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PŘÍLOHA JUR.7  CS 
 

PŘÍLOHA 

OPRAVA 

Protokolu k dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a 
mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl  

podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie  

a o systému „eurodac“ pro porovnávání otisků prstů  
za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy,  

který se týká do systému eurodac pro účely vymáhání práva, 

podepsaného v Bruselu dne 27. března 2019 

(15823/18, 27. února 2019) 

Název 

místo: 

„Protokol k dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a 

mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo 

jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů  

za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, který se týká do systému Eurodac pro účely 

vymáhání práva“ 

má být: 

„Protokol k dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a 

mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo 

jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem 

účinného uplatňování Dublinské úmluvy, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely 

vymáhání práva“ 
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