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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere aldine. 
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului între 
Comunitatea Europeană, Elveţia şi Principatul Liechtenstein la Acordul între 
Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind criteriile şi mecanismele de 
determinare a statului responsabil să examineze o cerere de azil introdusă într-un stat 
membru, în Elveţia sau în Liechtenstein
(COM(200)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2006)0753),

– având în vedere Protocolul între Comunitatea Europeană, Elveţia şi Principatul 
Liechtenstein la Acordul între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind 
criteriile şi mecanismele de determinare a statului responsabil să examineze o cerere de 
azil introdusă într-un stat membru, în Elveţia sau în Liechtenstein,

– având în vedere articolul 63 alineatul (1) litera (a) şi articolul 300 alineatul (2) primul 
paragraf din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul 
căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0091/2008),

– având în vedere articolul51 şi articolul 83 alineatul (7) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
(A6-0000/2008),

1. aprobă încheierea protocolului;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului, 
Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, precum şi guvernelor şi 
parlamentelor Confederaţiei Elveţiene şi Principatului Liechtenstein.
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1. The Protocol to the Dublin/Eurodac Agreement concerning participation of Denmark 
with Switzerland and Liechtenstein

The purpose of this protocol is to establish participation of Denmark in the Dublin/Eurodac 
Agreement in relation to Switzerland and Liechtenstein. 

In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of Denmark annexed to the 
Treaty of the European Union and the Treaty establishing the European Community, 
Denmark is not participating in the Dublin Regulation1 and the Eurodac Regulation2.

The Dublin/Eurodac agreement with Switzerland provides for the possibility that Denmark 
may ask to participate. In that event, the Agreement provides that the contracting parties, with 
the consent of Denmark, set out the conditions for Denmark's participation in a protocol to the 
Agreement.

By letter dated 8 November 2004, the Kingdom of Denmark asked to participate in the 
Dublin/Eurodac Agreement with Switzerland. As Liechtenstein will now accede to this 
Agreement, it is appropriate that the participation of Denmark should be established in 
relation to both Switzerland and Liechtenstein.

The Protocol makes the Dublin and Eurodac regulations and their implementing rules 
applicable to the relations between Denmark on the one hand and Switzerland and 
Liechtenstein on the other. It also renders future amendments or new implementing measures 
applicable to these relations.

The Commission proposes to adopt the Protocol based on Articles 63(1)a of the Treaty 
establishing the European Community. The European Parliament is consulted on the 
conclusion of the Protocol in accordance with the first subparagraph of Article 300(3)).

2. Position of the rapporteur

The rapporteur supports the conclusion of the Protocol. However, the rapporteur considers 
that the European Parliament should in future be more closely informed about ongoing 
international negotiations in order to be able to exercise its competences.

                                               
1 Council Regulation (EC) N° 343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member 
State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country 
national.
2 Council Regulation (EC) N° 2725/2000 concerning the establishment of “Eurodac” for the comparison of 
fingerprints for the effective application of the Dublin Convention .
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