein.
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Alteração 1

Proposta de decisão do Conselho
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
artigo 62.°, o ponto 3, alíneas a) e b), do 
artigo 63.° e os artigos 66.° e 95.°, 
conjugados com o segundo período do 
primeiro parágrafo do n.º 2 e com o 
primeiro parágrafo do n.º 3 do artigo 300.°,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
artigo 62.°, o ponto 3, alíneas a) e b), do 
artigo 63.° e os artigos 66.° e 95.°, 
conjugados com o segundo período do 
primeiro parágrafo do n.º 2 e com o 
segundo parágrafo do n.º 3 do artigo 300.°,

Or. en

Alteração 2

Proposta de decisão do Conselho
Citação 3

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o parecer do Parlamento 
Europeu,

Tendo em conta o parecer favorável do 
Parlamento Europeu,

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. O Protocolo ao Acordo relativo ao acervo de Schengen

O objectivo deste protocolo é associar o Liechtenstein aos trabalhos da UE no domínio do 
acervo de Schengen através da adesão do Liechtenstein ao Acordo de Schengen com a Suíça1

através de um protocolo. Por carta de 12 de Outubro de 2001, o Liechtenstein já tinha 
manifestado interesse em juntar-se à Suíça enquanto Parte Contratante de eventuais acordos
de associação aos acervos de Schengen e de Dublim, dado que existia desde há décadas uma 
política de abertura de fronteiras para a circulação de pessoas entre o Liechtenstein e a Suíça.
Todavia, o Liechtenstein não foi associado às negociações com a Suíça devido à falta de um 
acordo entre a Comunidade Europeia e o Liechtenstein sobre a fiscalidade das poupanças. 
A Comunidade Europeia e o Liechtenstein concluíram posteriormente um acordo relativo à 
fiscalidade das poupanças, que se encontra em vigor desde Julho de 2005. 

Ao aderir ao Acordo de Schengen com a Suíça, o Liechtenstein terá os mesmos direitos e 
obrigações que este país. O Liechtenstein deverá aceitar e aplicar a totalidade do acervo de 
Schengen sem qualquer excepção ou derrogação2. Com a adopção de novos actos ou medidas, 
se o conteúdo desses actos e medidas só puderem vincular o Liechtenstein depois de 
cumpridos os requisitos previstos na Constituição (referendo), o Liechtenstein disporá de um 
período de graça de 18 meses para aceita e aplicar a nova legislação Schengen3. Mas o 
Liechtenstein deve, entretanto, e sempre que possível, aplicar o acto ou a medida em causa a 
título provisório.

O Liechtenstein torna-se também membro do Comité Misto.

Tendo em conta a cooperação existente com a Suíça em matéria de política de vistos e de 
segurança, que inclui a utilização de bases de dados comuns, o Liechtenstein poderá utilizar 
as infra-estruturas técnicas da Suíça para aceder ao Sistema de Informação de Schengen e ao 
Sistema de Informação sobre Vistos.

2. Base jurídica

Embora só tenha sido negociado com o Liechtenstein um único texto, a Comissão propõe que 
seja seguido o mesmo procedimento que já foi aplicado na assinatura e adopção do Acordo de 
Schengen com a Suíça. A Comissão propõe, por isso, a adopção do Protocolo através de dois 
                                               
1 Acordo entre a União Europeia, a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça relativo à associação da 
Confederação Suíça à execução, à aplicação e ao desenvolvimento do acervo de Schengen assinado em 26 de 
Outubro de 2004. O artigo 16 deste Acordo prevê a possibilidade de adesão do Liechtenstein ao Acordo através 
de um protocolo
2 Foi autorizada uma excepção quando as disposições de um novo acto ou de uma nova medida do acervo de 
Schengem disserem respeito à execução de mandatos de busca e/ou de apreensão de meios de prova no âmbito 
de investigações ou processos por infracções no domínio da fiscalidade directa que, se fossem cometidas no 
Liechtenstein, não seriam, segundo o seu direito nacional, puníveis com pena privativa de liberdade (n.º 5 do 
artigo 5 do Protocolo).
3 A Noruega teve 6 meses, a Islândia 4 semanas e a Suíça 24 meses para aceitar e implementar o futuro acervo de 
Schengen.
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actos distintos, um baseado no Tratado que institui a Comunidade Europeia (Artigo 62, n.º 3 
do artigo 63, artigos 66 e 95) e o outro baseado no Tratado da União Europeia (Artigos 24 e
38). O Parlamento Europeu é consultado sobre a celebração do Protocolo em conformidade 
com o primeiro parágrafo do n.º 3 do Artigo 300).

Por carta de 21 de Março de 2007, a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, em conformidade com o n.º 2 do artigo 35 do Regimento do Parlamento 
Europeu, solicitou o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre a base jurídica 
proposta. Como a criação de comités mistos implica a criação de uma estrutura organizativa 
com poderes para tomar decisões vinculativas para as partes contratantes, em particular no 
que diz respeito à manutenção do Acordo e à resolução de litígios, e como o Protocolo alarga
os comités mistos ao incluir o Liechtenstein como parte contratante, na sua reunião de 11 de 
Junho de 2007, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu recomendar que a base jurídica 
seja alterada, passando a ser o segundo parágrafo do n.º 3 do Artigo 300 do Tratado CE, que 
exige o parecer favorável e não apenas a consulta do Parlamento Europeu. 

3. Posição da relatora

A relatora é favorável à celebração do Protocolo e recomenda que seja emitido um parecer 
favorável.

Mas a relatora considera também que, no futuro, o Parlamento Europeu deveria ser mais bem 
informado sobre as negociações internacionais em curso a fim de poder exercer as suas 
competências.
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