
3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok, illetve a Liechtensteini Hercegség kormányainak és parlamentjeinek. 

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

1. módosítás 
Tanácsi határozatra irányuló javaslat 

Első bevezető hivatkozás 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre és külö
nösen annak 62. cikkére, 63. cikke 3. pontjának a) és b) alpontjára, 
valamint 66. és 95. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) 
bekezdése első albekezdésének második mondatával és a 
300. cikk (3) bekezdése első albekezdésével, 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre és külö
nösen annak 62. cikkére, 63. cikke 3a) és b) pontjára, valamint 
66. és 95. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése 
első albekezdésének második mondatával és a 300. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdésével, 

2. módosítás 
Tanácsi határozatra irányuló javaslat 

Harmadik. bevezető hivatkozás 

tekintettel az Európai Parlament véleményére, tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására, 

Liechtenstein csatlakozása az Európai Közösség és Svájc közötti, a tagállamban 
vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős 
állam meghatározásáról szóló megállapodáshoz * 

P6_TA(2008)0322 

Az Európai Parlament 2008. július 8–i jogalkotási állásfoglalása a Liechtensteini Hercegségnek az 
Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamokban vagy Svájcban benyújtott 
menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló, az Európai 
Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti jegyzőkönyv 
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0754 – C6-0090/2008 – 

2006/0252(CNS)) 

(2009/C 294 E/31) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2006)0754), 

— tekintettel a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a 
tagállamokban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam 
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz 
való csatlakozásáról szóló, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség 
közötti jegyzőkönyvre, 

— tekintettel az EK-Szerződés 63. cikke 1a) pontjára és 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére, 

— tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a 
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0090/2008), 

— tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalappal kapcsolatos véleményére,
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— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 35. cikkére, 

— tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0247/2008), 

1. jóváhagyja a tanácsi határozatra irányuló javaslatot, annak módosított formájában, és jóváhagyja a 
jegyzőkönyv megkötését; 

2. fenntartja a Szerződés által számára biztosított előjogok védelmének jogát; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok, illetve a Liechtensteini Hercegség kormányainak és parlamentjeinek. 

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

1. módosítás 
Tanácsi határozatra irányuló javaslat 

Első bevezető hivatkozás 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 63. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, összefüg
gésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első 
mondatával és a 300. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével, 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 63. cikke 1a) pontjára, összefüggésben a 300. cikk 
(2) bekezdése első albekezdésének első mondatával és a 
300. cikk (3) bekezdésének második albekezdésével, 

2. módosítás 
Tanácsi határozatra irányuló javaslat 

Harmadik bevezető hivatkozás 

tekintettel az Európai Parlament véleményére, tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására, 

Az Európai Közösség és Svájc közötti, a tagállamban, Svájcban vagy Liechtens
teinben benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam 
meghatározásáról szóló megállapodáshoz csatolt, az Európai Közösség, Svájc és 
Liechtenstein közötti jegyzőkönyv * 

P6_TA(2008)0323 

Az Európai Parlament 2008.július 8–i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Svájci 
Államszövetség közötti, a tagállamban, Svájcban vagy Liechtensteinben benyújtott menedékjog 
iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási 
szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz csatolt, az Európai Közösség, Svájc és 
Liechtenstein közötti jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról 

(COM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS)) 

(2009/C 294 E/32) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2006)0753), 

— tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban, Svájcban vagy Liech
tensteinben benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonat
kozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz csatolt, az Európai 
Közösség, Svájc és Liechtenstein közötti jegyzőkönyvre,

HU 2009.12.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 294 E/101 

2008. július 8., kedd


