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Protocol bij de overeenkomst EG/Zwitserland over het vrije verkeer van 

personen (deelname van Bulgarije en Roemenië) *** 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 9 oktober 2008 betreffende het 

ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap 

en haar lidstaten, van een Protocol bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap 

en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer 

van personen, met het oog op de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de 

Republiek Bulgarije en Roemenië, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie 

(9116/2008 – C6-0209/2008 – 2008/0080(AVC)) 

 

(Instemmingsprocedure) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerpbesluit van de Raad (9116/2008), 

– gezien het Protocol bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, 

enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met 

het oog op de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Republiek Bulgarije en 

Roemenië, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie (8689/2008), 

– gezien het Protocol bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, 

enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met 

het oog op de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Tsjechische Republiek, 

de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, 

de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië 

en de Slowaakse Republiek, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie1, 

– gezien de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en 

de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen2, 

– gezien het verzoek van de Raad om instemming overeenkomstig artikel 300, lid 3, tweede 

alinea, juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, tweede zin, en artikel 310 van het EG-Verdrag 

(C6-0209/2008), 

– gelet op artikel 6, lid 2, van de Akte van toetreding van 2005, 

– gelet op artikel 75 en artikel 83, lid 7, van zijn Reglement, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 

zaken (A6-0343/2008), 

1. stemt in met de sluiting van het Protocol; 

                                                 
1 PB L 89 van 28.3.2006, blz. 30. 
2 PB L 114 van 30.4.2002, blz. 6. 



2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Zwitserse 

Bondsstaat. 


