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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 návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny 

daktyloskopických údajov v Chorvátsku 

(11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS)) 

(Konzultácia) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Rady (11284/2018), 

– so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom 

Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, 

v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0390/2018), 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení 

cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti1, 

a najmä na jeho článok 33, 

– so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

(A8-0345/2018), 

1. schvaľuje návrh Rady; 

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. 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1. 



 

PE628.468v02-00 6/6 RR\1166693SK.docx 

SK 

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU 

Názov Vykonávacie rozhodnutie o začatí automatizovanej výmeny 

daktyloskopických údajov v Chorvátsku 

Referenčné čísla 11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS) 

Dátum konzultácie s EP 3.8.2018    

Gestorský výbor 

       dátum oznámenia na schôdzi 

LIBE 

10.9.2018 
   

Spravodajca 

       dátum vymenovania 

Branislav 

Škripek 

27.9.2018 

   

Zjednodušený postup – dátum 

rozhodnutia 

6.9.2018 

Dátum prijatia 18.10.2018    

Dátum predloženia 19.10.2018 

 
 


