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PR_CNS_art83am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.



PR\719156SV.doc 3/8 PE404.817v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ......................................................................................................................7



PE404.817v01-00 4/8 PR\719156SV.doc

SV



PR\719156SV.doc 5/8 PE404.817v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av
protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, 
Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om 
Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, 
Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets 
associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket
(KOM(2006)0752 – C6-0089/2008 – 2006/0251(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2006)0752),

– med beaktande av protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, 
Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om 
Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, 
Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets 
associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket,

– med beaktande av artikel 62, artikel 63.3 a och b, artiklarna 66 och 95 och artikel 300.2 
första stycket i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet 
har hört parlamentet (C6-0089/2008),

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor om den föreslagna rättsliga 
grunden,

– med beaktande av artiklarna 51, 83.7 och 35 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner det ändrade förslaget till rådets beslut med de ändringar 
som gjorts och godkänner ingåendet av protokollet.

2. Europaparlamentet förbehåller sig rätten att försvara sina fördragsenliga befogenheter.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt 
regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och regeringen och parlamentet i 
Furstendömet Liechtenstein parlamentets ståndpunkt.
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Ändringsförslag 1

Förslag till rådets beslut
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 62, 63.3 a–b, 66 och 95 
jämförda med artikel 300.2 första stycket 
andra meningen samt artikel 300.3 
första stycket,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 62, 63.3 a–b, 66 och 95 
jämförda med artikel 300.2 första stycket 
andra meningen samt artikel 300.3 
andra stycket,

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till rådets beslut
Beaktandeled 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Europaparlamentets 
yttrande,

med beaktande av Europaparlamentets 
samtycke,

Or. en
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MOTIVERING

1. Protokollet till avtalet om Schengenregelverket

Syftet med detta protokoll är att knyta Liechtenstein till EU:s arbete inom ramen för 
Schengenregelverket genom att Liechtenstein ansluts till Schengenavtalet med Schweiz1 via 
ett protokoll. I en skrivelse av den 12 oktober 2001 uttryckte Liechtenstein sitt intresse för att 
tillsammans med Schweiz bli avtalsslutande part i eventuella anslutningsavtal till Schengen-
och Dublinregelverken, eftersom en politik med öppna gränser för personers rörlighet hade 
funnits mellan Liechtenstein och Schweiz i decennier. Liechtenstein deltog dock inte i 
förhandlingarna med Schweiz, eftersom det inte fanns något avtal om beskattning av 
inkomster av sparande mellan Europeiska gemenskapen och Liechtenstein. Senare ingick 
Europeiska gemenskapen och Liechtenstein ett sådant avtal om beskattning av inkomster av 
sparande, vilket trädde i kraft i juli 2005.

När Liechtenstein ansluter sig till Schengenavtalet med Schweiz får landet samma rättigheter 
och skyldigheter som Schweiz. Liechtenstein måste godta och genomföra 
Schengenregelverket och dess utveckling utan undantag eller inskränkningar2. När nya 
rättsakter eller åtgärder antas, vilkas innehåll endast kan bli bindande för Liechtenstein sedan 
konstitutionella krav (folkomröstning) har uppfyllts, får dock Liechtenstein en 18 månader 
lång respitperiod för att godta och genomföra ny Schengenlagstiftning3. Under tiden ska 
emellertid Liechtenstein genomföra rättsakten eller åtgärden i fråga provisoriskt när så är 
möjligt.

Liechtenstein blir också medlem i den gemensamma kommittén.

Mot bakgrund av det befintliga samarbetet med Schweiz i fråga om viseringspolitik och 
säkerhetsfrågor, som inkluderar användningen av gemensamma databaser, får Liechtenstein 
använda Schweiz tekniska infrastruktur för åtkomst till Schengens informationssystem och 
Informationssystemet för viseringar.

2. Rättslig grund

Trots att en enda text har förhandlats fram med Liechtenstein föreslår kommissionen att det 
beslutade tillvägagångssättet för att underteckna och anta Schengenavtalet med Schweiz 
tillämpas. Kommissionen föreslår således att protokollet antas genom två separata rättsakter, 
en som bygger på fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (artiklarna 62, 63.3, 
66 och 95) och en som bygger på fördraget om Europeiska unionen (artiklarna 24 och 38). 
                                               
1 Avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om 
Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av 
Schengenregelverket, undertecknat den 26 oktober 2004. Enligt artikel 16 i detta avtal har Liechtenstein 
möjlighet att ansluta sig till avtalet via ett protokoll.
2 Ett undantag har dock beviljats i fråga om Schengenregelverkets utveckling, om innehållet i bestämmelserna i 
en ny rättsakt eller åtgärd är tillämpliga på framställningar eller beslut om husrannsakan och beslag i samband 
med utredningar eller åtal på området för direkt beskattning som, om de begås i Liechtenstein, enligt den 
liechtensteinska lagstiftningen inte är belagda med frihetsstraff (artikel 5.5 i protokollet).
3 Norge hade 6 månader, Island 4 veckor och Schweiz 24 månader på sig att godta och genomföra 
Schengenregelverket.
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Samråd med Europaparlamentet sker om ingåendet av protokollet i enlighet med artikel 300.3 
första stycket.

I en skrivelse av den 21 mars 2007 begärde utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor ett yttrande av utskottet för rättsliga frågor om den föreslagna 
rättsliga grunden, i enlighet med artikel 35.2 i Europaparlamentets arbetsordning. Vid sitt 
sammanträde den 11 juni 2007 beslutade utskottet för rättsliga frågor att rekommendera att 
den rättsliga grunden ändras till att hänvisa till artikel 300.3 andra stycket i EG-fördraget, som 
kräver samtycke och inte enbart samråd med Europaparlamentet, eftersom inrättandet av 
blandade/gemensamma kommittéer innebär att en organisatorisk struktur skapas med 
befogenheter att fatta beslut som binder de avtalsslutande parterna, i synnerhet när det gäller 
underhållet av avtalet och tvistlösning, och eftersom protokollet utökar de 
blandade/gemensamma kommittéerna genom att Liechtenstein blir en avtalsslutande part.

3. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder ingåendet av protokollet och rekommenderar att Europaparlamentet 
samtycker till det.

Föredraganden anser dock att Europaparlamentet bör få närmare information om pågående 
internationella förhandlingar i framtiden, så att parlamentet kan utöva sina befogenheter.


	719156sv.doc

