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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou 
a Lichtenštajnským kniežatstvom o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 
2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu 
a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní 
rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti 
terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, 
a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných 
služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti 
(08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08732/2019),

– so zreteľom na návrh dohody (08750/2019 a 10513/2019),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade článkom 82 
ods. 1 druhým pododsekom písm. d) a článkom 87 ods. 2 písm. a) v spojení s článkom 
218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(C9-0019/2019),

– so zreteľom na článok 105 ods. 1 a ods. 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci (A9-0000/2019),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov a Lichtenštajnského kniežatstva.
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