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Výbor pre právne veci

18.12.2009

OZNÁMENIE POSLANCOM
(0048/2009)

Vec: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych ustanoveniach pre 
oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez 
štátneho občianstva ako osôb pod medzinárodnou ochranou a obsah poskytovanej 
ochrany (prepracované znenie)
(KOM(2009)551 – C7-0250/09 – 2009/0164(COD))

V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov1 každý návrh na prepracovanie predložený 
Komisiou preskúma poradná pracovná skupina zložená z právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie.

Stanovisko poradnej pracovnej skupiny k uvedenému návrhu sa nachádza v prílohe.

Výbor pre právne veci sa k tomuto stanovisku vyjadrí na svojej schôdzi, ktorá sa bude konať
27. a 28. januára 2010.

Príloha

                                               
1 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Príloha

PORADNÁ PRACOVNÁ SKUPINA
PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 23. novembra 2009

STANOVISKO

NA VEDOMIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU
RADE
KOMISII

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych ustanoveniach pre 
oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho 
občianstva ako osôb pod medzinárodnou ochranou a obsah poskytovanej ochrany
KOM(2009)551 z 21. 10. 2009 – 2009/0164(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä na bod 9 tejto dohody, sa 29. 
októbra 2009 konala schôdza poradnej pracovnej skupiny zloženej z príslušných právnych 
služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie s cieľom preskúmať (okrem iného) uvedený 
návrh predložený Komisiou.
Po preskúmaní návrhu1 smernice Európskeho parlamentu a Rady na účely prepracovania 
smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie 
a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako 
utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej 
ochrany, poradná pracovná skupina po spoločnej dohode konštatovala toto:

1) V článku 9 ods. 3 treba úvodnú formuláciu „V súlade s článkom 2 písm. c)“ upraviť tak, 
aby znela „V súlade s článkom 2 písm. d).“
2) V článku 19 ods. 1 treba slová „po nadobudnutí účinnosti tejto smernice“ upraviť tak, aby 
zneli „po nadobudnutí účinnosti smernice 2004/83/ES“.

3) V článku 23 ods. 2 treba odkaz „v článkoch 24 až 34“ upraviť tak, aby znel ako odkaz 
„v článkoch 24 až 27 a 29 až 35“.

4) V článku 39 ods. 1, prvý pododsek treba záverečnú vetu „Komisii bezodkladne oznámia 
                                               
1 Poradná pracovná skupina mala k dispozícii anglickú, francúzsku a nemeckú jazykovú verziu návrhu 
a pracovala na základe anglickej verzie, ktorá bola hlavnou jazykovou verziou diskutovaného textu.
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znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou“
označiť sivým tieňovaním, ktoré sa všeobecne používa na označenie zásadných zmien 
v prepracovaných textoch.
5) V článku 39 ods. 2 treba záverečné slová „a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami 
a touto smernicou“ označiť sivým tieňovaním.
6) V článku 42 treba opätovne použiť záverečné slová článku 40 smernice Rady 2004/83/ES 
(„v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva“).
7) V prílohe I časť B treba uvedený dátum 10. októbra 2006 nahradiť dátumom 9. októbra 
2006.
Poradná pracovná skupina preto po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, že 
návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny a doplnenia, okrem tých, ktoré sú takto označené 
v návrhu alebo v tomto stanovisku. Poradná pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ 
ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skoršieho aktu spolu s uvedenými zmenami, 
predmetom návrhu je iba priama kodifikácia existujúceho textu bez zmeny jeho podstaty.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
právny poradca právny poradca generálny riaditeľ


