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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, 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.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/822/ES o přidružení 
zámořských zemí a území k Evropskému společenství
(COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2012)0061),

– s ohledem na článek 203 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C7-0054/2012),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj (A7-0000/2012),

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit znění schválené Parlamentem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V souladu s čl. 355 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) Evropská rada může 
z podnětu dotyčného členského státu jednomyslně po konzultaci s Komisí přijmout 
rozhodnutí, kterým se vůči Unii mění status dánské, francouzské nebo nizozemské země nebo 
území uvedených v odstavcích 1 a 2.

Francouzská republika požádala dopisem ze dne 30. června 2010 Evropskou radu, aby takové 
rozhodnutí přijala, pokud jde o ostrov Svatý Bartoloměj, čímž by toto území přestalo být 
nejvzdálenějším regionem a stalo by se zámořskou zemí a územím přidruženým k Evropské 
unii. 

Evropská rada dne 29. října 2010 přijala rozhodnutí 2010/718/EU, kterým se od 1. ledna 2012 
mění status francouzského společenství Svatý Bartoloměj.

Aby toto rozhodnutí Evropské rady nabylo účinnosti, musí Rada v souladu s článkem 203 
SFEU jednomyslně, na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem, změnit své 
rozhodnutí týkající se přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii. 

Proto se navrhuje změnit přílohu I A rozhodnutí Rady 2001/822/ES a doplnit další odrážku, 
kde bude Svatý Bartoloměj uveden v seznamu zámořských zemí a území. 

Zpravodaj se domnívá, že tento změněný status odpovídá potřebám a specifikům území Svatý 
Bartoloměj, aniž by však zároveň ohrožoval zájmy Unie, proto zpravodaj navrhuje, aby byl 
návrh Komise schválen. 

Svatý Bartoloměj se tak stává 26. zámořskou zemí a územím přidruženým k Evropské unii. 
Přijetím statusu zámořské země a území nabývá Svatý Bartoloměj nového vzájemného 
a trvalého partnerství s Evropskou unií, které odpovídá jeho konkrétním vlastnostem 
a zároveň nijak nezpochybňuje jeho příslušnost k evropské rodině. Svatý Bartoloměj si totiž 
ponechává euro jako svou měnu a jeho občané jsou nadále evropskými občany. Vazby 
s Evropskou unií tudíž zůstávají zachovány. 

Tento změněný status umožní, aby Svatý Bartoloměj posílil své vztahy s regionálními 
subjekty, zejména se zámořskými zeměmi a územími, se zeměmi AKT a s nejvzdálenějšími 
regiony Karibské oblasti, a tím přispíval k lepšímu šíření evropského modelu a evropských 
hodnot.


