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POLICAJNÁ SPOLUPRÁCA

Hlavným nástrojom policajnej spolupráce je Európsky policajný úrad (Europol), ktorý je
ústredným článkom širšej štruktúry európskej vnútornej bezpečnosti. Spolupráca a politiky
sa stále vyvíjajú, pričom pozornosť sa zameriava na účinnejší boj proti hrozbám a trestnej
činnosti v celej EÚ a – najmä v prípade Európskeho parlamentu – na súčasné dodržiavanie
základných práv a pravidiel o ochrane údajov.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 33 (colná spolupráca), 87, 88 a 89 ZFEÚ.

CIELE

Účinná policajná spolupráca je hlavným článkom pri vytváraní priestoru slobody, bezpečnosti
a spravodlivosti založeného na dodržiavaní základných práv v Únii. Cezhraničná spolupráca
v oblasti presadzovania práva – vrátane polície, colných orgánov a iných orgánov presadzovania
práva – je určená na účely prevencie, odhaľovania a vyšetrovania trestných činov v celej
Európskej únii. V praxi sa zameriava najmä na závažné druhy trestnej činnosti (organizovanú
trestnú činnosť, obchodovanie s drogami, obchodovanie s ľuďmi, počítačovú kriminalitu) a na
terorizmus.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Začiatky
Policajná spolupráca medzi členskými štátmi začala v roku 1976 vytvorením tzv. skupiny Trevi,
medzivládnej siete zástupcov ministerstiev spravodlivosti a vnútorných vecí. V Maastrichtskej
zmluve sa potom stanovili otázky spoločného záujmu, ktoré opodstatňovali policajnú
spoluprácu (terorizmus, drogy a iné formy medzinárodnej trestnej činnosti). Zároveň sa zaviedla
zásada vytvorenia Európskeho policajného úradu (Europolu), ktorý mal najskôr podobu
európskej protidrogovej jednotky. Dohovor o Europole bol podpísaný 26. júla 1995, ale úrad
začal svoju oficiálnu činnosť až 1. júla 1999 na základe posilnených právomocí, ktoré mu
zabezpečila Amsterdamská zmluva (podpísaná 2. októbra 1997). Policajná spolupráca sa však
už rozvinula pred vytvorením Europolu. Vytvorením schengenského priestoru v roku 1985,
najskôr zahŕňajúcom len niekoľko členských štátov, sa cezhraničná policajná spolupráca stala
realitou (pozri tiež informačné listy 2.1.3 a 5.12.4). Nadobudnutím platnosti Amsterdamskej
zmluvy sa tzv. schengenské acquis – vrátane jeho aspektov v oblasti policajnej spolupráce –
začlenilo do právnych predpisov EÚ, ale v rámci tretieho piliera týkajúceho sa medzivládnej
spolupráce. Rovnaký medzivládny prístup sa zaujal pri opatreniach policajnej spolupráce, ktoré
prijala malá skupina členských štátov v rámci Prümskej zmluvy, ktorá obsahovala ustanovenia
týkajúce sa výmeny DNA, odtlačkov prstov a informácií o registrácii vozidiel. Prümská zmluva

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.12.4.pdf
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bola potom rozhodnutím Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 zavedená na úrovni Európskej
únie.
B. Súčasný inštitucionálny rámec
Lisabonskou zmluvou (ZFEÚ) sa tento inštitucionálny rámec značne zjednodušil: odteraz sa
väčšina opatrení týkajúcich sa policajnej spolupráce prijíma riadnym legislatívnym postupom
(postupom spolurozhodovania) a podlieha preskúmaniu Súdneho dvora. Aj keď ponecháme
bokom špecifické znaky v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (výnimky vzťahujúce
sa na Spojené kráľovstvo, Írsko a Dánsko (protokoly 21 a 22, ktoré sú prílohou k ZFEÚ)
a privilegované postavenie národných parlamentov (protokoly č. 1 a 2)), policajná spolupráca
spolu s justičnou spoluprácou v trestných veciach nebola celkom prenesená do rámca
Spoločenstva a zachováva si niekoľko originálnych znakov:
— právo iniciatívy má nielen Komisia, ale aj členské štáty za predpokladu, že zastupujú

štvrtinu členských štátov Rady (článok 76 ZFEÚ),

— pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa operačnej spolupráce, ktoré sa jednomyseľne
prijímajú Radou, s Európskym parlamentom sa len konzultuje. Ak sa v Rade nedosiahla
jednomyseľnosť, vytvorenie posilnenej spolupráce je možné medzi aspoň deviatimi
členskými štátmi. Vtedy Európska rada proces pozastaví s cieľom dosiahnuť zhodu (tzv.
mechanizmus záchrannej brzdy, článok 87 ods. 3 ZFEÚ),

— akty prijaté pred nadobudnutím platnosti ZFEÚ nemohli byť predmetom žaloby
o nesplnení povinností ani začatia prejudiciálneho konania zo strany Súdneho dvora počas
piatich rokov (protokol č. 36 pripojený k ZFEÚ). Toto obdobie skončilo v decembri 2014.

C. Agentúry a ostatné orgány policajnej spolupráce
1. Európsky policajný úrad (Europol)
Úlohou Europolu je pomáhať vnútroštátnym policajným orgánom a ostatným podobným
orgánom účinnejšie konať na základe zjednodušenej vzájomnej spolupráce. Spolupráca sa
zameriava na prevenciu a boj proti terorizmu, počítačovej kriminalite, pašovaniu drog a iným
závažným formám cezhraničnej trestnej činnosti.
Od 1. januára 2010 je Europol agentúrou EÚ, ktorá je financovaná z rozpočtu EÚ a má
k dispozícii viac ako 1000 zamestnancov (vrátane viac ako 200 styčných úradníkov), ktorí
pracujú v ústredí v Haagu. Hlavným cieľom Europolu je zlepšenie výmeny informácií
medzi policajnými orgánmi. Na tento účel Europol vypracúva hodnotenie hrozieb závažnej
a organizovanej trestnej činnosti (Serious and Organised Crime Threat Assessment – SOCTA),
ako aj správu o stave a vývoji terorizmu v EÚ (známu pod skratkou TE-SAT). Europol
nemá žiadne donucovacie právomoci, nemôže zatýkať ani vykonávať domové prehliadky, jeho
operačné právomoci sa však postupne rozširujú. Napríklad akt Rady z 28. novembra 2002
umožnil Europolu účasť v spoločných vyšetrovacích tímoch a zároveň umožnil požadovať od
členských štátov, aby začali trestného vyšetrovanie. Svoje analytické schopnosti zvýšil najmä
tým, že v januári 2013 zriadil Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite (EC3),
ktoré je okrem iného zodpovedné za posudzovanie hrozieb internetovej organizovanej trestnej
činnosti (iOCTA). Europol stojí na čele reakcie EÚ na nové hrozby, pokiaľ ide o presadzovanie
práva. Po teroristických útokoch v Paríži a Kodani začiatkom roka 2015 Rada pre spravodlivosť
a vnútorné veci poverila Europol zriadením jednotky pre nahlasovanie internetového obsahu
určenej na boj proti teroristickej propagande na internete a iným extrémistickým činnostiam.
Nová jednotka začala svoju činnosť 1. júla 2015. Následne po útokoch v Paríži v novembri
2015 Rada rozšírila mandát Europolu na boj proti terorizmu ďalej tým, že 1. januára 2016 bolo
uvedené do činnosti nové Európske centrum pre boj proti terorizmu, do ktorého sú vysielaní
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odborníci členských štátov v oblasti boja proti terorizmu, s cieľom posilniť cezhraničné
vyšetrovacie kapacity. Podobne v dôsledku obrovského prílevu neregulárnych migrantov do
EÚ v roku 2014 a začiatkom roka 2015 Europol začal spoločnú operáciu MARE v marci 2015
v snahe zvýšiť úsilie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. K tejto operácii takisto prispieva
nasadzovaním svojich pracovníkov v novovytvorených hotspotoch na vonkajších hraniciach
(pozri informačný list 5.12.4). Europol je tiež oprávnený (rozhodnutím Rady z 27. marca 2000)
rokovať o uzatváraní dohôd s tretími krajinami a subjektmi mimo EÚ. Podpísal napríklad
dohodu o spolupráci s Interpolom a Spojenými štátmi.
Komisia predložila 27. marca 2013 Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh na zmenu
a doplnenie platného rozhodnutia o Europole, ktorý zahŕňal zlúčenie Europolu a Európskej
policajnej akadémie (CEPOL). Toto zlúčenie Rada aj Parlament zamietli a záležitosť sa odložila.
V máji 2016 Parlament a Rada schválili nové nariadenie o Europole[1]. Nové nariadenie
Europolu uľahčuje zriadiť špecializované jednotky poverené reakciou na vznikajúce hrozby,
ustanovuje pravidlá pre existujúce jednotky (ako napr. už uvedené protiteroristické jednotky),
zabezpečuje spoľahlivejší režim ochrany údajov, lepšiu správu vecí verejných a väčšiu
zodpovednosť pre agentúru, čo sa má dosiahnuť prostredníctvom spoločnej parlamentnej
kontrolnej skupiny združujúcej Európsky parlament a národné parlamenty.
2. Európska policajná akadémia (CEPOL)
Dôležitým aspektom policajnej spolupráce je vzdelávanie policajtov. Na tento účel bola v roku
2000 zriadená akadémia CEPOL, ktorá bola najskôr zriadená v podobe siete existujúcich
vnútroštátnych vzdelávacích zariadení a neskôr sa stala agentúrou EÚ (rozhodnutie Rady
2005/681/SVV z 20. septembra 2005). Pôvodne mala sídlo v Bramshille v Spojenom kráľovstve,
no od 1. októbra 2014 CEPOL sídli v Budapešti.
3. Stály výbor pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI)
Operačná spolupráca bola už od začiatku prekážkou rozvoja policajnej spolupráce. Okrem
obmedzeného pokroku dosiahnutého prostredníctvom Europolu a zriadenia spoločných
vyšetrovacích tímov sa spolupráca najskôr obmedzovala na stretnutia Bernského klubu, fóra,
na ktorom sa od roku 2000 raz za pol roka stretávali vedúci pracovníci služieb vnútornej
bezpečnosti viacerých európskych krajín a ktoré sa zameriavalo na dobrovoľnú výmenu
informácií v oblastiach ako kontrarozviedka, organizovaná trestná činnosť a terorizmus.
Vychádzajúc z tejto myšlienky sa ďalej na základe Lisabonskej zmluvy a článku 71 ZFEÚ
stanovil právny základ pre zriadenie Stáleho výboru pre operačnú spoluprácu v oblasti
vnútornej bezpečnosti (COSI), ktorý sa formálne zriadil rozhodnutím Rady z 25. februára 2010.
Právomoci výboru COSI sú:
— hodnotenie všeobecného vývoja a odhaľovanie nedostatkov operačnej spolupráce,

— navrhovanie konkrétnych odporúčaní,

— pomoc Rade, pokiaľ ide o „doložku o solidarite“ (článok 222 ZFEÚ).

Výbor COSI však nie je európskou „FBI“, ktorá by mohla viesť vlastné operácie, ani nezasahuje
do legislatívneho procesu. Pôsobí v hlavných mestách členských štátov prostredníctvom
zástupcov, ktorí sa stretávajú v Bruseli, kde majú podporu poradcov v oblasti spravodlivosti
a vnútorných vecí zo stálych zastúpení. Na schôdzach výboru COSI sa môžu zúčastňovať

[1]Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre
spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV,
2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.12.4.pdf
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zástupcovia z iných organizácií pre vnútornú bezpečnosť, ako sú Europol, Eurojust (pozri 5.12.6
o justičnej spolupráci v trestných veciach) a Frontex (pozri 5.12.4 o riadení vonkajších hraníc).
4. Centrum EÚ pre analýzu spravodajských informácií (INTCEN)
Centrum EÚ pre analýzu spravodajských informácií (INTCEN) Centrum EÚ pre analýzu
spravodajských informácií (INTCEN) nie je v pravom slova zmysle orgánom policajnej
spolupráce, pretože je súčasťou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). K policajnej
spolupráci však prispieva vypracúvaním posudzovania hrozieb, ktoré vychádza z informácií od
spravodajských služieb, vojska, diplomatov a policajných orgánov. INTCEN môže z operačného
hľadiska rovnako užitočne prispievať napríklad poskytovaním informácií na úrovni EÚ
o destináciách, motívoch a pohyboch teroristov.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009 sa značne posilnila úloha
Európskeho parlamentu o oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Jeho pozícia k policajnej
spolupráci uvedená v parlamentných uzneseniach odráža jeho úmysel presadzovať svoj
postoj, ako aj relatívne skoré štádium rozvoja policajnej spolupráce v rámci EÚ. Pokiaľ
ide o posledný bod, Parlament opakovane vyjadril poľutovanie nad stále nedostatočným
skutočne integrovaným prístupom k vnútornej bezpečnosti. Vo svojom uznesení z 9. júla 2015
o európskom programe v oblasti bezpečnosti vyjadril poľutovanie nad tým, že „napriek mnohým
výzvam Európskeho parlamentu, stále chýba hodnotenie účinnosti existujúcich nástrojov EÚ,
tak vzhľadom na nové bezpečnostné hrozby, ktorým čelí EÚ, ako aj na zostávajúce medzery“,
a uviedol, že „takýto postup je potrebný na zabezpečenie toho, aby bola európska bezpečnostná
politika účinná, nevyhnutná, primeraná, súdržná a komplexná“. Parlament tiež často varoval,
že musí existovať primeraná rovnováha medzi slobodou a bezpečnosťou pri zaisťovaní ochrany
a presadzovaní práva.
Ďalším hlavným dôvodom znepokojenia Európskeho parlamentu, ako už bolo uvedené, bolo
vybudovanie si postavenia ako inštitucionálneho aktéra v oblasti vnútornej bezpečnosti. Hoci
výbor COSI zostáva formálne bez obmedzení, pokiaľ ide o parlamentnú kontrolu, Parlament sa
snažil zdôrazňovať svoje nové právomoci v oblasti policajnej spolupráce. Vo svojom uznesení
z 2. apríla 2014 o hodnotení Štokholmského programu v polovici obdobia pripomenul, že „je
v súčasnosti plnohodnotným inštitucionálnym aktérom v oblasti bezpečnostných politík“ a „by
mal zohrávať kľúčovú úlohu pri hodnotení a určovaní vnútorných bezpečnostných politík“.
Vo svojom uznesení z 9. júla 2015 o európskom programe v oblasti bezpečnosti Parlament
opätovne uviedol, že by sa mal podieľať na „určovaní politických priorít a strategických cieľov“
programu. Je nepopierateľné, že Parlament presadzuje svoje právomoci v oblasti politiky
vnútornej bezpečnosti. Ako súčasť reformy Europolu aktívne podporuje väčšiu parlamentnú
kontrolu a posilnenie pravidiel na ochranu údajov. Vyzval tiež, aby sa smernica o uchovávaní
údajov[2] zrušila z dôvodu, že je neprimeraná, a to ešte predtým, ako ju nakoniec Súdny dvor
vo svojom zásadnom rozhodnutí z apríla 2014 úplne zamietol. Parlament odolával značnému
tlaku zo strany Komisie a členských štátov, aby sa urýchlene prijal európsky systém osobných
záznamov o cestujúcich na účely boja proti terorizmu. Parlament napokon prijal smernicu
o PNR[3] v apríli 2016. Konečné znenie obsahuje niekoľko záruk ochrany údajov, ktoré

[2]Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo
spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných
komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES.
[3]Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich
(PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej
činnosti.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.12.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.12.4.pdf


Informačné listy o Európskej únii - 2017 5

Parlament podporoval, a doložku, podľa ktorej bude smernica podrobená revízii dva roky po
jej transpozícii do vnútroštátnej legislatívy.
Kristiina Milt
04/2017


	Policajná spolupráca
	Právny základ
	Ciele
	Dosiahnuté výsledky
	Úloha Európskeho parlamentu


