
 

 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

PRIJATÉ TEXTY 
 

P8_TA(2018)0111 

Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu (Dodatkový protokol) *** 

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o návrhu rozhodnutia 

Rady o uzavretí Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní 

terorizmu v mene Európskej únie (14498/2017 – C8-0451/2017 – 2017/0266(NLE)) 

 

(Súhlas) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14498/2017), 

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 83 

ods. 1 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (C8-0451/2017), 

– so zreteľom na Dodatkový protokol k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu 

v mene Európskej únie (14447/2017), 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 

z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 

2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV1, 

– so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 

o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi 

členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní2, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení 

cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti3, 

– so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom 

zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi4, 

– so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4, článok 99 ods. 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho 

poriadku, 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6. 
2  Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 89. 
3  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1. 
4  Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1. 



 

 

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 

veci (A8-0132/2018), 

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dodatkového protokolu; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 

parlamentom členských štátov a Rade Európy. 

 

 


