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PR_CNS_art83am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...].
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een Protocol 
tussen de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom 
Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de 
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de 
criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor 
de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt 
ingediend
(COM(2006)0754 – C6-0090/2008 – 2006/0252(CNS))

(Medebeslissingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2006)0754),

– gezien het Protocol tussen de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het 
Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot 
de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de 
criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de 
behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend,

– gelet op artikel 63, punt 1, onder a) en artikel 300, lid 2, eerste alinea, van het EG-
Verdrag,

– gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0090/2008),

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde 
rechtsgrondslag,

– gelet op artikel 51, artikel 83, lid 7 en artikel 35 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
(A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel voor een besluit van de Raad, als geamendeerd 
door het Parlement, alsmede aan de sluiting van het Protocol;

2. behoudt zich het recht voor zijn prerogatieven te verdedigen die hem bij het Verdrag zijn
verleend;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 
regering en het parlement van het Vorstendom Liechtenstein.
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Amendement 1

Voorstel voor een besluit van de Raad
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 63, punt 1, onder a), juncto artikel 
300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, en 
artikel 300, lid 3, eerste alinea,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 63, punt 1, onder a), juncto artikel 
300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, en 
artikel 300, lid 3, tweede alinea, 

Or. en

Amendement 2

 Voorstel voor een besluit van de Raad
Visum 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het advies van het Europees 
Parlement,

Gezien de instemming van het Europees 
Parlement,

Or. en
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TOELICHTING

1. Het Protocol bij de Dublin/Eurodac-acquis-Overeenkomst

De doelstelling van dit Protocol is om Liechtenstein deelgenoot te maken van het werk van de 
EU op het terrein van het Dublin/Eurodac-acquis door de toetreding van Liechtenstein tot de
Dublin/Eurodac-Overeenkomst met Zwitserland1 via een protocol. Bij brief van 12 oktober 
2001 gaf Liechtenstein reeds te kennen dat het naast Zwitserland overeenkomstsluitende partij 
wenst te worden bij een eventuele Overeenkomst inzake deelneming aan het Schengen- en 
Dublinacquis omdat er tussen Liechtenstein en Zwitserland reeds sinds decennia vrij verkeer 
van personen bestaat. Liechtenstein werd echter niet betrokken bij de onderhandelingen met 
Zwitserland omdat er tussen de Europese Gemeenschap en Liechtenstein geen overeenkomst 
bestaat betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden. De Europese 
Gemeenschap en Liechtenstein sloten later een dergelijke belastingovereenkomst, die sinds 1 
juli 2005 van kracht is.

Aangezien Liechtenstein toetreedt tot de Dublin/Eurodac-Overeenkomst met Zwitserland zal 
het dezelfde rechten en plichten hebben als Zwitserland. Liechtenstein moet het 
Dublin/Eurodac-acquis en de ontwikkeling ervan zonder enige uitzondering aanvaarden. Bij 
de aanneming van nieuwe besluiten of maatregelen heeft Liechtenstein, indien de inhoud van 
dergelijke besluiten of maatregelen voor Liechtenstein slechts bindend kan worden nadat aan 
grondwettelijke verplichtingen (een referendum) is voldaan, een wachttijd van 18 maanden 
om de nieuwe Dublin/Eurodac-regeling2 aan te nemen en uit te voeren. In de tussentijd past 
Liechtenstein echter, indien mogelijk, de inhoud van het betrokken besluit of de betrokken 
maatregel voorlopig toe.

Liechtenstein wordt tevens lid van het gemengd comité.

2. Rechtsgrondslag

De Commissie stelt voor het Protocol gebaseerd op artikel 63, punt 1, onder a) van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, aan te nemen. Overeenkomstig artikel 
300, lid 3, eerste alinea van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap wordt 
het Europees Parlement geraadpleegd over de sluiting van het Protocol.

Bij brief van 21 maart 2007 verzocht de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken, overeenkomstig artikel 35, lid 2 van het Reglement van het Europees 
Parlement, de Commissie juridische zaken om advies over het voorstel voor de 
rechtsgrondslag. Aangezien de oprichting van de gezamenlijke/gemengde comités inhoudt dat 
een organisatiestructuur moet worden opgezet met de bevoegdheid om bindende besluiten te 
nemen over de overeenkomstsluitende partijen, met name met betrekking tot het in stand 

                                               
1 Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en 
mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek 
dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend, getekend op 26 oktober 2004. Artikel 15 van deze 
Overeenkomst biedt de mogelijkheid dat Liechtenstein via een protocol tot deze Overeenkomst toetreedt.
2 Noorwegen had 6 maanden, IJsland 4 weken, Zwitserland 24 maanden om het toekomstige Dublin/Eurodac-
acquis aan te nemen en uit te voeren.
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houden van de Overeenkomst en de geschillenbeslechting en rekening houdend met de als 
gevolg van het Protocol gerealiseerde uitbreiding van de gezamenlijke/gemengde comités 
door de toetreding van Liechtenstein als overeenkomstsluitende partij, besloot de Commissie 
juridische zaken tijdens de vergadering van 11 juni 2007 aan te bevelen dat de rechtsgrond 
moest worden gewijzigd zodat werd verwezen naar de tweede alinea van artikel 300, lid 3 van 
het EG-Verdrag, waarin niet slechts de raadpleging maar tevens de instemming van het 
Europees Parlement wordt vereist. 

3. Standpunt van de rapporteur

De rapporteur onderschrijft de sluiting van het Protocol en adviseert om hiermee in te 
stemmen.

De rapporteur is van mening dat het Europees Parlement in het vervolg echter nauwkeuriger 
moet worden geïnformeerd over lopende internationale onderhandelingen, zodat het zijn 
bevoegdheden kan benutten.
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