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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o účasti Chorvatské republiky 
v Evropském hospodářském prostoru a tří souvisejících dohod jménem Evropské unie 
(06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06698/2014),

– s ohledem na Dohodu o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském 
prostoru a tři související dohody (06696/2014),

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s články 217 
a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování 
Evropské unie (C8-0002/2014),

– s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 
jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0026/2014),

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody a tří souvisejících dohod;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám 
a parlamentům členských států a Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví 
a Norského království.
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (Dohoda o EHP) byla podepsána dne 2. května 
1992 a vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994. Podle aktu o přistoupení Chorvatské republiky 
přistoupí Chorvatsko za podmínek stanovených v tomto aktu k dohodě o Evropském 
hospodářském prostoru v souladu s článkem 128 uvedené dohody.

V zájmu umožnění účasti Chorvatska v Evropském hospodářském prostoru má posuzované 
rozhodnutí Rady za cíl uzavření:

1. Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru;

2. souvisejícího Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Norským královstvím a Evropskou 
unií o norském finančním mechanismu na období 2009–2014 v důsledku účasti 
Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru; 

3. Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím 
a Islandskou republikou v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii; a 
dále

4. Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím 
a Norským královstvím v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii.

Dohodou o EHP vytvářejí členské státy EU a tři členské státy Evropského sdružení volného 
obchodu – Island, Lichtenštejnsko a Norsko – společně jednotný trh. 

Dohoda o EHP stanoví, že právní předpisy EU týkající se čtyř svobod — volného pohybu 
zboží, služeb, osob a kapitálu – mají být platné ve všech státech EHP. V dohodě je dále 
zahrnuta spolupráce v dalších důležitých oblastech, jako je výzkum a vývoj, vzdělávání, 
sociální politika, životní prostředí, ochrana spotřebitele, cestovní ruch a kultura, které jsou 
známy pod společným označením „vedlejší a horizontální politiky“. V rámci vnitřního trhu 
zaručuje dohoda občanům a hospodářských subjektům v EHP rovná práva a povinnosti.

Zpravodaj se domnívá, že účast Chorvatska v Evropském hospodářském prostoru je 
přirozeným důsledkem jeho přistoupení k EU. Z hlediska načasování je proto nanejvýš 
příhodné, že Komise a Rada více než rok po přistoupení učinily nezbytné právní kroky 
k tomu, aby tuto účast umožnily. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zpravodaj doporučuje, aby Parlament s uzavřením 
dohody o účasti Chorvatska v Evropském hospodářském prostoru i tří souvisejících 
dodatkových protokolů udělil souhlas.



RR\1040005CS.doc 7/7 PE537.529v03-00

CS

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU
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