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Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov
Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov
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
Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov
Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo
zmenu a doplnenie spoločnej pozície
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 častí textu 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 prijatí vykonávacích predpisov pre analytické pracovné
súbory Europolu
(11947/2009 – C7-0108/2009 – 2009/0810(CNS))
(Konzultačný postup)
Európsky parlament,
– so zreteľom na text Rady (11947/2009),
– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho
policajného úradu (Europol)1, („rozhodnutie o Europole“), a najmä na jeho článok 14 ods.
1 a článok 59 ods. 1 písm. b),
– so zreteľom na článok 39 ods. 1 a článok 34 ods. 2 písm. c) Zmluvy o EÚ, v súlade
s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0108/2009),
– so zreteľom na články 100 a 55 rokovacieho poriadku,
– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
(A7-0068/2009),
1. zamieta text Rady;
2. domnieva sa, že bez toho, aby bola dotknutá celková podpora Európskeho policajného
úradu (Europol) a vzhľadom na bezprostredný vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti a jej
vplyv na policajnú spoluprácu by sa nemali vykonať žiadne úpravy opatrení
na vykonávanie rozhodnutia o Europole, pokiaľ sa takéto opatrenia môžu prijať v súlade
s novým právnym rámcom podľa Lisabonskej zmluvy;
3. vyzýva Radu, aby svoj návrh vzala späť;
4. vyzýva Komisiu alebo Radu, aby na plenárnej schôdzi predniesli vyhlásenie o návrhu
nového rozhodnutia o Europole, ktoré sa predloží šesť mesiacov po vstupe Lisabonskej
zmluvy do platnosti;
5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

1

Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.
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