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 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 



 

RR\1093554SK.doc 3/7 PE576.959v02-00 

 SK 

OBSAH 

strana 

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU ................... 5 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE ................................................................................................... 6 

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE ................... 7 

 

 

 



 

PE576.959v02-00 4/7 RR\1093554SK.doc 

SK 

 



 

RR\1093554SK.doc 5/7 PE576.959v02-00 

 SK 

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov 

Dodatkového protokolu k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými 

štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia 

pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii 

(12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE)) 

(Súhlas) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12594/2014), 

– so zreteľom na Dodatkový protokol k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej 

členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely 

zohľadnenia pristúpenia Chorvátska k Európskej únii (12595/2014), 

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú predložila Rada v súlade s článkom 91, 

článkom 100 ods. 2, článkom 207 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) 

bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0180/2015), 

– so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 

ods. 7 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0155/2016), 

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dodatkového protokolu; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 

parlamentom členských štátov a Kolumbijskej republiky a Peruánskej republiky. 
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Dohoda o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a 

Kolumbiou a Peru na strane druhej bola podpísaná 26. júna 2012 v Bruseli a niektoré jej 

ustanovenia sa vykonávajú podľa jej článku 330 medzi Európskou úniou a Peru od 1. marca 

2013 a medzi Európskou úniou a Kolumbiou od 1. augusta 2013. 

Európsky parlament prijal legislatívne uznesenie, v ktorom udelil súhlas s uzatvorením tejto 

dohody 11. decembra 2012.  

Rada 24. septembra 2012 poverila Komisiu, aby začala rokovania s Kolumbiou a Peru o 

uzavretí Dodatkového protokolu k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými 

štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia 

Chorvátska k Európskej únii (ďalej len „protokol“). 

Dohoda liberalizuje obchod s poľnohospodárskymi a priemyselnými výrobkami, ako aj so 

službami. Obsahuje tiež ustanovenia o pôvode tovaru, technických prekážkach obchodu, 

sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach, hospodárskej súťaži, duševnom vlastníctve a 

verejnom obstarávaní. 

Spravodajca sa domnieva, že účasť Chorvátska na dohode o obchode prirodzene vyplýva z 

jeho pristúpenia k EÚ. Je teda len vhodné, že Komisia a Rada vykonala potrebné právne 

kroky, ktoré túto účasť umožnia.  

Na základe uvedených skutočností spravodajca odporúča, aby Parlament udelil súhlas s 

uzatvorením dodatkového protokolu o účasti Chorvátska na dohode o obchode medzi 

Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej. 

Súhlas Európskeho parlamentu s týmto rozhodnutím Rady je povinným prvkom v rámci 

ukončenia procesu ratifikácie dodatkového protokolu. 
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