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Układ WE/Szwajcaria: Swobodny przepływ osób ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej
zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, protokołu do umowy
między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją
Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem w
charakterze Umawiających się Stron, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryj-
skiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych
Państw do Unii Europejskiej (12585/2004 — COM(2004)0596 — C6-0247/2004 — 2004/0201

(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (COM(2004)0596) (1),

— uwzględniając protokół do umowy o współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją
Szwajcarską (12585/2004) (1),

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 akapit
drugi, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, drugie zdanie oraz art. 310 Traktatu WE (C6-0247/
2004),

— uwzględniając art. 75 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
(A6-0058/2005),

1. wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak
również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

(1) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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System Informacyjny Schengen — dostęp służb odpowiedzialnych za rejestrację
pojazdów***II

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przy-
jęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Konwencję wykonawczą do
Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspól-
nych granicach, w zakresie dostępu do Systemu Informacyjnego Schengen służb odpowiedzialnych
w Państwach Członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów (14238/1/2004 —

C6-0007/2005 — 2003/0198(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (14238/1/2004 – C6-0007/2005) (1),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (2) dotyczące projektu Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0510) (1),

(1) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. C 103 E z 29.4.2004, str. 794.
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— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 62 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0084/2005),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TC2-COD(2003)0198

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 28 kwietnia 2005 r. w
celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr … /2005 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego
Konwencję wykonawczą do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego
znoszenia kontroli na wspólnych granicach, w zakresie dostępu służb odpowiedzialnych w Pań-
stwach Członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego

Schengen

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71 ust. 1 lit. d),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno — Społecznego (1),

po konsultacji Komitetu Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 9 dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyj-
nych pojazdów (3) stanowi, że Państwa Członkowskie wspierają się nawzajem w wykonywaniu tej
dyrektywy i mogą wymieniać informacje na poziomie dwu- lub wielostronnym, w szczególności w
celu kontroli, przed jakąkolwiek rejestracją pojazdu, jego statusu prawnego, w miarę potrzeb w Pań-
stwie Członkowskim, w którym był on wcześniej zarejestrowany. Taka kontrola może obejmować w
szczególności wykorzystanie sieci elektronicznej.

(2) System Informacyjny Schengen (zwany dalej „SIS”), utworzony na mocy postanowień zawartych w
Tytule IV Konwencji wykonawczej z 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w
sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (4) (zwanej dalej „Konwencją z Schen-
gen z 1990 r.”) i włączony w ramy Unii Europejskiej zgodnie z Protokołem załączonym do Traktatu o
Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, ustanawia elektroniczną sieć
łączącą Państwa Członkowskie i zawiera, między innymi, dane na temat pojazdów silnikowych o
pojemności silnika przekraczającej 50 cm3, które zostały skradzione, przywłaszczone lub utracone w
inny sposób. Zgodnie z art. 100 ust. 1 Konwencji z Schengen z 1990 r. dane dotyczące takich pojaz-
dów silnikowych, poszukiwanych w celu zajęcia lub w celu użycia jako dowód w postępowaniu kar-
nym, wprowadza się do SIS.

(3) Decyzja Rady 2004/919/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zwalczania przestępczości zwią-
zanej z pojazdami i mającej implikacje transgraniczne (5) obejmuje korzystanie z SIS jako integralnej
części strategii w zakresie ścigania przestępstw związanych z pojazdami.

(1) Dz.U. C 110 z 30.4.2004, str. 1.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 1 kwietnia 2004 r. (OJ C 103 E z 29.4.2004, str. 794), wspólne stanowisko

Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i stanowisko Parlamentu Europejskiego
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

(3) Dz.U. L 138 z 1.6.1999, str. 57. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/127/WE (Dz.U. L 10 z
16.1.2004, str.29).

(4) Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 19. Konwencja ostatnio zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 871/2004 (Dz.U. L
162, z 30.4.2004, str.29).

(5) Dz.U. L 389 z 30.12.2004, str. 28.
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