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Megállapodás az EU-EK és Svájc között (Schengen) *

Javaslat tanácsi határozatra az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség
között, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesz-
tésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megköté-

séről (13054/2004 – COM(2004)0593 – C6-0241/2004 – 2004/0199(CNS))

(Konzultációs eljárás)

A javaslat a következőképpen módosul (1):

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

3. módosítás
1. bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre és külö-
nösen annak 62. cikkére, 63. cikk (3) bekezdésére, 66. cikkére és
95. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdés első albe-
kezdésének második mondatával és a 300. cikk (3) bekezdés első
albekezdésével,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 62. cikkére, 63. cikk 3. pontjára, 66. cikkére és
95. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdés első albe-
kezdésének második mondatával és a 300. cikk (3) bekezdésének
második albekezdésével,

4. módosítás
3. bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Parlament véleményére, tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására,

(1) A módosítások elfogadását követően az ügyet ismételt vizsgálat céljából visszautalták a bizottsághoz az eljárási szabályzat 53. cikkének (2) bekezdése
alapján A6-0201/2005.
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Az EK–Kanada megállapodás az utasnyilvántartásról *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a kanadai kormány között az
előzetes utasinformáció (API) és az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozására
vonatkozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2005)0200 – C6-0184/2005 – 2005/0095(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2005)0200) (1),

– tekintettel a légiutasokról az utas-nyilvántartási adatállományban szereplő, a Kanadai Határszolgálati
Ügynökségnek továbbított személyes adatok megfelelő védelméről szóló bizottsági határozattervezetre,
valamint a Kanadai Határszolgálati Ügynökség kötelezettségvállalásaira, melyet ahhoz a bizottsági hatá-
rozathoz csatoltak,

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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– tekintettel az EK-Szerződés 95. cikkére, összefüggésben a 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének
első mondatával,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0184/2005),

– tekintettel a Jogi Bizottság véleményére a javasolt jogalapot illetően,

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 35. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0226/2005),

A. mivel, eljárási szempontból nézve:

– a Bizottság és a Tanács által követett megoldás ugyanazokat a fenntartásokat eredményezi, mint ame-
lyeket a Parlament is felvetett a PNR/USA (C-317/04) ügyben, még akkor is, ha alapjában véve a kanadai
hatóságokkal folytatott tárgyalások elfogadható egyensúlyt képviselnek a szabadságra és a biztonságra
vonatkozó követelmények között egy harmadik országban,

– egy nemzetközi megállapodásnak minden lényeges, a szerződő felekre nézve kötelező erejű elemet
tartalmaznia kell, és mivel ebben az ügyben a Bizottság „megfelelési” határozatában megkövetelt garan-
ciáknak, valamint a kanadai hatóságok kötelezettségvállalásainak is a megállapodás részét kellett volna
képezniük,

– az Európai Parlament már megtámadta az Európai Közösségek Bírósága előtt ugyanezt a „háromfordu-
lós” eljárást a C-317/04-es ügyben, mert az eljárás nem átlátható és nincs összhangban a jogállamisággal
és azzal az eljárással, amely alapján a Parlament hozzájárulását adja nemzetközi megállapodásokhoz; a
Bíróság ítéletére várva helyénvalóbb lett volna, ha a Bizottság benyújtotta volna javaslatát és a Tanács
cselekedett volna a Bizottság által aláírandó nemzetközi megállapodásokról való tárgyalások során álta-
lában használt eljárással összhangban;

1. nem fogadja el a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy hívja fel a Tanácsot, hogy ne kösse meg a megállapodást addig, amíg a Bíróság
nem hoz ítéletet a C-317/04-es ügyben;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok,
illetve Kanada kormányainak és parlamentjeinek.
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Politikai helyzet és a média függetlensége Belaruszban

Az Európai Parlament állásfoglalása a politikai helyzetről és a média függetlenségéről a Belarusz
Köztársaságban

Az Európai Parlament,

– tekintettel a belarusz helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira,

– különös tekintettel 2005. március 10-i, a Belaruszban fogva tartott politikai foglyok helyzetéről szóló
állásfoglalására (1),

– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének a belarusz helyzetről szóló állásfoglalásaira, és
különösen a 2004. április 28-i, a sajtónak a Belarusz Köztársaságban történő üldözéséről szóló állás-
foglalására,

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Bizotságának 2005. április 14-i, az emberi jogok belarusz köztársaság-
beli helyzetéről szóló határozatára,

(1) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0080.
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