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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol mellem Det Europæiske 
Fællesskab, Schweiz og Liechtenstein til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og 
Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat 
der er ansvarlig for behandlingen af en asylsansøgning indgivet i en medlemsstat, 
Schweiz eller Liechtenstein
(KOM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2006)0753),

– der henviser til protokollen mellem Det Europæiske Fællesskab, Schweiz og Liechtenstein 
til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier 
og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en 
asylsansøgning indgivet i en medlemsstat, Schweiz eller Liechtenstein,

– der henviser til EF-traktatens artikel 63, stk. 1, litra a), og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

– der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for 
Rådets høring af Parlamentet (C6-0091/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A6-0000/2008),

1. godkender indgåelsen af protokollen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes, Det Schweiziske Forbunds og Fyrstendømmet Liechtensteins 
regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

1. Protokollen til Dublin-/Eurodacaftalen vedrørende Danmarks deltagelse med 
Schweiz og Liechtenstein.

Protokollen har til formål at fastlægge Danmarks deltagelse i Dublin-/Eurodacaftalen i 
relation til Schweiz og Liechtenstein. 

I overensstemmelse med artikel 1 og 2 i protokollen om Danmark, der er knyttet som bilag til 
traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab, deltager Danmark ikke i Dublinforordningen1 og Eurodacforordningen2.

Dublin-/Eurodacaftalen med Schweiz giver mulighed for, at Danmark kan anmode om at 
deltage. I så fald fastsættes det i aftalen, at de kontraherende parter, med Danmarks samtykke, 
fastsætter betingelserne for Danmarks deltagelse i en protokol til aftalen.

I en skrivelse af 8. november 2004 anmodede Kongeriget Danmark om at deltage i Dublin-
/Eurodacaftalen med Schweiz. Da Liechtenstein nu vil tiltræde denne aftale, er det relevant, at 
Danmarks deltagelse fastsættes i relation til både Schweiz og Liechtenstein.

Protokollen indebærer, at Dublin- og Eurodacforordningerne samt 
gennemførelsesforordningerne hertil finder anvendelse på forbindelserne mellem Kongeriget 
Danmark på den ene side og Schweiz og Liechtenstein på den anden side. Fremtidige 
ændringer eller nye gennemførelsesforanstaltninger vil ligeledes være gældende for disse 
forbindelser.

Kommissionen foreslår, at protokollen vedtages på grundlag af artikel 63, stk. 1, litra a), i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Europa-Parlamentet høres om 
indgåelsen af protokollen, jf. artikel 300, stk. 3, første afsnit.

2. Ordførerens holdning

Ordføreren støtter indgåelsen af protokollen. Ordføreren mener imidlertid, at Europa-
Parlamentet i fremtiden bør informeres i langt højere grad om igangværende internationale 
forhandlinger for at være i stand til at udøve sine beføjelser..

                                               

1 Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken 
medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i 
en af medlemsstaterne.
2 Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med 
henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen.
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