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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen, 
Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein till avtalet mellan 
Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer 
för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som 
görs i en medlemsstat eller i Schweiz vad gäller åtkomst till Eurodac för 
brottsbekämpande ändamål
(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (15783/2018),

– med beaktande av utkastet till protokoll mellan Europeiska unionen, Schweiziska 
edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein till avtalet mellan Europeiska 
gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att 
fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i 
en medlemsstat eller i Schweiz vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande 
ändamål (15781/2018),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artiklarna 87.2 a och 88.2 första stycket a samt artikel 218.6 andra stycket a led v i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0025/2019),

– med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0000/2019).

1. Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i 
Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein.
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MOTIVERING

Den omarbetade Eurodacförordningen (förordning (EU) nr 603/2013) gör det möjligt för 
brottsbekämpande myndigheter att söka i Eurodac för att förhindra, upptäcka och utreda 
terroristbrott och andra grova brott. Syftet är att brottsbekämpande myndigheter ska kunna 
begära jämförelser av fingeravtrycksuppgifter med sådana som lagras i Eurodacs centrala 
databas när de försöker fastställa den exakta identiteten eller få mer information för att 
förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott. 

Sedan 2004 täcker avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om 
kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av 
en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz också tillämpningen av de delar av 
Eurodac som rör Dublinkonventionen. Sedan 2008 gäller detta även Liechtenstein genom ett 
protokoll som ingåtts mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och 
Furstendömet Liechtenstein om det sistnämnda landets anslutning till det ovannämnda avtalet. 
Åtkomst för brottsbekämpande ändamål, som var en ny del i den omarbetade 
Eurodacförordningen i förhållande till den ursprungliga Eurodacordningen (rådets förordning 
(EG) nr 2725/2000), har emellertid hittills inte reglerats av ovannämnda avtal.

Förhandlingarna om ett avtal mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Schweiz och 
Liechtenstein, å andra sidan, om formerna för Schweiz och Liechtensteins deltagande i det 
förfarande för jämförelse och överföring av uppgifter för brottsbekämpande ändamål som 
föreskrivs i kapitel VI i den omarbetade Eurodacförordningen har slutförts, och ett avtal i 
form av ett protokoll till avtalet av den 26 oktober 2004 varigenom tillämpningen av avtalet 
av den 26 oktober 2004 utvidgas till att omfatta brottsbekämpande ändamål har paraferats.

Utvidgningen av brottsbekämpningsbestämmelserna i förordning (EU) nr 603/2013 till att 
även omfatta Schweiz och Liechtenstein skulle göra det möjligt för de brottsbekämpande 
myndigheterna i Schweiz och Liechtenstein att begära en jämförelse av 
fingeravtrycksuppgifter mot uppgifter som förts in av andra deltagande stater och lagrats i 
Eurodacdatabasen när de försöker fastställa identiteten för eller få mer information om en 
person som misstänks för ett grovt brott eller terrorism eller om ett brottsoffer. Det skulle 
också bli möjligt för de brottsbekämpande myndigheterna i alla andra deltagande stater, 
oavsett om de är EU-medlemsstater eller associerade länder, att för samma ändamål begära en 
jämförelse av fingeravtrycksuppgifter mot uppgifter som förts in av Schweiz och 
Liechtenstein och lagrats i Eurodacdatabasen.

Rådet kommer att besluta med kvalificerad majoritet efter det att avtalet undertecknats för 
unionens räkning och efter att ha inhämtat Europaparlamentets godkännande i enlighet med 
artikel 218.6 andra stycket a led v och artikel 218.8 i EUF-fördraget. 

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar föredraganden att ledamöterna i parlamentets 
utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor stöder detta 
betänkande och att Europaparlamentet ger sitt godkännande.


