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Ärende: Rättslig grund för om en gemenskapskodex om gränspassage för personer 
(KOM(2004)0391 – C6-0080/2004 – 2004/0127(COD))1

Med en skrivelse av den 30 mars 2005 begärde Ni, i enlighet med artikel 35.2 i 
arbetsordningen, att rättsutskottet skulle kontrollera giltigheten och lämpligheten hos den 
rättsliga grunden för ovannämnda kommissionsförslag.

Vid utskottssammanträdet den 21 april 2005 behandlade utskottet detta ärende.

Den rättsliga grund som föreslås för denna förordning är artikel 62.1 och artikel 62.2 a i 
EG-fördraget. Michael Cashman, som är föredragande för utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, anser att artikel 62.3 i EG-fördraget bör läggas 
till. Denna kompletterande rättsliga grund behövs nämligen eftersom vissa ändringsförslag 
införs.

I detta sammanhang föreslår föredraganden att hänvisningen till artikel 22 i konventionen om 
tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 skall utgå (ändringsförslag 85 och 70)2.

Det förtjänar dock att påpekas att den rättsliga grunden för den nuvarande artikel 22 är 
artikel 62.3 i EG-fördraget. Detta ligger i linje med rådets beslut 1999/436/EG av den 
20 maj 1999 om fastställande, i enlighet med relevanta bestämmelser i Fördraget om 

1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 I artikel 22 i Schengenkonventionen åläggs ”utlänningar” att rapportera till de behöriga myndigheterna 
”antingen vid inresan eller inom en tidsfrist på tre arbetsdagar”. Medlemsstaterna skall lägga fast villkoren och 
undantagen.
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upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska unionen, av rättslig 
grund för samtliga bestämmelser och beslut som utgör Schengenregelverket (se bilaga A och 
artikel 2 i detta beslut). 

Av detta framgår klart och tydligt att artikel 62.3 i EG-fördraget utgör den lämpliga rättsliga 
grunden varje initiativ från den lagstiftande myndigheten som avser den ovannämnda 
artikel 22 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet.

Det kan även konstateras att det föreslagna tillägget inte skulle medföra en ändring av 
förfarandet för att anta rättsakten, eftersom medbeslutande krävs i båda fallen, i enlighet med 
rådets beslut av den 22 december 2004, där det fastställs att vissa av de områden som omfattas 
av avdelning IV i del III i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall 
regleras av förfarandet i artikel 251 i det fördraget (2004/927/EG).

Mot denna bakgrund och på förslag av föredraganden Manuel Medina Ortega beslutade 
rättsutskottet därför enhälligt1, vid sammanträdet den 21 april 2005, att tillstyrka att det inges 
ett ändringsförslag om att lägga till artikel 62.3 i EG-fördraget som kompletterande rättslig 
grund utöver den rättsliga grund som föreslagits av kommissionen, nämligen artikel 62.1 och 
artikel 62.2 a i EG-fördraget.

Med vänlig hälsning

Giuseppe Gargani

1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen Giuseppe Gargani (ordförande), Manuel Medina 
Ortega (föredragande för yttrande och suppleant för Maria Berger), Marek Aleksander Czarnecki, Kurt Lechner 
(suppleant för Bert Doorn), Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas 
Sakalas, József Szájer (suppleant för Rainer Wieland), Nicola Zingaretti och Jaroslav Zvěřina.


