
A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. február 21.)

az Európai Közösség és a Dán Királyság között az egy harmadik ország állampolgára által a
tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam
meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló 343/2003/EK tanácsi
rendelet, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok
összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendelet rendelkezéseit

Dániára kiterjesztő megállapodás megkötéséről

(2006/188/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A Bizottság az Európai Közösség nevében a Dán Király-
sággal tárgyalásokat folytatott a 343/2003/EK (2) és a
2725/2000/EK (3) rendelet rendelkezéseit Dániára kiter-
jesztő megállapodásról.

(2) E megállapodást – esetleges későbbi megkötésére is figye-
lemmel, a 2005. március 13-i tanácsi határozatnak
megfelelően, a 2005. június 13-i tanácsi határozattal
összhangban – az Európai Közösség nevében aláírták.

(3) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai
Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült
Királyság és Írország álláspontjáról szóló jegyzőkönyv
3. cikkének megfelelően, az Egyesült Királyság és Írország
részt vesz e határozat elfogadásában és végrehajtásában.

(4) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai
Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a Dánia hely-
zetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében
Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában és alkal-
mazásában, és ezért az rá nézve nem kötelező, és nem
alkalmazandó.

(5) Ezt a megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Dán Királyság között létrejött, az egy
harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében
benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős
tagállam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mecha-
nizmusokról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet, valamint a
dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyo-
matok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról
szóló 2725/2000/EK tanácsi rendelet rendelkezéseit Dániára
kiterjesztő megállapodás a Közösség nevében jóváhagyásra
kerül.

2. cikk

A megállapodás 10. cikkének (2) bekezdésében előírt értesítést a
Tanács elnöke teszi meg (4).

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell
hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 21-én.

a Tanács részéről
az elnök

K. GASTINGER

HU2006.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 66/37

(1) 2005. december 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).

(2) HL L 50., 2003.2.25., 1. o.
(3) HL L 316., 2000.12.15., 1. o.

(4) A jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontja azon napot követő
második hónap első napja lesz, amelyen a Szerződő Felek az értesí-
tést megküldik.


