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Protokol til aftalen mellem EF og Danmark om fastsættelse af kriterier og 
procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for 
behandlingen af en asylansøgning, og om Eurodac ***
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2019 om udkast til 
Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til aftalen mellem Det Europæiske 
Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til 
afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, 
der er indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om Eurodac til 
sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-
konventionen vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse 
(15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (15822/2018),

– der henviser til udkast til protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og 
Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken 
medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i 
Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om Eurodac til sammenligning af 
fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen vedrørende 
adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse (15823/2018),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 87, 
stk. 2, litra a), artikel 88, stk. 2, første afsnit, litra a), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, 
litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0151/2019),

– der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A8-0196/2019),

1. godkender indgåelsen af protokollen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til Kongeriget Danmarks og de øvrige medlemsstaters regeringer og parlamenter.


