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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокол 
между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество 
Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към 
Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария 
относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е 
компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка 
или в Швейцария
(COM(2006)0754 – C6-0090/2008 – 2006/0252(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2006)0754),

– като взе предвид протокола между Европейската общност, Конфедерация 
Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество 
Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация 
Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е 
компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка 
или в Швейцария,

– като взе предвид член 63, параграф 1, буква а) и член 300, параграф 2, алинея първа 
от Договора за ЕО,

– като взе предвид член 300, параграф 3, алинея първа от Договора за ЕО, съгласно 
който Съветът се е консултирал с него (C6-0090/2008),

– като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно 
предложената правна основа,

– като взе предвид член 51, член 83, параграф 7 и член 35 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението за решение на Съвета с внесените изменения и одобрява 
сключването на протокола;

2. запазва правото си да защитава предоставените му от Договора прерогативи;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-
членки и на правителството и парламента на Княжество Лихтенщайн.
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Изменение 1

Предложение за решение на Съвета
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Договора за създаване 
на Европейската общност и по-
специално член 63, параграф 1, буква а) 
от него, във връзка с първото изречение 
на член 300, параграф 2, алинея първа и 
член 300, параграф 3, алинея първа от 
него,

като взе предвид Договора за създаване 
на Европейската общност и по-
специално член 63, параграф 1, буква а) 
от него, във връзка с първото изречение 
на член 300, параграф 2, алинея първа и 
член 300, параграф 3, алинея втора от 
него,

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение на Съвета
Позоваване 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид становището на 
Европейския парламент,

като взе предвид съгласието на 
Европейския парламент,

Or. en
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EXPLANATORY STATEMENT

1. The Protocol to the Dublin/Eurodac acquis Agreement

The purpose of this protocol is to associate Liechtenstein with the work of the EU in the area 
of the Dublin/Eurodac acquis by accession of Liechtenstein to the Dublin/Eurodac Agreement 
with Switzerland1 via a protocol. By letter dated 12 October 2001, Liechtenstein had already 
expressed its interest in joining Switzerland as a contracting party to a possible Schengen and 
Dublin acquis association agreements since an open border policy for the movement of 
persons had existed between Liechtenstein and Switzerland for decades. However, 
Liechtenstein was not associated with the negotiations with Switzerland due to the absence of 
an agreement on savings taxation between the European Community and Liechtenstein. The 
European Community and Liechtenstein subsequently concluded such an agreement on 
savings taxation, which has been in operation since July 2005.

As Liechtenstein is acceding to the Dublin/Eurodac agreement with Switzerland, it will have 
the same rights and obligations as Switzerland. Liechtenstein will have to accept and apply 
Dublin/Eurodac acquis and its development without any exception or derogation. With 
adoption of new acts or measures, if the content of such acts and measures can become 
binding on Liechtenstein only after fulfilment of constitutional requirements (a referendum), 
then Liechtenstein would have 18 months grace period to accept and implement new 
Dublin/Eurodac legislation2. However, in the meantime, Liechtenstein should, where possible, 
implement the act or measure in question on a provisional basis.

Liechtenstein also becomes a member of the Mixed Committee.

2. Legal basis

The Commission proposes to adopt the Protocol based on Articles 63(1)a of the Treaty 
establishing the European Community. The European Parliament is consulted on the 
conclusion of the Protocol in accordance with the first subparagraph of Article 300(3)).

By letter of 21 March 2007 the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 
requested, in accordance with Rule 35(2) of the Rules of Procedure of the European 
Parliament, an opinion from the Legal Affairs Committee on the legal basis proposed. At its 
meeting of 11 June 2007 the Legal Affairs Committee decided, as the establishment of the 
Joint/Mixed Committees entails the creation of an organisation structure with a discretion to 
take decision binding on the contracting parties, in particular with regard to the maintenance 
of the Agreement and dispute resolution and as the Protocol extends the Joint/Mixed 
Committees by including Liechtenstein as a contracting party, to recommend that he legal 
basis should be changed so as to refer to the second subparagraph of Article 300(3) of the EC 

                                               
1 Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and 
mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State 
or in Switzerland signed on 26 October 2004. Article 15 of this Agreement provides for the possibility of 
Liechtenstein to accede to that Agreement via a protocol.
2 Norway had 6 months, Iceland had 4 weeks, Switzerland had 24 months in order to accept and implement the 
future Dublin/Eurodac acquis.
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Treaty, which requires the assent and not merely consultation of the European Parliament.

3. Position of the rapporteur

The rapporteur supports the conclusion of the Protocol and recommends giving assent to it.

However, the rapporteur considers that the European Parliament should in future be more 
closely informed about ongoing international negotiations in order to be able to exercise its 
competences.
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