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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko skupnostjo, Švico in 
Lihtenštajnom k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o 
merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, 
vložene v državi članici, v Švici ali Lihtenštajnu
(KOM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (KOM(2006)0753),

– ob upoštevanju protokola med Evropsko skupnostjo, Švico in Lihtenštajnom k Sporazumu 
med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za 
določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, v 
Švici ali Lihtenštajnu,

– ob upoštevanju člena 63(1)(a) in prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je 
Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0091/2008),

– ob upoštevanju členov 51 in 83(7) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A6-0000/2008),

1. odobri sklenitev protokola;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic, Švicarske konfederacije in Kneževine Lihtenštajn.
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OBRAZLOŽITEV

1. Protokol k sporazumu Dublin/Eurodac s Švico in Lihtenštajnom o sodelovanju 
Danske s Švico in Lihtenštajnom

Namen tega protokola je vzpostaviti sodelovanje Danske v okviru sporazuma Dublin/Eurodac 
s Švico in Lihtenštajnom. 

V skladu s členoma 1 in 2 protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski 
uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri dublinski uredbi1
in uredbi Eurodac2.

Sporazum Dublin/Eurodac s Švico dopušča možnost, da lahko Danska zaprosi za sodelovanje. 
V tem primeru sporazum navaja, da pogodbenice s soglasjem Danske določijo pogoje za 
sodelovanje Danske v protokolu k sporazumu.

Kraljevina Danska je z dopisom z dne 8. novembra 2004 zaprosila za sodelovanje v 
sporazumu Dublin/Eurodac s Švico. Ker bo k temu sporazumu zdaj pristopil Lihtenštajn, je 
primerno, da se uredi sodelovanje Danske s Švico in Lihtenštajnom.

Protokol se nanaša na izvajanje dublinske uredbe in uredbe Eurodac ter njunih izvedbenih 
določb v odnosih med Dansko na eni strani ter Švico in Lihtenštajnom na drugi strani. Prav 
tako se nanaša v teh odnosih uporabo prihodnjih sprememb ali novih izvedbenih ukrepov.

Komisija na podlagi člena 63(1)a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti predlaga 
sprejetje protokola. V skladu s prvim pododstavkom člena 300(3) je o sklenitvi protokola 
potrebno posvetovanje z Evropskim parlamentom.

2. Mnenje poročevalke

Poročevalka podpira sklenitev protokola. Vseeno meni, da bi moral biti Evropski parlament v 
prihodnje podrobneje obveščen o tekočih mednarodnih pogajanjih, da bi lahko izvrševal svoje 
pristojnosti.

                                               
1 Uredba Sveta (ES) št. 343/2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za 
obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države.
2 Uredba Sveta (ES) št. 2725/2000 o vzpostavitvi sistema „Eurodac“ za primerjavo prstnih odtisov za učinkovito 
izvajanje dublinske konvencije.
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