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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.



PR\719160PT.doc 3/6 PE404.820v01-00

PT

ÍNDICE

Página

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU ...............5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.................................................................................................6



PE404.820v01-00 4/6 PR\719160PT.doc

PT



PR\719160PT.doc 5/6 PE404.820v01-00

PT

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à assinatura de um Protocolo entre a 
Comunidade Europeia, a Suíça e o Liechtenstein ao Acordo entre a Comunidade 
Europeia e a Confederação Suíça relativo aos critérios e mecanismos de determinação 
do Estado responsável pela análise de um pedido de asilo apresentado num 
Estado-Membro, na Suíça ou no Liechtenstein
(COM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (COM(2006)0753),

– Tendo em conta o protocolo entre a Comunidade Europeia, a Suíça e o Liechtenstein ao 
Acordo entre a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça relativo aos critérios e 
mecanismos de determinação do Estado responsável pela análise de um pedido de asilo 
apresentado num Estado-Membro, na Suíça ou no Liechtenstein,

– Tendo em conta a alínea a) do n.º 1 do artigo 63.º e o n.º 2, primeiro parágrafo, do artigo 
300.º do Tratado CE,

– Tendo em conta o n.º 3, primeiro parágrafo, do artigo 300.º do Tratado CE, nos termos do 
qual foi consultado pelo Conselho (C6-0091/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º e o n.º 7 do artigo 83.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A6-0000/2008),

1. Aprova a celebração do protocolo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, ao governo e 
parlamentos da Confederação Suíça e ao governo e parlamento do Principado do 
Liechtenstein.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. O Protocolo ao Acordo de Dublin/Eurodac relativo à participação da Dinamarca, com 
a Suíça e o Liechtenstein

O objectivo deste protocolo consiste em estabelecer a participação da Dinamarca no Acordo 
Dublin/Eurodac em relação à Suíça e ao Liechtenstein.

De acordo com os artigos 1.º e 2.º do Protocolo respeitante à Dinamarca em anexo ao Tratado 
da União Europeia e ao Tratado que institui a Comunidade Europeia, a Dinamarca não 
participa no Regulamento de Dublin1 nem no Regulamento Eurodac2.

O Acordo Dublin/Eurodac com a Suíça prevê a possibilidade de a Dinamarca solicitar 
participar. Nesse caso, o Acordo prevê que as partes contratantes, com o consentimento da 
Dinamarca, definirão as condições da participação da Dinamarca num protocolo ao Acordo.

Por carta com data de 8 de Novembro de 2004, o Reino da Dinamarca solicitou participar no 
Acordo Dublin/Eurodac com a Suíça. Dado que o Liechtenstein vai agora aderir a esse 
acordo, é conveniente que a participação da Dinamarca fique estabelecida em relação tanto à 
Suíça quanto ao Liechtenstein.

O Protocolo torna os regulamentos Dublin e Eurodac e as suas normas de execução aplicáveis 
às relações entre a Dinamarca, por um lado, e a Suíça e o Liechtenstein, por outro. Torna 
também futuras alterações ou novas medidas de execução aplicáveis a essas relações.

A Comissão propõe adoptar o Protocolo com base na alínea a) do n.º 1 do artigo 63.º do 
Tratado que institui a Comunidade Europeia. O Parlamento Europeu foi consultado sobre a 
conclusão do Protocolo nos termos do primeiro parágrafo do n.º 3 do artigo 300.º.

2. Posição do relator

O relator é favorável à conclusão do Protocolo. Contudo, considera que o Parlamento Europeu 
deverá no futuro ser mais bem informado acerca das negociações internacionais em curso, a 
fim de poder exercer as suas atribuições.

                                               
1 Regulamento (CE) n.° 343/2003 do Conselho, de 18 de Fevereiro de 2003, que estabelece os critérios e 
mecanismos de determinação do Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de asilo apresentado 
num dos Estados-Membros por um nacional de um país terceiro.
2 Regulamento (CE) n.º 2725/2000 do Conselho, de 11 de Dezembro de 2000, relativo à criação do sistema 
«Eurodac» de comparação de impressões digitais para efeitos da aplicação efectiva da Convenção de Dublim.
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