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Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii).
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení, v mene Európskeho spoločenstva, Protokolu 
medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou 
a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode 
medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou 
o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju 
schengenského acquis
(KOM(2006)0752 – C6-0089/2008 – 2006/0251(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2006)0752),

– so zreteľom na protokol medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, 
Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení 
Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym 
spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k 
implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis,

– so zreteľom na článok 62, článok 63 ods. 3 písm. a) a b), články 66 a 95 a článok 300 ods. 
2 prvý pododsek zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0089/2008),

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

– so zreteľom na článok 51, článok 83 ods. 7 a článok 35 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu rozhodnutia Rady a schvaľuje uzatvorenie 
protokolu;

2. vyhradzuje si právo hájiť svoje výsady vymedzené zmluvou;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Lichtenštajnského kniežatstva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia Rady
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, najmä na jej 
články 62, 63 ods. 3 písm. a) a b), 66 a 95 
v spojení s druhou vetou prvého pododseku 
článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom 
článku 300 ods. 3,

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, najmä na jej 
články 62, 63 ods. 3 písm. a) a b), 66 a 95 
v spojení s druhou vetou prvého pododseku 
článku 300 ods. 2 a druhým pododsekom 
článku 300 ods. 3,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia Rady
Citácia 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na stanovisko Európskeho 
parlamentu,

so zreteľom na súhlas Európskeho 
parlamentu,

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Protokol k dohode o pristúpení k schengenskému acquis

Cieľom tohto protokolu je zapojiť Lichtenštajnsko do činnosti EÚ v oblasti schengenského 
acquis pristúpením Lichtenštajnska k Schengenskej dohode so Švajčiarskom1

prostredníctvom protokolu. V liste z 12. októbra 2001 Lichtenštajnsko už vyjadrilo svoj 
záujem pripojiť sa k Švajčiarsku ako zmluvná strana prípadnej dohody o pristúpení 
k schengenskému a dublinskému acquis vzhľadom na to, že pre pohyb osôb existuje medzi 
Švajčiarskom a Lichtenštajnskom politika otvorených hraníc už desiatky rokov. Vzhľadom na 
neexistenciu dohody o zdaňovaní príjmov z úspor medzi Európskym spoločenstvom 
a Lichtenštajnskom sa však Lichtenštajnsko nezúčastňovalo rokovaní so Švajčiarskom. 
Európske spoločenstvo a Lichtenštajnsko uzavreli dodatočne dohodu o zdaňovaní príjmov 
z úspor, ktorá je platná od júla 2005.

Keďže Lichtenštajnsko pristupuje k Schengenskej dohode so Švajčiarskom, bude mať 
rovnaké práva a povinnosti ako Švajčiarsko. Lichtenštajnsko musí prijať a uplatňovať 
schengenské acquis a jeho rozvoj bez akýchkoľvek výnimiek a odchýlok2. Pri prijatí nových 
aktov alebo opatrení má Lichtenštajnsko v prípade, že obsah týchto aktov alebo opatrení bude 
pre Lichtenštajnsko záväzný až po splnení ústavných požiadaviek (referendum), 18 mesiacov 
na prijatie a implementáciu nových ustanovení schengenského acquis3. Dovtedy by však 
Lichtenštajnsko malo v rámci možnosti predbežne vykonávať takýto akt alebo takéto 
opatrenie v danej oblasti.

Lichtenštajnsko sa okrem toho stane členom zmiešaného výboru.

Vzhľadom na existujúcu spoluprácu so Švajčiarskom v oblasti vízovej politiky a bezpečnosti, 
ktorá zahŕňa používanie spoločných databáz, môže Lichtenštajnsko využívať technickú 
infraštruktúru Švajčiarska pre svoj prístup do Schengenského informačného systému 
a Vízového informačného systému.

2. Právny základ

Hoci sa s Lichtenštajnskom rokovalo o osobitnom texte, Komisia navrhuje uplatniť ten istý 
prístup, ktorý sa použil pri podpísaní a prijatí dohody o pristúpení k schengenskému acquis
so Švajčiarskom. Komisia tak navrhuje prijatie protokolu v dvoch samostatných aktoch, 
pričom prvý bude vychádzať zo Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (články 62, 63 
ods. 3, 66 a 95) a druhý zo Zmluvy o Európskej únii (články 24 a 38). Európsky parlament je 
                                               
1 Dohoda podpísaná 26. októbra 2004 medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou 
konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovania a rozvoju Schengenského 
acquis. Článok 16 tejto dohody ustanovuje možnosť Lichtenštajnska pristúpiť k tejto dohode prostredníctvom 
protokolu.
2 Existuje však jedna výnimka, pokiaľ ide o rozvoj schengenského acquis: ak sa rozvoj acquis týka žiadostí a 
príkazov na prehliadku a na zaistenie vydaných na účely vyšetrovania alebo stíhania trestných činov v oblasti 
priamych daní, za ktoré, ak sú spáchané v Lichtenštajnsku, právny poriadok Lichtenštajnska neumožňuje 
uloženie trestu odňatia slobody (čl. 5 ods. 5 protokolu).
3 Na prijatie a vykonávanie budúceho schengenského acquis malo Nórsko 6 mesiacov, Island 4 týždne a 
Švajčiarsko 24 mesiacov.
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konzultovaný vo veci uzatvorenia protokolu v súlade s prvým pododsekom článku 300 ods. 3.

V súlade s čl. 35 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadal Výbor pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci vo svojom liste z 21. marca 2007 Výbor pre právne veci o 
stanovisko k navrhovanému právnemu základu. Keďže zriadenie spoločného/zmiešaného 
výboru znamená vytvorenie organizačnej štruktúry s právomocou prijímať rozhodnutia 
záväzné pre zmluvné strany, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie dohody a riešenie sporov, a 
keďže protokolom sa spoločný/zmiešaný výbor rozširuje o Lichtenštajnsko ako zmluvnú 
stranu, na základe svojho rozhodnutia prijatého na schôdzi dňa 11. júna 2007 Výbor pre 
právne veci odporúča zmeniť právny základ tak, aby odkazoval na druhý pododsek článku 
300 ods. 3 Zmluvy o založení ES, v ktorom sa vyžaduje súhlas, a nielen konzultácia 
Európskeho parlamentu. 

3. Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa podporuje uzatvorenie protokolu a odporúča vyslovenie súhlasu s jeho 
uzatvorením.

Spravodajkyňa sa však domnieva, že Európsky parlament by mal byť v budúcnosti bližšie 
informovaný o prebiehajúcich medzinárodných rokovaniach, aby mohol lepšie vykonávať 
svoje právomoci.
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