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PR_CNS_art83am

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine.
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol între 
Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind 
aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Comunitatea Europeană și 
Confederația Elvețiană privind criteriile și mecanismele de determinare a statului 
responsabil să examineze o cerere de azil introdusă într-un stat membru sau în Elveția
(COM(2006)0754 – C6-0090/2008 – 2006/0252(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2006)0754),

– având în vedere Protocolul între Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și 
Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre 
Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind criteriile și mecanismele de 
determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat 
membru sau în Elveția,

– având în vedere articolul 63 alineatul (1) litera (a) și articolul 300 alineatul (2) primul 
paragraf din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul 
căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0090/2008),

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

– având în vedere articolul 51 și articolul 83 alineatul (7), precum și articolul 35 din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-
0000/2008),

1. aprobă propunerea de decizie a Consiliului astfel cum a fost modificată și aprobă 
încheierea protocolului;

2. își rezervă dreptul de a-și apăra prerogativele conferite de tratat;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, 
Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Guvernului și 
Parlamentului Principatului Liechtenstein.
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Amendamentul 1

Propunere de decizie a Consiliului
Referirea 1

Text propus de Comisie Amendament

Având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special 
articolul 63 alineatul (1) litera (a) coroborat 
cu articolul 300 alineatul (2) 
primul paragraf prima teză și articolul 300 
alineatul (3) primul paragraf, 

Având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special 
articolul 63 alineatul (1) litera (a) coroborat 
cu articolul 300 alineatul (2) 
primul paragraf prima teză și articolul 300 
alineatul (3) al doilea paragraf, 

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie a Consiliului
Referirea 3

Text propus de Comisie Amendament

Având în vedere avizul Parlamentului 
European,

Având în vedere avizul conform al 
Parlamentului European,

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

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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