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PR_CNS_art83app

Označenie postupov

* Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
  väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
  väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 

upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o podpise, v mene Európskeho spoločenstva, Dohody medzi 
Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o účasti Švajčiarskej 
konfederácie v Európskej agentúre pre životné prostredie a Európskej 
environmentálnej informačnej a pozorovateľskej sieti
(KOM(2004)0658 – C6-0173/2004 – 2004/0233(CNS))

(konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2004)0658)1,

– so zreteľom na článok 175 ods. 1 v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 
ods. 2 a článku 300 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, 

– so zreteľom na prvý pododsek článku 300 ods. 3  Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Parlamentom (C6-0173/2004),

– so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre ústavné veci (A6-0000/2005),

1. schvaľuje uzavretie tejto dohody;

2. poveruje predsedu Parlamentu, aby toto stanovisko postúpil Rade a Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov a Švajčiarskej konfederácii.

  
1 Ú. v. EÚ C .... /zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.
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EXPLANATORY STATEMENT

Switzerland is one of the major European countries, which has no membership arrangement 
with the European Environment Agency in spite of the useful information and knowledge it 
has concerning the Alps. Switzerland made a formal application to join the Agency in 1999,
the negotiation process for membership was concluded in June 2004. The proposed Council 
decisions would put into effect Swiss membership of both the EEA and EIONET.

The Agreement makes it possible for Switzerland to fully take part in EEA's work 
programme.  It grants conditions for participation, similar to those governing participation for 
the current non-EU Member States of the EEA (Liechtenstein, Iceland and Norway), as well 
as those, which were negotiated for the participation of the candidate countries.

The Agreement is concluded for an unlimited period. The EEA will treat Switzerland as a 
Member State, through equal treatment in terms of provisions of environmental data and 
information and analysis, staffing provisions, contracts to third parties and appointments of 
and participation in Topic Centres. 

Switzerland will have to establish an infrastructure for providing uniform environmental data 
and information on the state of the environment in its territory, it will contribute financially to 
the Agency budget to cover the cost of its participation, and it will have the right to participate 
in the Management Board of the Agency without the right to vote.

The benefits of the Agreement are several:
the provision of reliable and comparable information on the state of the environment in 
Europe will be facilitated and extended, furthermore, it will also support integrated 
assessment and environmental reporting of the ecosystems that are shared by Switzerland and 
its neighbouring countries.


