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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi v imenu Evropske skupnosti Protokola med 
Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino 
Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, 
Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k 
izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda
(KOM(2006)0752 – C6-0089/2006 – 2006/0251(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (KOM(2006)0752),

– ob upoštevanju protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko 
konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu 
med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi 
Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, 

– ob upoštevanju člena 62, člena 63(3)(a) in (b), členov 66 in 95 ter prvega pododstavka 
člena 300(2) Pogodbe o ES,

– ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe o ES, v skladu s katerim se je 
Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0089/2006),

– ob upoštevanju členov 51, 83(7) in 35 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Sklepa Sveta, kakor je bil spremenjen, in se strinja s sklenitvijo 
sporazuma;

2. si pridržuje pravico braniti svoje pristojnosti, ki so mu bile dodeljene s Pogodbo;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in vladi in parlamentu Kneževine Lihtenštajn.

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa Sveta
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 62, člena 

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 62, člena 
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63(3)(a) in (b), člena 66 ter člena 95 v 
zvezi z drugim stavkom prvega 
pododstavka člena 300(2) in prvim
pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

63(3)(a) in (b), člena 66 ter člena 95 v 
zvezi z drugim stavkom prvega 
pododstavka člena 300(2) in drugim
pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa Sveta
Navedba sklicevanja 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju mnenja Evropskega 
parlamenta,

ob upoštevanju privolitve Evropskega 
parlamenta,

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

1. Protokol k sporazumu o schengenskem pravnemu redu 

S protokolom bo Lihtenštajn pristopil k schengenskemu sporazumu s Švico1 in se tako 
pridružil delovanju EU na področju schengenskega pravnega reda. Lihtenštajn je že z 
dopisom z dne 12. oktobra 2001 izrazil svoje zanimanje, da bi se pridružil Švici kot 
pogodbenica k morebitnima pridružitvenima sporazumoma o schengenskem pravnem redu in 
pravnem redu Dublin, ker je politika odprtih meja za pretok oseb med Lihtenštajnom in Švico 
v veljavi že desetletja. Ker pa med Lihtenštajnom in Evropsko skupnostjo ni bilo sporazuma o 
obdavčitvi prihrankov, ta država ni bila vključena v pogajanja s Švico. Evropska skupnost in 
Lihtenštajn sta pozneje sklenila tak sporazum o obdavčitvi prihrankov, ki je veljaven od julija 
2005.

Ker Lihtenštajn pristopa k schengenskemu sporazumu s Švico, bo imel enake pravice in 
obveznosti kot Švica. Schengenski pravni red in njegov razvoj bo moral sprejeti in uporabljati 
brez vsakršne izjeme in odstopanja2. Če sprejeti novi akti ali ukrepi lahko zanj postanejo 
zavezujoči šele, ko izpolnjujejo ustavne zahteve (referendum), potem ima Lihtenštajn za 
sprejem in izvajanje nove schengenske zakonodaje3 na voljo 18 mesecev. Vseeno pa bi moral 
omenjene akte in ukrepe medtem začasno izvajati, kjer je to mogoče.

Lihtenštajn postane tudi član mešanega odbora.

Ob upoštevanju obstoječega sodelovanja s Švico na področju vizumske politike in varnostnih 
zadev, ki vključuje uporabo skupnih podatkovnih baz, lahko Lihtenštajn za dostop do 
schengenskega informacijskega sistema in vizumskega informacijskega sistema uporablja 
tehnično infrastrukturo Švice.

2. Pravna podlaga

Čeprav je bilo z Lihtenštajnom po pogajanjih oblikovano skupno besedilo, pa Komisija 
predlaga pristop, ki je bil izbran ob podpisu in sprejemanju schengenskega sporazuma s 
Švico: eden naj bi temeljil na Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (člen 62, člen 63(3), 
člen 66 in člen 95), drugi pa na Pogodbi o Evropski uniji (člena 24 in 38). V skladu s prvim 
pododstavkom člena 300(3) je o sklenitvi protokola potrebno posvetovanje z Evropskim 
parlamentom.

V dopisu z dne 21. marca 2007 je Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve v skladu s členom 35(2) Poslovnika Evropskega parlamenta zahteval mnenje Odbora 
                                               
1 Evropska unija, Evropska skupnost in Švicarska konfederacija so Sporazum o pridružitvi Švicarske 
konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda podpisale 26. oktobra 2004. Člen 16 
tega sporazuma določa, da Lihtenštajn k sporazumu lahko pristopi s protokolom.
2 V zvezi z razvojem schengenskega pravnega reda je bila dovoljena izjema za primer zahteve za preiskavo in 
zaseg za namene preiskav ali naloga za preiskavo ali pregon kršitev na področju neposredne obdavčitve, ki bi, če 
bi bile storjene v Lihtenštajnu, po pravu Lihtenštajna ne bile kaznovane z odvzemom prostosti (člen 5(5) 
protokola).
3 Norveška je imela za sprejetje in izvajanje nastajajočega schengenskega pravnega reda na voljo 6 mesecev, 
Islandija 4 tedne in Švica 24 mesecev.
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za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi. Ker ustanovitev skupnih/mešanih odborov 
zajema vzpostavitev organizacijske strukture z diskrecijsko pravico sprejemanja odločitev, ki 
bodo zavezujoče za pogodbene stranke, zlasti kar zadeva ohranitev sporazuma in reševanje 
sporov, in ker protokol razširja skupne/mešane odbore tako, da vključuje Lihtenštajn kot 
državo pogodbenico, je Odbor za pravne zadeve na seji 11. junija 2007 sklenil priporočiti 
spremembo pravne podlage v drugi odstavek člena 300(3) Pogodbe o ES, ki zahteva 
privolitev Parlamenta in ne le posvetovanje z njim. 

3. Mnenje poročevalke

Poročevalka podpira sklenitev protokola in priporoča privolitev vanj.

Vseeno pa meni, da bi moral biti Evropski parlament v prihodnje podrobneje obveščen o 
tekočih mednarodnih pogajanjih, da bi lahko izvrševal svoje pristojnosti.
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