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PR_CNS_art83am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu protokolu mezi Evropským společenstvím, 
Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského 
knížectví k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o 
kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl 
podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku
(KOM(2006)0754 – C6-0090/2008 – 2006/0252(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2006)0754),

– s ohledem na protokol mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací 
a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení 
státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo 
ve Švýcarsku,

– s ohledem na čl. 63 odst. 1 písm. a) a čl. 300 odst. 2 první pododstavec Smlouvy o ES,

– s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada 
konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0090/2008),

– s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu 
základu,

– s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a článek 35 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-
0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh rozhodnutí Rady a schvaluje uzavření protokolu;

2. vyhrazuje si právo hájit své výsady, které mu přiznává Smlouva;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, vládám 
a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Lichtenštejnského knížectví.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí Rady
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na čl. 
63 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 300 
odst. 2 prvním pododstavcem první větou a 
čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této 
smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na čl. 
63 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 300 
odst. 2 prvním pododstavcem první větou a 
čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem této 
smlouvy, 

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí Rady
Právní východisko 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na stanovisko Evropského 
parlamentu,

s ohledem na souhlas Evropského 
parlamentu,

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Protokol k dohodě o acquis Dublin/Eurodac

Záměrem tohoto protokolu je přidružit Lichtenštejnsko k činnosti EU v oblasti acquis 
Dublin/Eurodac tím, že Lichtenštejnsko prostřednictvím protokolu přistoupí k dohodě 
Dublin/Eurodac uzavřené se Švýcarskem1. Dopisem ze dne 12. října 2001 již Lichtenštejnsko 
vyjádřilo zájem připojit se ke Švýcarsku jako smluvní strana případných dohod o přidružení 
k schengenskému a dublinskému acquis, neboť politika hranic otevřených pro pohyb osob 
mezi Lichtenštejnskem a Švýcarskem je uplatňována již desítky let. Jelikož však neexistovala 
dohoda o zdanění výnosů z vkladových účtů mezi Evropským společenstvím 
a Lichtenštejnskem, nezapojilo se do jednání, která probíhala se Švýcarskem. Evropské
společenství a Lichtenštejnsko však později tuto dohodu uzavřely a je uplatňována 
od července roku 2005.

Vzhledem k tomu, že Lichtenštejnsko přistupuje k dohodě Dublin/Eurodac se Švýcarskem, 
bude mít stejná práva a povinnosti jako Švýcarsko. Bude muset bez výjimek a odchylek 
přijmout a uplatňovat acquis Dublin/Eurodac a změny, které budou doprovázet jeho vývoj. 
Budou-li přijaty nové právní akty či opatření, jejichž obsah může být pro Lichtenštejnsko 
závazný až po splnění ústavněprávních požadavků (referendum), bude mít Lichtenštejnsko 
18měsíční dobu odkladu k přijetí a provedení nových právních předpisů Dublin/Eurodac2. 
V této době by však Lichtenštejnsko mělo pokud možno dotyčný právní akt či opatření 
provést prozatímně. 

Lichtenštejnsko se rovněž stává členem smíšeného výboru.

2. Právní základ

Komise navrhuje protokol přijmout na základě čl. 63 odst. 1 písm. a) Smlouvy o založení 
Evropského společenství. Uzavření tohoto protokolu je konzultováno s Evropským 
parlamentem v souladu s prvním pododstavcem čl. 300 odst. 3.

Dopisem ze dne 21. března 2007 požádal Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci v souladu s čl. 35 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu Výbor pro právní 
záležitosti o stanovisko k navrhovanému právnímu základu. Zřízení společných/smíšených 
výborů vyžaduje, aby byla vytvořena organizační struktura, která bude moci přijímat 
rozhodnutí závazná pro smluvní strany, jež souvisejí zejména se zachováním dohody 
a řešením sporů. Protokol navíc rozšiřuje společné/smíšené výbory o další smluvní stranu, 
kterou se stává Lichtenštejnsko. Výbor pro právní záležitosti se proto na své schůzi dne 
11. června 2007 rozhodl doporučit právní základ změnit, a to tak, aby odkazoval na druhý 
pododstavec čl. 300 odst. 3 Smlouvy o ES, který vyžaduje souhlas Evropského parlamentu, 

                                               
1 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací dohodu o kritériích a mechanismech určení 
státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku 
podepsaná dne 26. října 2004. Článek 15 této dohody umožňuje Lichtenštejnsku přistoupit k dohodě pomocí 
protokolu.
2 Na přijetí a provedení budoucího acquis Dublin/Eurodac má Norsko 6 měsíců, Island 4 týdny a Švýcarsko 24 
měsíců.
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nikoli pouze jeho konzultaci.      

3. Postoj zpravodajky

Zpravodajka podporuje uzavření protokolu a doporučuje udělit mu souhlas.

Domnívá se však, že Evropský parlament by měl být v budoucnu podrobněji informován 
o probíhajících mezinárodních jednáních, aby mohl uplatňovat své pravomoci.
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