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Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). 
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Protokolu medzi Európskym spoločenstvom, 
Švajčiarskom a Lichtenštajnskom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom 
a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu 
zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte, vo Švajčiarsku 
alebo v Lichtenštajnsku
(KOM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2006)0753),

– so zreteľom na Protokol medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskom 
a Lichtenštajnskom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou 
konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného 
za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte, vo Švajčiarsku alebo 
v Lichtenštajnsku,

– so zreteľom na článok 63 ods. 1 a článok 300 ods. 2 prvý pododsek Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0091/2008),

– so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A6-0000/2008),

1. schvaľuje uzatvorenie protokolu;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii, vládam a 
parlamentom členských štátov, vláde a parlamentom Švajčiarskej konfederácie a vláde 
a parlamentu Lichtenštajnského kniežatstva.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Protokol o účasti Dánska na Dublinskej/Eurodac dohode so Švajčiarskom a 
Lichtenštajnskom 

Cieľom tohto protokolu je ustanoviť účasť Dánska na Dublinskej/Eurodac dohode 
so Švajčiarskom a Lichtenštajnskom. 

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve 
o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje 
na prijatí Dublinského nariadenia1 ani nariadenia o systéme Eurodac2.

V Dublinskej/Eurodac dohode so Švajčiarskom sa stanovuje možnosť Dánska požiadať 
o účasť. V takomto prípade sa v dohode uvádza, že zmluvné strany so súhlasom Dánska 
stanovia podmienky účasti Dánska na protokole k dohode.

Listom z 8. novembra 2004 požiadalo Dánske kráľovstvo o účasť na Dublinskej/Eurodac 
dohode so Švajčiarskom. Keďže k tejto dohode pristúpi Lichtenštajnsko, mala by sa stanoviť 
účasť Dánska vo vzťahu k Švajčiarsku, a taktiež k Lichtenštajnsku.

Protokol rozširuje uplatňovanie dublinského nariadenia a nariadenia o systéme Eurodac, ako 
aj ich vykonávacích predpisov na vzťahy medzi Dánskom na jednej strane a Švajčiarskom 
a Lichtenštajnskom na druhej strane. Rozširuje tiež uplatňovanie neskorších zmien a doplnení 
alebo nových vykonávacích opatrení.

Komisia navrhuje schválenie protokolu, ktorý sa zakladá na článku 63 ods. 1 písm. a) Zmluvy 
o založení Európskeho spoločenstva. Európsky parlament je konzultovaný vo veci 
uzatvorenia protokolu v súlade s prvým pododsekom článku 300 ods. 3.

2. Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa podporuje uzatvorenie protokolu. Domnieva sa však, že Európsky parlament 
by mal byť v budúcnosti bližšie informovaný o prebiehajúcich medzinárodných rokovaniach, 
aby mohol lepšie vykonávať svoje právomoci.

                                               
1 Nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúce kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu 
zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských 
štátov.
2 Nariadenie Rady (ES) č. 2725/2000, ktoré sa týka zriadenia systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov 
pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru.
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