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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Šveitsi 
Konföderatsiooni vahelisele lepingule, mis käsitleb liikmesriigis, Šveitsis või 
Liechtensteinis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi 
määratlemise kriteeriume ja mehhanisme, lisatud protokolli Euroopa Ühenduse, Šveitsi 
Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahel sõlmimise kohta (KOM(2006)0753 –
C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2006)0753);

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu Euroopa 
Ühenduse, Šveitsi ja Liechtensteini vahelist protokolli, mis käsitleb liikmesriigis, Šveitsis 
või Liechtensteinis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi 
määratlemise kriteeriume ja mehhanisme;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 63 lõike 1 punkti a ja artikli 300 lõike 2 esimest 
lõiku;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0091/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 
(A6-0000/2008),

1. kiidab protokolli sõlmimise heaks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Šveitsi Konföderatsiooni ja 
Liechtensteini Vürstiriigi valitsusele ja parlamendile.
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SELETUSKIRI

1. Taani osalemist Šveitsi ja Liechtensteiniga sõlmitud Dublini/Eurodaci lepingus 
käsitlev protokoll

Selle protokolli eesmärgiks on kinnitada Taani osalemine Dublin/Eurodac lepingus Šveitsi ja 
Liechtensteini suhtes.

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta 
käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani Dublini1 ja Eurodaci2 määruses.

Šveitsiga sõlmitud Dublini/Eurodaci lepingus sätestatakse võimalus, et Taani võib taotleda 
lepinguga ühinemist. Selliseks juhuks sätestatakse lepingus, et lepinguosalised kehtestavad 
lepingule lisatud protokollis Taani nõusolekul tingimused, mille alusel Taani saab lepingus 
osaleda.

Taani Kuningriik esitas 8. novembri 2004. aasta kirjaga taotluse osalemiseks Šveitsiga 
sõlmitud Dublini/Eurodaci lepingus. Kuna Liechtenstein ühineb nüüd kõnealuse lepinguga, on 
asjakohane, et Taani osalemine oleks nii Šveitsi kui ka Liechtensteini suhtes kinnitatud.

Protokolliga muudetakse Dublini ja Eurodaci määrused ning nende rakenduseeskirjad 
kohaldatavaks ühelt poolt Taani ning teiselt poolt Šveitsi ja Liechtensteini vaheliste suhete 
suhtes. Protokoll võimaldab kohaldada kõnealuste suhete suhtes tulevikus tehtavaid 
muudatusi või uusi rakendusmeetmeid.

Komisjon teeb ettepaneku vastu võtta Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 63 lõike 1 
punktile a põhinev protokoll. Vastavalt artikli 300 lõike 3 esimesele lõigule konsulteeritakse 
protokolli sõlmimise suhtes Euroopa Parlamendiga.

2. Raportööri seisukoht:

Raportöör kiidab protokolli sõlmimise heaks. Raportöör on siiski seisukohal, et tulevikus 
peaks Euroopa Parlamenti toimuvatest rahvusvahelistest läbirääkimistest põhjalikumalt 
teavitama, et parlament saaks oma pädevust rakendada.
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