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Dotyczy: Podstawy prawnej projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego 
wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice 
(COM(2004)0391 – C6-0080/2004 – 2004/0127(COD))1

Szanowny Panie Przewodniczący,

Pismem z dnia 30 marca 2005 r., zwrócił się Pan do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 35 ust. 2 
Regulaminu, o weryfikację ważności oraz adekwatności podstawy prawnej projektu Komisji, 
o którym mowa.

Komisja rozpatrzyła ww. pytanie na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2005 r.

Zaproponowaną dla tego rozporządzenia podstawę prawną stanowi art. 62 ust. 1 i 2 a) 
Traktatu WE.
Sprawozdawca Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 
Michael Cashman, proponuje dodanie art. 62 ust. 3 Traktatu WE, jako dodatkowej podstawy 
prawnej, ponieważ stała się ona konieczna na skutek wprowadzenia niektórych poprawek.

W związku z powyższym, sprawozdawca proponuje uchylenie art. 22 Konwencji 
wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku (poprawki nr 85 i 70)2.

Otóż należy przypomnieć, że stosownie do decyzji Rady 1999/436/WE z dnia 20 maja 1999 
roku, określającej, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Traktatu ustanawiającego 

1 Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
2 Art. 22 Konwencji z Schengen stanowi, że „cudzoziemcy” winni zgłosić się „po wjeździe albo w ciągu trzech 
dni roboczych od dnia wjazdu” do odpowiednich władz. Państwa Członkowskie określają odnośne warunki i 
wyjątki. 
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Wspólnotę Europejską i Traktatu o Unii Europejskiej, podstawę prawną dla każdego z 
postanowień lub decyzji stanowiących dorobek Schengen, podstawę prawną dla 
wzmiankowanego art. 22 stanowi art. 62 ust. 3 Traktatu WE (patrz załącznik A i art. 2 ww. 
decyzji).

Wynika z tego, że niewątpliwie art. 62 ust. 3 Traktatu WE stanowi odpowiednią podstawę 
prawną dla każdej interwencji ustawodawcy, której przedmiotem jest ww. art. 22 Konwencji 
wykonawczej do Układu z Schengen.

Należy również zauważyć, że proponowane dodanie nie zmieniłoby procedury przyjęcia aktu, 
ponieważ w obu przypadkach wymagana jest procedura współdecyzji, zgodnie z decyzją 
Rady z dnia 22 grudnia 2004 roku przewidującą stosowanie procedury określonej w art. 251 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do niektórych obszarów 
objętych tytułem IV części trzeciej ww. Traktatu (2004/927/WE). 

W świetle tych uwag oraz w odniesieniu do propozycji sprawozdawcy, Manuela Mediny 
Ortegi, na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2005 r., Komisja Prawna jednogłośnie podjęła 
decyzję 1 o pozytywnym zaopiniowaniu złożenia poprawki mającej na celu dodanie art. 62 
ust. 3 Traktatu WE jako dodatkowej podstawy prawnej względem zaproponowanego przez 
Komisję art. 62 ust. 1 i 2 a) Traktatu WE.

Z wyrazami szacunku,

Giuseppe Gargani

1 W chwili głosowania obecni byli Giuseppe Gargani (przewodniczący), Manuel Medina Ortega (sprawozdawca 
komisji opiniodawczej oraz zastępca Marii Berger), Marek Aleksander Czarnecki, Kurt Lechner (zastępca Berta 
Doorna), Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas Sakalas, József 
Szájer (zastępca Rainera Wielanda), Nicola Zingaretti oraz Jaroslav Zvěřina.


