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Austatud esimees

 30. märtsi 2005. aasta kirjas tegite te vastavalt kodukorra artikli 35 lõikele 2 
õiguskomisjonile ülesandeks kontrollida eespool nimetatud komisjoni ettepaneku õigusliku 
aluse õigsust ja sobivust.

Parlamendikomisjon arutas eespool nimetatud küsimust  21. aprilli 2005. aasta koosolekul.

Nimetatud määruse õigusliku alusena on esitatud EÜ asutamislepingu artikli 62 lõige 1 ja 
lõike 2 punkt a.
Seoses mõnede muudatusettepanekute sisseviimisega kavatseb kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni raportöör Michael Cashman lisada täiendava õigusliku alusena EÜ 
asutamislepingu artikli 62 lõike 3.

Täiendava õigusliku aluse lisamise teeb vajalikuks raportööri ettepanek tühistada 14. juuni 
1985. aasta Schengeni lepingu rakenduskonventsiooni artikkel 22 (muudatusettepanekud 85 ja 
70)1

.

Siinkohal tuleb esmalt meelde tuletada, et vastavalt nõukogu 20. mai 1999. aasta otsusele 
1999/436/EÜ, millega on määratud kooskõlas EÜ asutamislepingu ja EL lepingu asjakohaste 

1 Schengeni konventsiooni artiklis 22 nähakse ette, et "välismaalased" peavad "riiki sisenedes või kolme 
tööpäeva jooksul alates riiki sisenemisest" teatama endast pädevatele ametivõimudele. Liikmesriigid kehtestavad 
vastavad tingimused ja erandid.  
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sätetega kindlaks iga Schengeni acquis'd moodustava sätte või otsuse õiguslik alus, on 
kõnealuse artikli 22 õiguslik alus EÜ asutamislepingu artikli 62 lõige 3 (vt lisa A ja 
ülalnimetatud otsuse artiklit 2).

Sellest järeldub selgelt, et EÜ asutamislepingu artikli 62 lõige 3 on nõuetekohane õiguslik 
alus Schengeni lepingu rakenduskonventsiooni artikli 22 muutmiseks.

Teiseks tuleb tähele panna, et kavandatav õigusliku aluse täiendus ei muudaks õigusakti 
vastuvõtmise menetlust, kuivõrd vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 
(2004/927/EÜ), mis näeb ette Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 251 osutatud 
menetluse kohaldamist teatud valdkondade suhtes, mis on hõlmatud kõnealuse 
asutamislepingu kolmanda osa IV jaotisega, on mõlemal juhul nõutav 
kaasotsustamismenetlus.

Johtuvalt ülaltoodud tähelepanekutest ja raportöör Manuel Medina Ortega ettepanekul 
otsustas õiguskomisjon 21. aprilli 2005. aasta koosolekul ühehäälselt1 anda nõusolek 
muudatusettepanekule, millega lisatakse komisjoni väljapakutud EÜ asutamislepingu artikli 
62 lõikele 1 ja lõike 2 punktile a täiendava õigusliku alusena EÜ asutamislepingu artikli 62 
lõige 3.

Lugupidamisega, 

Giuseppe Gargani

1 Hääletuse ajal viibisid kohal: Giuseppe Gargani (esimees), Manuel Medina Ortega (soovituse koostaja ja Maria 
Bergeri asendusliige), Marek Aleksander Czarnecki, Kurt Lechner (Bert Doorni asendusliige), Klaus-Heiner 
Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas Sakalas, József Szájer (Rainer Wielandi 
asendusliige), Nicola Zingaretti ja Jaroslav Zvěřina.


