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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.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2001/822/ES 
o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu
(COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2012)0061),

– so zreteľom na článok 203 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C7–0054/2012),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A7-0000/2012),

1. schvaľuje návrh Komisie;

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s článkom 355 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) môže Európska 
rada prijať na základe iniciatívy dotknutého členského štátu jednomyseľne a po porade 
s Komisiou rozhodnutie, ktorým sa vo vzťahu k Únii mení a dopĺňa postavenie dánskej, 
francúzskej alebo holandskej krajiny alebo územia uvedených v odsekoch 1 a 2. 

Francúzska republika požiadala Európsku radu listom z 30. júna 2010, aby prijala takéto 
rozhodnutie vo vzťahu k ostrovu Svätý Bartolomej, aby sa štatút tohto ostrova, ktorý je 
v súčasnosti najvzdialenejším regiónom, zmenil na štatút zámorskej krajiny a územia 
pridruženého k Európskej únii. 

29. októbra 2010 prijala Európska rada rozhodnutie 2010/718/EÚ, ktorým sa od 1. januára 
2012 mení štatút francúzskeho spoločenstva Svätý Bartolomej.

Rada musí v súlade s článkom 203 ZFEÚ jednomyseľne, na návrh Komisie a po konzultácii 
s Európskym parlamentom zmeniť svoje rozhodnutie týkajúce sa pridruženia zámorských 
krajín a území k Európskej únii, aby toto rozhodnutie Európskej rady nadobudlo účinnosť. 

Preto sa navrhuje zmeniť a doplniť prílohu IA rozhodnutia Rady 2001/822/ES a zahrnúť do 
nej novú zarážku, v ktorej bude Svätý Bartolomej zaradený do zoznamu zámorských krajín 
a území.  

Spravodajca sa domnieva, že táto zmena štatútu zodpovedá potrebám a osobitostiam územia 
Svätý Bartolomej bez toho, aby ohrozovala záujmy Únie, a preto navrhuje schváliť návrh 
Komisie. 

Ostrov Svätý Bartolomej sa týmto stáva 26. zámorskou krajinou a územím pridruženým 
k Európskej únii. Prijatím štatútu zámorskej krajiny a územia nadväzuje Svätý Bartolomej 
nové vzájomné a trvalé partnerstvo s Európskou úniou, ktoré zodpovedá jeho osobitostiam, 
pričom však nespochybňuje jeho príslušnosť k európskej rodine. Svätý Bartolomej si ako 
menu ponecháva euro a jeho občania sú naďalej európskymi občanmi. Väzby s Európskou 
úniou sa teda zachovávajú.  

Táto zmena štatútu umožní ostrovu Svätý Bartolomej posilniť vzťahy s regionálnymi 
subjektmi, a najmä so zámorskými krajinami a územiami, krajinami AKT a 
s najvzdialenejšími regiónmi v karibskej oblasti, a tým prispieť k lepšiemu šíreniu európskeho 
modelu a európskych hodnôt.


