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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de betrokken diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld, 
teneinde de voorbereiding van de definitieve tekst te vereenvoudigen 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een Protocol 
tussen de Europese Gemeenschap, Zwitserland en Liechtenstein bij de Overeenkomst 
tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en 
mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de 
behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in Zwitserland of in Liechtenstein 
wordt ingediend
COM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Overlegprocedures)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2006)0753),

– gezien het protocol tussen de Europese Gemeenschap, Zwitserland en Liechtenstein bij de 
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de 
criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de 
behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in Zwitserland of in Liechtenstein 
wordt ingediend,

– gelet op artikel 63, lid 1, letter a en artikel 300, lid 2, eerste alinea van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag, krachtens welk de Raad het 
Parlement raadpleegde(C6-0091/2008),

– gelet op Artikels 51 en 83, lid 7 van zijn Reglement,

– gelet op het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A6-0000/2008),

1. keurt de sluiting van het protocol goed;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie, de regering en parlementen van de lidstaten, de regering en parlementen 
van de Zwitserse Bondsstaat en de regering en parlementen van het Vorstendom 
Liechtenstein.



PR\719160NL.doc 5/5 PE404.820v01-00

NL

TOELICHTING

1. Het Protocol bij de Dublin/Eurodac-overeenkomst betreffende de deelneming van 
Denemarken met Zwitserland en Liechtenstein

De doelstelling van dit protocol bestaat erin de deelneming van Denemarken aan de 
Dublin/Eurodac-overeenkomst met betrekking tot Zwitserland en Liechtenstein in te stellen. 

In overeenstemming met de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van 
Denemarken, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap is gehecht, neemt Denemarken niet deel aan de Dublin-
verordening1 en de Eurodac-verordening2.

Overeenkomstig de Dublin/Eurodac-overeenkomst met Zwitserland kan Denemarken 
verzoeken om deelneming aan deze overeenkomst. Voor dat geval wordt in de overeenkomst 
bepaald dat de overeenkomstsluitende partijen, met de instemming van Denemarken, de 
voorwaarden voor deelneming van Denemarken vastleggen in een protocol bij de 
overeenkomst. 

Bij brief van 8 november 2004 verzocht het Koninkrijk Denemarken om deelneming aan de 
Dublin/Eurodac-overeenkomst met Zwitserland. Aangezien Liechtenstein thans tot deze 
overeenkomst zal toetreden, moet de deelneming van Denemarken zowel ten aanzien van 
Zwitserland als ten aanzien van Liechtenstein worden geregeld. 

Door het protocol worden de Dublin- en de Eurodac-verordening en hun 
uitvoeringsbepalingen van toepassing op de betrekkingen tussen enerzijds Denemarken en 
anderzijds Zwitserland en Liechtenstein. Dit geldt ook voor toekomstige wijzigingen of 
nieuwe uitvoeringsmaatregelen.

De Commissie stelt voor om het Protocol gebaseerd op Artikels 63(1)a van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap goed te keuren. Het Europees Parlement wordt 
geraadpleegd over het sluiten van het Protocol overeenkomstig de eerste subparagraaf van 
artikel 300(3)).

2. Standpunt van de rapporteur

De rapporteur ondersteunt de sluiting van het Protocol. De Rapporteur is echter van oordeel 
dat het Europees Parlement in de toekomst beter op de hoogte moet worden gebracht van 
lopende internationale onderhandelingen teneinde zijn bevoegdheden te kunnen uitoefenen.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen 
welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een 
derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend
2 Verordening (EG) nr. 2725/2000 van de Raad betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van 
vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin.
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