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Tretia Správa Komisie založená na článku 11 rámcového rozhodnutia Rady z 29. mája 2000 o zvýšenej 
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Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade o stave rokovaní o rámcovom rozhodnutí o ochrane osobných 
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medzi členskými štátmi Európskej únie a Islandom a Nórskom, Ú. v. EÚ L 292, 21.10.2006, s. 2 - 19; 

2006/581/ES: Rozhodnutie Komisie zo 7. augusta 2006 , ktorým sa zriaďuje skupina expertov pre potreby 
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odosielanie žiadostí a rozhodnutí podľa smernice Rady 2004/80/ES o odškodňovaní obetí trestných činov, 
Ú. v. EÚ L 125, 12.5.2006, s. 25 - 30; 
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zatýkacom rozkaze a postupoch vydávania medzi členskými štátmi [SEK(2005) 267], KOM/2005/0063 
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Biela kniha o výmene informácií o trestných rozsudkoch a ich dôsledok v Európskej únii [SEK(2005)63] 
(predložený Komisiou), KOM/2005/0010 v konečnom znení; 

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu Parlamentu - Oznámenie o vzájomnom uznávaní súdnych 
rozhodnutí v trestných veciach a o posilnení vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi. [SEK(2005)641], 
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republikou a Nórskym kráľovstvom o uplatňovaní niektorých ustanovení Dohovoru z 29. mája 2000 
o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie a protokolu k tejto dohode 
z roku 2001, Ú. v. EÚ L 26, 29.1.2004, s. 1 - 2, Mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku, kapitola 19, 
zväzok 7, s. 15 - 16; 
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Rozhodnutie Rady 2003/169/SVV z 27. februára 2003 určujúce, ktoré ustanovenia Dohovoru 
o zjednodušenom postupe extradície medzi členskými štátmi Európskej únie z roku 1995 a Dohovoru 
o extradícii medzi členskými štátmi Európskej únie z roku 1996 predstavujú vývoj Schengenského acquis 
v súlade s Dohodou o pristúpení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva k vykonávaniu, uplatňovaniu 
a vývoju Schengenského acquis, Ú. v. EÚ L 67, 12.3.2003, s. 25 - 26; 

Nariadenie Rady (ES) č. 1339/2001 z 28. júna 2001, ktorým sa rozširuje účinnosť nariadenia (ES) 
č. 1338/2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu, Ú. v. ES L 181, 
4.7.2001, s. 11 - 11; 

Rozhodnutie Rady z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej siete na prevenciu kriminality, Ú. v. ES L 153, 
8.6.2001, s. 1 - 3, Mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku, kapitola 19, zväzok 4, s. 118 - 120; 

Protokol vypracovaný na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu 
(Dohovor o Europole) o zmene a doplnení článku 2 a prílohy k tomuto dohovoru, Ú. v. ES C 358, 
13.12.2000, s. 2 - 7 Mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku, kapitola 19, zväzok 8, s. 227 - 232; 

Akt Rady z 30. novembra 2000 na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného 
úradu (Dohovor o Europole) na vypracovanie protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa článok 2 a príloha 
k tomuto dohovoru (2000/C 358/01), Ú. v. ES C 358, 13.12.2000, s. 1 - 1, Mimoriadne vydanie 
v slovenskom jazyku, kapitola 19, zväzok 1, s. 174 - 174; 

Rozhodnutie výkonného výboru zo 14. decembra 1993 o zlepšení praktickej súdnej spolupráce v boji proti 
obchodovaniu s drogami (SCH/Com-ex(93)14), Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 427 - 427, mimoriadne 
vydanie v slovenskom jazyku, kapitola 19, zväzok 2, s. 389 - 389; 

Rozhodnutie Rady 2003/170/SVV z 27. februára 2003 o spoločnom využívaní styčných dôstojníkov 
vysielaných do zahraničia orgánmi členských štátov činnými v trestnom konaní, Ú. v. EÚ L 67, 12.3.2003, 
s. 27 - 30; 
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s rámcom výmeny styčných sudcov s cieľom zlepšiť spoluprácu súdov medzi členskými štátmi Európskej 
únie, Ú. v. ES L 105, 27.4.1996, s. 1 - 2, Mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku, kapitola 19, zväzok 1, 
s. 31 - 32; 

Jednotná akcia z 3. decembra 1998 prijatá Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, 
týkajúca sa zriadenia Európskeho systému archivácie vyobrazení (FADO), Ú. v. ES L 333, 9.12.1998, s. 4 
- 7,Mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku, kapitola 19, zväzok 1, s. 100 - 103; 

Jednotná akcia z 3. decembra 1998 prijatá Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o praní 
špinavých peňazí, identifikácii, vyhľadávaní, zmrazení, zhabaní a konfiškácii prostriedkov a ziskov 
z trestnej činnosti, Ú. v. ES L 333, 9.12.1998, s. 1 - 3 Mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku, kapitola 
19, zväzok 1, s. 97 - 99; 

Jednotná akcia z 22. novembra 1996 prijatá Radou na základe článkov J.3 a K.3 Zmluvy o Európskej únii 
týkajúca sa ochranných opatrení proti účinkom právnych predpisov prijatých určitou treťou zemou 
uplatňovaných mimo jej územia, ako aj proti účinkom opatrení na nich založených alebo z nich 
vyplývajúcich, Ú. v. ES L 309, 29.11.1996, s. 7 - 7, Mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku, kapitola 18, 
zväzok 1, s. 34; 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 z 11. júla 2007 , ktorým sa ustanovuje 
mechanizmus na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov a ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, pokiaľ ide o tento mechanizmus, a ktorým sa regulujú úlohy 
a právomoci prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže, Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 30 - 39. 

 


