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Pozměňovací návrh 27 by měl znít takto: 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Do působnosti Eurojustu spadají  

nadále: 

 a) trestné činy stanovené ve směrnici 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji 

vedeném trestněprávní cestou proti 

podvodům poškozujícím finanční zájmy 

Unie* (dále jen „směrnice PIF“), pro 

které není příslušný Úřad evropského 

veřejného žalobce nebo nevykonává 

pravomoc, která mu přísluší; 

 b) případy týkající se trestných činů 

stanovených ve směrnici PIF, pokud 
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žádosti o podporu předkládají členské 

státy, které se nepodílejí na Úřadu 

evropského veřejného žalobce; 

 c) případy zahrnující zúčastněné členské 

státy i členské státy, které se nepodílejí na 

Úřadu evropského veřejného žalobce, 

pokud žádosti o podporu předkládají 

členské státy, které se nepodílejí na Úřadu 

evropského veřejného žalobce, či pokud 

žádosti pocházejí od samotného Úřadu 

evropského veřejného žalobce. 

 * Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29. 

Pozměňovací návrh 37 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Na žádost příslušného orgánu vydá 

Eurojust písemné stanovisko k 

opakovaným odmítnutím nebo k 

problémům s výkonem žádostí a 

rozhodnutí o justiční spolupráci, včetně 

těch, které se zakládají na nástrojích 

uvádějících v účinek zásadu vzájemného 

uznávání, za předpokladu, že nebylo 

možné dospět k řešení vzájemnou dohodou 

mezi příslušnými vnitrostátními orgány 

nebo zapojením dotyčných národních 

členů. Toto stanovisko je neprodleně 

předáno dotyčným členským státům. 

5. Na žádost příslušného orgánu, nebo 

z vlastního podnětu, vydá Eurojust 

písemné stanovisko k opakovaným 

odmítnutím nebo k problémům s výkonem 

žádostí a rozhodnutí o justiční spolupráci, 

včetně těch, které se zakládají na nástrojích 

uvádějících v účinek zásadu vzájemného 

uznávání, za předpokladu, že nebylo 

možné dospět k řešení vzájemnou dohodou 

mezi příslušnými vnitrostátními orgány 

nebo zapojením dotyčných národních 

členů. Toto stanovisko je okamžitě předáno 

dotyčným členským státům. 

Pozměňovací návrh 39 by měl znít takto: 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Funkční období národních členů 

a jejich zástupců je čtyři roky a lze jej 

jednou obnovit. 
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 Po uplynutí jejich funkčního období nebo 

v případě odstoupení zůstávají členové ve 

funkci, dokud není jejich funkční období 

obnoveno nebo dokud nejsou nahrazeni. 

Pozměňovací návrh 48 se vypouští. 

Následující pozměňovací návrh se vkládá za pozměňovací návrh 51: 

Pozměňovací návrh 194 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Funkční období členů a jejich zástupců 

je nejméně čtyři roky, obnovitelné jednou. 

Po uplynutí jejich funkčního období nebo 

v případě odstoupení zůstávají členové ve 

funkci, dokud není jejich funkční období 

prodlouženo nebo dokud nejsou 

nahrazeni. 

vypouští se 

Pozměňovací návrh 90 by měl znít takto: 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Příslušné orgány členských států si 

s Eurojustem vyměňují veškeré informace 

potřebné k plnění jeho úkolů podle článků 

2 a 4 a v souladu s pravidly pro ochranu 

údajů stanovenými v tomto nařízení. To 

zahrnuje alespoň informace uvedené 

v odstavcích 5, 6 a 7. 

1. Příslušné orgány členských států si 

s Eurojustem vyměňují veškeré informace 

potřebné k plnění jeho úkolů podle článků 

2 a 4 a v souladu s unijními právními 

předpisy pro ochranu údajů stanovenými 

v tomto nařízení. To zahrnuje alespoň 

informace uvedené v odstavcích 4, 5 a 6. 

Pozměňovací návrh 96 by měl znít takto: 

Návrh nařízení 
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Čl. 23 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Příslušné vnitrostátní orgány reagují bez 

zbytečného prodlení na žádosti 

a stanoviska Eurojustu vydaná podle 

článku 4. Pokud se příslušné orgány 

dotčených členských států rozhodnou 

nevyhovět žádosti uvedené v čl. 4 odst. 2 

nebo se rozhodnou neřídit se písemným 

stanoviskem uvedeným v čl. 4 odst. 4 nebo 

5, sdělí své rozhodnutí a jeho důvody bez 

zbytečného odkladu Eurojustu. Pokud 

důvody pro odmítnutí vyhovět žádosti 

nelze sdělit, protože by to poškodilo 

zásadní zájmy národní bezpečnosti nebo 

ohrozilo bezpečnost fyzických osob, 

mohou příslušné orgány členských států 

uvést operativní důvody. 

Příslušné vnitrostátní orgány reagují bez 

zbytečného prodlení na žádosti 

a stanoviska Eurojustu vydaná podle 

článku 4 a v naléhavých případech může 

Eurojust stanovit lhůtu, v níž je třeba 

odpovědět. Příslušné orgány dotčených 

členských států vyhoví žádosti Eurojustu 

uvedené v čl. 4 odst. 2 nebo se řídí 

písemným stanoviskem uvedeným v čl. 4 

odst. 4 nebo 5, kromě případů, kdy mohou 

v odůvodněném stanovisku adresovaném 
Eurojustu zdůvodnit, že okamžité vyhovění 

žádosti by ohrozilo úspěch probíhajícího 

vyšetřování nebo bezpečnost fyzické 

osoby. Veškerá prodlení s vyhověním 

žádostem a stanoviskům Eurojustu podle 

článku 4 musí být řádně odůvodněna. 

(Týká se všech jazykových znění.) 


