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PR_NLE-CN_LegAct_app

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 návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o odporúčaní na rozhodnutie Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru z 29. mája 2000 
o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, 
vypracovanému Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii, a k protokolu 
zo 16. októbra 2001 k tomuto dohovoru
(COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie pre Radu (COM(2014)0685),

– so zreteľom na článok 3 ods. 4 a 5 Aktu o pristúpení Chorvátska, v súlade s ktorým 
Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0275/2014),

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A8-0156/2015),

1. schvaľuje odporúčanie 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 a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Akt o podmienkach pristúpenia Chorvátska k Európskej únii z roku 20121 zjednodušil 
pristúpenie tejto krajiny k dohovorom a protokolom uzavretým členskými štátmi na základe 
článku 34 Zmluvy o Európskej únii (predtým článok K.3 Zmluvy o EÚ). Nie je už teda 
nevyhnutné vyjednávať a uzavierať osobitné protokoly o pristúpení (ktoré by muselo 
ratifikovať všetkých 28 členských štátov): v článku 3 ods. 4 a 5 aktu o pristúpení sa 
jednoducho stanovuje, že Chorvátsko pristupuje k dohovorom a protokolom na základe 
daného aktu.

V článku 3 ods. 4 a 5 aktu o pristúpení sa tak stanovuje, že Rada prijme rozhodnutie, v ktorom 
určí dátum nadobudnutia platnosti týchto dohovorov, pokiaľ ide o Chorvátsko, a vykoná 
všetky úpravy, ktoré sa vyžadujú z dôvodu pristúpenia tohto nového členského štátu k 
uvedeným dohovorom (najmä aspoň prijatie týchto dohovorov v chorvátskom jazyku, aby 
toto znenie mohlo byť „rovnako autentické“). Rada koná na základe odporúčania Komisie a 
po porade s Európskym parlamentom.

V prílohe I k aktu o pristúpení je uvedený zoznam šiestich príslušných dohovorov a 
protokolov, ktoré patria do oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Tento zoznam zahŕňa 
Dohovor z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi 
Európskej únie, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii, a 
Protokol zo 16. októbra 2001 k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi 
členskými štátmi Európskej únie, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o 
Európskej únii. 

Cieľom tohto odporúčania Komisie na rozhodnutie Rady je vykonať úpravy, ktoré sa 
vyžadujú z dôvodu pristúpenia Chorvátska k uvedenému dohovoru a protokolu v súlade 
s článkom 3 ods. 4 a 5 aktu o pristúpení.

Generálny sekretariát Rady upozornil generálny sekretariát Parlamentu na technickú chybu v 
odporúčaní Komisie, ktorá sa týkala dátumu nadobudnutia platnosti dohovoru medzi 
Chorvátskom a členskými štátmi. Skutočne podľa článku 1 odporúčania dohovor nadobudne 
platnosť – medzi Chorvátskom a členskými štátmi, pre ktoré je tento dohovor platný k tomuto 
dátumu �– v prvý deň prvého mesiaca nasledujúceho po dni prijatia rozhodnutia. Podľa 
článku 3 rozhodnutie „nadobúda účinnosť“ dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v úradnom 
vestníku.

Tieto ustanovenia by mohli viesť k nejasnému stanoveniu dátumu. Požiadavka uverejnenia je 
podstatnou procedurálnou požiadavkou. Bez uverejnenia Súdny dvor Európskej únie považuje 
akt za neexistujúci. Preto by malo byť najprv prijaté a uverejnené rozhodnutie; potom by malo 
nadobudnúť účinnosť dňom, ktorý je v ňom uvedený. Nakoniec by mal dohovor nadobudnúť 
platnosť ako výsledok rozhodnutia, ktoré bolo riadne uverejnené a nadobudlo účinnosť.

Generálny sekretariát Rady upozornil generálny sekretariát Parlamentu, že Rada sa bude 

1 Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2012, s. 10.
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týmto problémom zaoberať v súlade so svojím vnútorným rokovacím poriadkom. 
Spravodajkyňa preto odporúča schválenie tohto odporúčania Komisie.
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