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PR_CNS_art83am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORAMTĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Protokola parakstīšanu starp Eiropas 
Kopienu, Šveici un Lihtenšteinu pie Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 
nolīguma attiecībā uz kritērijiem un mehānismiem, kas nosaka valsts atbildību par 
dalībvalstī, Šveicē vai Lihtenšteinā iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu 

(COM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Konsultāciju procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2006)0753),

– ņemot vērā Protokolu starp Eiropas Kopienu, Šveici un Lihtenšteinu pie Eiropas Kopienas 
un Šveices Konfederācijas nolīguma attiecībā uz kritērijiem un mehānismiem, kas nosaka 
valsts atbildību par dalībvalstī, Šveicē vai Lihtenšteinā iesniegta lūguma pēc patvēruma 
izskatīšanu,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 63. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 
300. panta 2. punkta pirmo daļu,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, 
saskaņā ar kuru Padome ir apspiedusies ar Parlamentu (C6-0091/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

1. apstiprina protokola noslēgšanu;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, Šveices Konfederācijas valdībai un parlamentam un 
Lihtenšteinas Firstistes valdību un parlamentu.
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PASKAIDROJUMS

1. Protokols par Dānijas dalību Dublinas/Eurodac Nolīgumā ar Šveici un Lihtenšteinu

Šī protokola mērķis ir noteikt Dānijas dalību Dublinas/Eurodac Nolīgumā attiecībā uz Šveici 
un Lihtenšteinu. 

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas 
Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās Dublinas Regulā1 un 
Eurodac Regulā2.

Dublinas/Eurodac Nolīgumā ar Šveici paredzēta iespēja, ka Dānija var lūgt dalību. Tādā 
gadījumā Nolīgumā noteikts, ka Līgumslēdzējas puses ar Dānijas piekrišanu izklāsta 
nosacījumus Dānijas dalībai Nolīguma protokolā.

Ar 2004. gada 8. novembra vēstuli Dānijas Karaliste lūdza dalību Dublinas/Eurodac
Nolīgumā ar Šveici. Tā kā Lihtenšteina tagad pievienosies šim Nolīgumam, ir lietderīgi 
noteikt Dānijas dalību attiecībā uz Šveici un Lihtenšteinu.

Saskaņā ar Prokolu Dublinas un Eurodac Regulas un to īstenošanas noteikumi ir piemērojami 
attiecībām starp Dāniju, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, 
no otras puses. Tāpat saskaņā ar to ir piemērojami nākamie grozījumi vai jauni īstenošanas.

Komisija aicina noslēgt Protokolu, pamatojoties uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 
63. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Parlamentu par 
Protokola noslēgšanu saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 300. panta 3. punkta 
pirmo daļu.

2. Referentes nostāja

Referente atbalsta Protokola noslēgšanu. Tomēr referente uzskata, ka Eiropas Parlamentam 
turpmāk vajadzētu būt vairāk informētam par notiekošām starptautiskām sarunām, lai tam 
būtu iespēja izmantot savu kompetenci.

                                               
1 Padomes Regula (EK) Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir 
atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm.
2 Padomes Regulā (EK) Nr. 2725/2000 par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai 
efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju.
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