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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským 
knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV 
o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční 
trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV 
o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční 
trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV 
o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti
(08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08732/2019),

– s ohledem na návrh dohody (08750/2019 a 10513/2019),

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 82 odst. 
1 druhým pododstavcem písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 218 odst. 6 
druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0019/2019),

– s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(A9-0000/2019),

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a 
parlamentům členských států a Lichtenštejnského knížectví.


