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ONTWERPAANBEVELING
over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de 
Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein 
betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ 
van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende 
samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en 
grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad 
betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering 
van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van 
terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van 
Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders 
van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten 
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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst 
tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toepassing van 
sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van 
de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme 
en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad 
betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de 
grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en 
grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 
2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten 
die laboratoriumactiviteiten verrichten 
(08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (08732/2019),

– gezien de ontwerpovereenkomsten (08750/2019 en 10513/2019),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens punt d) van 
de tweede alinea van artikel 82, lid 1 en punt a) van artikel 87, lid 2, in samenhang met 
punt a) van de tweede alinea van artikel 218, lid 6, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (C9-0019/2019),

– gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0000/2019),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het 
Vorstendom Liechtenstein.


