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Goedkeuring van de op 25 juni 1991 te Bonn tot
stand gekomen Protocollen en Overeenkomsten
inzake de toetreding van de Republiek Portugal
en het Koninkrijk Spanje tot het Akkoord van
Schengen van 14 juni 1985 en tot de
Overeenkomst tot uitvoering van het Akkoord
van Schengen van 19 juni 1990, beide gewijzigd
bij Protocol, respectievelijk Overeenkomst
betreffende de toetredïng van de Italiaanse
Republiek van 27 november 1990

MEMORIE VAN TOELICHTING

I. Inleiding

De aanvragen tot toetreding van Spanje en Portugal dateren van
dezelfde dag als de ondertekening van de toetredingsdocumenten van
Italië. Deze aanvragen werden positief ontvangen, onder de voorwaarde,
dat beide landen bij toetreding het gehele Schengen-acquis dienden te
aanvaarden. Vanaf die datum werden afgevaardigden uitgenodigd om als
waarnemers deel te nemen aan de werkzaamheden ter voorbereiding van
de inwerkingtreding van de Uitvoeringsovereenkomst. Daarnaast werden
in het kader van onderhandelingen over de toetreding met beide landen
gedegen onderzocht of en zo ja op welke wijze zij de beide Schengenver–
dragen zouden gaan toepassen. Nadat door middel van ondermeer de
beantwoording van vele vragen was vast komen te staan dat beide
landen ook daadwerkelijk aan het gehele Schengen-acquis zouden
kunnen voldoen, konden op 25 juni 1991 de toetredingsdocumenten van
Spanje en Portugal tot het Schengenacquis worden ondertekend.

Wanneer de verdragen, die gezamenlijk het Schengen-acquis vormen,
alle in werking zullen zijn getreden, zal aldus een aaneengesloten ruimte
zijn ontstaan zonder persooncontroles aan de gemeenschappelijke
grenzen van alle Lidstaten van de E.G. op het Europese vaste land, met
uitzondering van Denemarken.

Mede gelet op de door de Staten-Generaal geuite wens de toetre–
dingsakte van Italië tot het Akkoord van Schengen van 1985 aan uitdruk–
kelijke goedkeuring te onderwerpen, worden alle toetredingsakten van
Spanje en Portugal ter uitdrukkelijke goedkeuring voorgelegd. Evenals
het Akkoord van Schengen, de daarbij behorende Uitvoeringsovereen–
komst van 19 juni 1990 (Trb. 1990, 145), en de toetredingsakten van
Italië tot het Schengenacquis van 27 november 1990 (Trb. 1991, 26 en
27), zullen de toetredingsakten van Spanje en Portugal, voor wat het
Koninkrijk der Nederlanden betreft, alleen voor Nederland gelden.
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II. Toetreding tot het akkoord van schengen

Krachtens de beide Protocollen treden Spanje en Portugal toe tot het
Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27
november 1990 te Parijs ondertekende Protocol van toetreding van Italië.
Het Akkoord wordt daartoe andermaal gewijzigd. Deze wijziging houdt
slechts in de opname van «het Koninkrijk Spanje» en «de Portugese
Republiek» in de relevante passages van het Akkoord. In de aldus gewij–
zigde vorm wordt het Akkoord door de acht betrokken Staten voorlopig
toegepast vanaf 26 juni 1991, de dag na ondertekening. Voor de inwer–
kingtreding van de toetredingsinstrumenten is nodig, behalve de inwer–
kingtreding van de Uitvoerigsovereenkomst zelf, de bekrachtiging door
de vijf oorspronkelijke Schengen-landen en respectievelijk Spanje en
Portugal. De regeling is zodanig opgezet dat het tijdstip van bekrach–
tiging door Italië niet relevant is voor de inwerkingtreding. In aan de
Protocollen van toetreding gehechte gemeenschappelijke verklaringen
preciseren de partijen dat de korte-termijnmaatregelen, zoals bedoeld in
Titel I van het Akkoord op gelijke wijze en voorwaarden zullen worden
toegepast jegens Spanje en Portugal als reeds gebeurt bij de zes overige
Schengen-landen. Tevens verklaren de Regeringen van Spanje en
Portugal kennis te nemen van elkaars toetreding tot het Akkoord van
Schengen. Aangezien beide landen nog geen partij zijn bij het Akkoord
(of een der andere Schengen-documenten), bestaat er in de beide
toetredingsprotocollen geen gelegenheid voor elk der toetredende Staten
om in te stemmen met de toetreding van de andere Staat. Door middel
van deze verklaringen wordt de erkenning van elkaars toetreding geëffec–
tueerd.

llla. Toetreding tot de uitvoeringsovereenkomst

Krachtens artikel 1 van de toetredingsovereenkomsten treden Spanje
en Portugal toe tot de Uitvoeringsovereenkomst. De ambtenaren die in
de artikelen 40, 41 en 65 van de Uitvoeringsovereenkomst zijn vermeld,
worden in artikel 2 tot en met 4 aangewezen. Het betreft in artikel 2 de
ambtenaren die op grond van artikel 40 van de Uitvoeringsovereenkomst
bevoegd zijn tot grensoverschrijdende observatie, alsmede de autoriteit
tot wie een rechtshulpverzoek dient te worden gericht. In artikel 3 zijn de
ambtenaren vermeld die op grond van artikel 41 van de Uitvoeringsover–
eenkomst bevoegd zijn tot achtervolging van personen. Tevens is dit
artikel bepaald dat Frankrijk, Portugal en Spanje bij ondertekening van de
Overeenkomsten bij verklaringen tussen enerzijds Frankrijk en Spanje en
anderzijds Spanje en Portugal, aangeven hoe het achtervolgingsrecht op
hun grondgebied zal worden uitgeoefend. Zodra deze zullen zijn
ontvangen van de depositaris, zullen deze verklaringen worden bekend–
gemaakt in het Tractatenblad. Het in artikel 65, tweede lid, bedoelde
Ministerie, waaraan verzoeken om uitlevermg of om doortocht dienen te
worden gericht, is het Spaanse Ministerie van Justitie.

b. Slotakten

De Slotakten bestaan uit drie delen. Daarbij wordt in het tweede deel,
eerste lid, zeker gesteld dat de overeenkomst niet in werking zal worden
gesteld voordat aan alle voorwaarden voor toepassing is voldaan en de
controle aan de buitengrenzen effectief is; in het tweede deel, tweede lid
wordt nog eens de verdragsverplichting voor Portugal en Spanje om de
privacy-wetgeving op peil te brengen onderstreept.
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c. Verklaring van de ministers en staatssecretarissen

Deze verklaring betreft de aansluiting van Spanje bij de reeds eerder
bij de ondertekening van de Uitvoeringsovereenkomst door de overige
Schengen-landen aangenomen Verklaring van de Ministers en Staatsse–
cretarissen. Hierbij verklaren zij onder meer de Overeenkomst als
uitgangspunt te zullen nemen bij de verdere werkzaamheden tussen de
Lidstaten van de Europese Gemeenschappen, alsmede te zullen streven
naar harmonisatie van de buitengrenscontrole, en –bewaking. In deze
verklaring komt de «voortrekkersrol» van de Schengen-verdragen voor de
afschaffing van de binnengrenscontrole binnen de Europese Gemeen–
schappen tot uiting.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,
P. Dankert

De Minister van Economische Zaken,
J. E. Andriessen

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto
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