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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll mellan 
Europeiska gemenskapen, Schweiz och Liechtenstein till avtalet mellan 
Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer 
för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som 
görs i en medlemsstat eller i Schweiz eller Liechtenstein
(KOM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2006)0753),

– med beaktande av protokollet mellan Europeiska gemenskapen, Schweiz och 
Liechtenstein till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet 
om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för 
handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz eller 
Liechtenstein,

– med beaktande av artikel 63.1 a och artikel 300.2 första stycket i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet 
har hört parlamentet (C6-0091/2008),

– med beaktande av artiklarna 51och 83.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A6-…/2008),

1. Europaparlamentet godkänner ingåendet av protokollet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet, kommissionen, regeringarna och 
parlamenten i medlemsstaterna, regeringen och parlamenten i Schweiziska edsförbundet 
och regeringen och parlamentet i Furstendömet Liechtenstein parlamentets ståndpunkt.



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

SV

MOTIVERING

1. Protokollet till Dublin-/Eurodacavtalet om Danmarks deltagande med Schweiz och 
Liechtenstein

Syftet med detta protokoll är att reglera Danmarks deltagande i Dublin-/Eurodacavtalet i 
förhållande till Schweiz och Liechtenstein. 

I enlighet med artiklarna 1och 2 i protokollet om Danmarks ställning som är fogat till 
fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen 
deltar Danmark inte i Dublin II-förordningen1 och Eurodac-förordningen2.

I Dublin-/Eurodacavtalet med Schweiz anges att Danmark kan begära att få delta. I sådant fall 
föreskrivs det i avtalet att de avtalsslutande parterna, med Danmarks samtycke, ska fastställa 
villkoren för Danmarks deltagande i ett protokoll till avtalet.

Genom en skrivelse av den 8 november 2004 begärde Danmark att få delta i 
Dublin-/Eurodacavtalet med Schweiz. Eftersom Leichtenstein nu kommer att ansluta sig till 
detta avtal, bör Danmarks deltagande regleras i förhållande till såväl Schweiz som 
Liechtenstein.

Protokollet gör Dublin-/Eurodacförordningarna och tillämpningsbestämmelserna till dessa 
tillämpliga på förbindelserna mellan Danmark å ena sidan och Schweiz och Lichtenstein å 
andra sidan. Genom protokollet ska även eventuella framtida ändringar och nya 
tillämpningsbestämmelser vara tillämpliga på dessa förbindelser.

Kommissionen föreslår att protokollet antas i enlighet med artiklarna 63.1 a i fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen. Europaparlamentet hörs om ingåendet av 
protokollet i enlighet med artikel 300.3 första stycket.

2. Föredragandes hållning

Föredraganden stöder ingåendet av protokollet. Föredraganden anser att Europaparlamentet i 
framtiden bör informeras mer ingående om pågående internationella förhandlingar så att 
parlamentet kan utöva sin behörighet.

                                               
1 Rådets förordning (EG) nr 343/2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har 
ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat.
2 Rådets förordning (EG) nr 2725/2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv 
tillämpning av Dublinkonventionen.
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