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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen 
sopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön, Sveitsin ja 
Liechtensteinin välillä niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan 
jäsenvaltiossa, Sveitsissä tai Liechtensteinissa jätetyn turvapaikkahakemuksen 
käsittelystä vastuussa oleva valtio
(KOM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2006)0753),

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen liitettävän 
Euroopan yhteisön, Sveitsin ja Liechtensteinin välisen pöytäkirjan niistä perusteista ja 
menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa, Sveitsissä tai Liechtensteinissa jätetyn 
turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 
300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen 
alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0091/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2008),

1. hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja hallituksille ja parlamenteille, Sveitsin valaliiton hallitukselle ja 
parlamentille sekä Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallitukselle ja parlamentille.
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1. Pöytäkirja, joka koskee Tanskan liittymistä Sveitsin ja Liechtensteinin kanssa tehtyyn 
Dublin-/Eurodac-sopimukseen.

Tällä pöytäkirjalla pyritään vahvistamaan Tanskan liittyminen Sveitsin ja Liechtensteinin 
kanssa tehtyyn Dublin-/Eurodac-sopimukseen. 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteenä 
olevan, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu 
Dublin-asetukseen1 eikä Eurodac-asetukseen2. 

Sveitsin kanssa tehdyn Dublin-/Eurodac-sopimuksen mukaisesti Tanska voi pyytää saada 
osallistua sopimukseen. Sopimuksessa määrätään, että sopimuspuolet vahvistavat tällöin 
Tanskan suostumuksella sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa edellytykset Tanskan 
osallistumiselle.

Tanskan kuningaskunta pyysi 8. marraskuuta 2004 päivätyllä kirjeellä osallistumista Sveitsin 
kanssa tehtyyn Dublin-/Eurodac-sopimukseen. Kun Liechtenstein on nyt liittymässä 
sopimukseen, Tanskan osallistuminen on aiheellista vahvistaa sekä suhteessa Sveitsiin että 
Liechtensteiniin.

Pöytäkirjalla mahdollistetaan Dublin- ja Eurodac-asetusten ja niiden täytäntöönpanosääntöjen 
soveltaminen Tanskan sekä Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisiin 
suhteisiin. Kyseisiin suhteisiin sovelletaan myös asetusten tulevia tarkistuksia tai uusia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Komissio ehdottaa pöytäkirjan hyväksymistä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
63 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla. Euroopan parlamenttia kuullaan pöytäkirjan 
tekemisestä EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti.

2. Esittelijän kanta

Esittelijä kannattaa pöytäkirjan tekemistä. Esittelijä katsoo kuitenkin, että Euroopan 
parlamentin olisi tulevaisuudessa saatava enemmän tietoa meneillään olevista kansainvälisistä 
neuvotteluista, jotta se voi harjoittaa toimivaltaansa.

                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003 niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti 
määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä 
vastuussa oleva jäsenvaltio.
2 Neuvoston asetus (EY) N:o 2725/2000 Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten 
Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi.
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