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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 návrhu rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii 
včetně vztahů mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím 
na straně druhé (rozhodnutí o přidružení zámoří včetně Grónska)
(08656/2021 – C9-0189/2021 – 2018/0244(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Rady (08656/2021),

– s ohledem na článek 203 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C9-0189/2021),

– s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu (Výboru pro rozvoj (A9-0244/2021),

1. schvaluje návrh Rady;

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 Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 14. června 2018 předložila Komise Radě návrh rozhodnutí Rady o přidružení zámořských 
zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem 
a Dánským královstvím na straně druhé  (COM (2018) 461 final). Rozhodnutí Rady stanoví 
pravidla a postupy pro přidružení zámořských zemí a území včetně Grónska k EU na období 
2021-2027.

V rámci postupu konzultace Evropský parlament dne 31. ledna 2019 přijal usnesení o původním 
návrhu Komise. Projednávání daného návrhu bylo později v Radě pozastaveno, dokud nebudou 
dokončena jednání o víceletém finančním rámci na období 2021-2027 a o nařízení, kterým se 
zřizuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa.

Při opětovném zahájení práce na návrhu rozhodnutí provedla Rada řadu změn a dne 21. května 
2021 rozhodla, že bude konzultovat Evropský parlament podruhé.

Po provedení pečlivé analýzy se zpravodaj domnívá, že tato revidovaná verze reaguje na hlavní 
doporučení, která ve svém usnesení přijatém v lednu 2019 formuloval Evropský parlament:

 obsahuje širší odkazy na Agendu 2030 a dosažení cílů udržitelného rozvoje; uznává, že 
pro dosažení cílů udržitelného rozvoje mají zásadní význam rovnost žen a mužů a 
posílení postavení žen;

 uznává, že lze zvýšit příspěvek občanské společnosti pro zámořské země a území (dále 
ZZÚ) posílením jejích organizací ve všech oblastech spolupráce;

 obsahuje dodatečná ustanovení a posílenou formulaci týkající se ochrany lidských práv 
včetně práv žen a dětí;

 povzbuzuje a podporuje zapojení ZZÚ do programů Unie;
 zvyšuje cíl v oblasti klimatu z 20 % na 25 % a zahrnuje posílenou formulaci týkající se 

ochrany přírody a životního prostředí;
 popisuje různé navrhované oblasti spolupráce podrobněji;
 zvyšuje počet každoročních třístranných konzultací mezi Komisí, členskými státy, s 

nimiž jsou spojeny, a ZZÚ;
 v příslušných případech vybízí ZZÚ, aby vyjádřily své názory v souvislosti s návrhy a 

posouzením dopadu dohod EU o volném obchodu se třetími zeměmi;
 objasňuje určení prostředků získaných z dřívějších operací v rámci  investiční facility 

ZZÚ spravované Evropskou investiční bankou.

Další změny reagují na potřebu vyjasnit oblast působnosti některých článků, zohlednit postoje 
EU v mezinárodní agendě a sladění s různými vnějšími nástroji v zájmu soudržnosti.

Příloha II tohoto návrhu rozhodnutí (týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod 
správní spolupráce) téměř zcela odpovídá znění přílohy VI stávajícího rozhodnutí o ZZÚ 
(rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o 
přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii), s ohledem na které byl v roce 2019 
konzultován Evropský parlament (2019/0162 (CNS), přičemž jedinou změnou je doplnění 
odstavce 2 do článku 45.

Vzhledem k tomu, že revidovaná verze návrhu rozhodnutí Rady reaguje na hlavní doporučení 
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Evropského parlamentu, jež byla formulována v roce 2019, a k porozumění, že je třeba zabránit 
dalším prodlevám při plánování finanční pomoci poskytované zámořským zemím a územím, 
navrhuje předseda, aby byl tento návrh přijat beze změn podle článku 52 jednacího řádu.
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