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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

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatska k Úmluvě ze dne 
29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské 
unie, vypracované Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii, a k Protokolu 
ze dne 16. října 2001 k této úmluvě 
(COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na doporučení Komise předložené Radě (COM(2014)0685),

– s ohledem na čl. 3 odst. 4 a 5 aktu o přistoupení Chorvatska, podle kterých Rada 
konzultovala s Parlamentem (C8-0275/2014),

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-
0156/2015),

1. schvaluje doporučení 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.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Akt o podmínkách přistoupení Chorvatska k Evropské unii z roku 20121 zjednodušil 
přistoupení této země k úmluvám a protokolům uzavřeným členskými státy na základě článku 
34 Smlouvy o Evropské unii (bývalý článek K.3 Smlouvy o EU). Není tedy již nezbytné 
sjednávat a uzavírat zvláštní protokoly o přistoupení (které by muselo ratifikovat všech 
28 členských států). Akt o přistoupení v čl. 3 odst. 4 a 5 jednoduše stanoví, že Chorvatsko 
přistupuje k úmluvám a protokolům na základě daného aktu.

V čl. 3 odst. 4 a 5 aktu o přistoupení se tak stanoví, že Rada přijme rozhodnutí o datu, 
k němuž tyto úmluvy vstoupí pro Chorvatsko v platnost, a o provedení veškerých úprav, které 
jsou nezbytné z důvodu přistoupení tohoto nového členského státu k uvedeným úmluvám 
(přinejmenším přijetí těchto úmluv v chorvatském jazyce, aby toto jazykové znění mělo 
„stejnou platnost“). Rada jedná na základě doporučení Komise a po konzultaci s Evropským 
parlamentem.

V příloze I aktu o přistoupení je uveden seznam šesti úmluv a protokolů z oblasti 
spravedlnosti a vnitřních věcí. Tento seznam zahrnuje Úmluvu ze dne 29. května 2000 
o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracovanou 
Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii, a Protokol ze dne 16. října 2001 
k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, 
vypracovaný Radou v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii. 

Účelem tohoto doporučení Komise pro rozhodnutí Rady je provést úpravy z důvodu 
přistoupení Chorvatska k výše zmíněné úmluvě a protokolu v souladu s čl. 3 odst. 4 a 5 aktu 
o přistoupení.

Generální sekretariát Rady upozornil ve své žádosti o vypracování stanoviska generální 
sekretariát Evropského parlamentu na technickou chybu, která se týká ustanovení doporučení 
Komise, pokud jde o datum vstupu úmluvy mezi Chorvatskem a členskými státy v platnost. 
Podle článku 1 doporučení úmluva skutečně vstoupí v platnost – mezi Chorvatskem 
a členskými státy, pro které je úmluva k tomuto datu v platnosti – prvním dnem prvního 
měsíce po dni přijetí rozhodnutí. Podle článku 3, rozhodnutí „nabývá účinku“ dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Tato ustanovení mohou vést k situaci, kdy časový harmonogram bude nejasný. Požadavek na 
zveřejnění je podstatnou formální náležitostí. Bez zveřejnění pohlíží Soudní dvůr Evropské 
unie na daný akt, jako by neexistoval. Proto by, za prvé, mělo být rozhodnutí přijato 
a zveřejněno; poté by mělo vstoupit v platnost dnem, který je v něm stanoven. Úmluva by pak 
měla vstoupit v platnost v důsledku řádného zveřejnění rozhodnutí a jeho platnosti.

Generální sekretariát Rady informoval generální sekretariát Parlamentu, že Rada se bude 
touto otázkou zabývat v souladu se svým jednacím řádem. Zpravodajka proto doporučuje, aby 
bylo doporučení Komise schváleno.

1 Úř. věst. L 112, 24.4.2012, s. 10.
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VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU
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