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Protokol k Sporazumu ES/Švica o prostem pretoku oseb (sodelovanje 

Bolgarije in Romunije) *** 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o predlogu Sklepa 

Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic, Protokola k 

Sporazumu o prostem pretoku oseb med Evropsko skupnostjo in njenimi državami 

članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani, o sodelovanju 

Republike Bolgarije in Romunije kot pogodbenic Sporazuma glede na njun pristop k 

Evropski uniji (9116/2008 – C6-0209/2008 – 2008/0080(AVC)) 

 

(Postopek privolitve) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (9116/2008), 

– ob upoštevanju Protokola k Sporazumu o prostem pretoku oseb med Evropsko skupnostjo 

in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani, o 

sodelovanju Republike Bolgarije in Romunije kot pogodbenic Sporazuma glede na njun 

pristop k Evropski uniji (8689/2008), 

– ob upoštevanju Protokola k Sporazumu o prostem pretoku oseb med Evropsko skupnostjo 

in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani o 

sodelovanju Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, 

Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike 

Slovenije in Slovaške republike kot pogodbenic Sporazuma glede na njihov pristop k 

Evropski uniji1, 

– ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni 

strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani o prostem pretoku oseb2, 

– ob upoštevanju zahteve Sveta za privolitev v skladu z drugim pododstavkom člena 300(3), v 

povezavi z drugim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in členom 310 Pogodbe ES 

(C6-0209/2008), 

– ob upoštevanju člena 6(2) Pogodbe o pristopu iz leta 2005, 

– ob upoštevanju členov 75 in 83(7) svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve (A6-0343/2008), 

1. daje svojo privolitev k sklenitvi Protokola; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam 

                                                 
1  UL L 89, 28.3.2006, str. 30. 
2  UL L 114, 30.4.2002, str. 6. 



in parlamentom držav članic in Švicarske konfederacije. 

 

 


