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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Európska integrácia v politickej a hospodárskej oblasti si vyžaduje úplnú integráciu v 

justičnej oblasti a v oblasti spravodlivosti vo všeobecnosti. 

Politické subjekty nesmú zasahovať do fungovania justičných orgánov, a preto sa spravodajca 

nazdáva, že sa Európska komisia nesmie zapájať do rozhodovacieho procesu agentúry 

Eurojust. 

Trestná činnosť, najmä ekonomickej povahy, je prekážkou brániacou hospodárskemu a 

sociálnemu rozvoju, pretože porušuje zákony zdravého sociálneho spolužitia a narúša trhové 

pravidlá. Preto proti nej treba účinne bojovať prostredníctvom primeraných právnych 

predpisov a súdov, ktoré budú konať rýchlo a nestranne. 

Všeobecné zameranie návrhu Európskej komisie (EK) spočíva v tom, že Európska 

prokuratúra nie je členom siete Eurojust, takže sa môže zúčastňovať na jej zasadnutiach iba 

ako pozorovateľ („bez práva hlasovať“ v zmysle článku 12 ods. 2 a článku 16 ods. 7).  

Avšak v zmysle článku 86 ods. 1 ZFEÚ je Európska prokuratúra vytvorená „z Eurojustu“, 

takže aby sa zachovalo toto prepojenie a zabezpečilo účinné zmarenie cezhraničnej trestnej 

činnosti, Európska prokuratúra musí byť členom Eurojustu.  

V článku 41 ods. 2 návrhu sa ustanovuje, že „Eurojust sa každou žiadosťou o podporu 

zaslanou Európskou prokuratúrou zaoberá bez zbytočného odkladu a s takýmito žiadosťami v 

odôvodnených prípadoch zaobchádza tak, akoby pochádzali od vnútroštátneho orgánu 

zodpovedného za justičnú spoluprácu“. Spolupráca medzi Eurojustom a Európskou 

prokuratúrou však musí byť ešte užšia. 

V prílohe 1 k návrhu sú vymenované druhy závažnej trestnej činnosti, ktoré patria do 

právomoci Eurojustu. Medzi ne patria „trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie“. 

Avšak v článku 3 ods. 1 návrhu sa uvádza, že právomoc Eurojustu sa nevzťahuje na trestnú 

činnosť, „ktorá patrí do právomoci Európskej prokuratúry“.  

Tá je opísaná v článku 86 ZFEÚ konkrétne ako „trestné činy, ktoré spôsobujú ujmu 

finančným záujmom Únie“, čo zvyšuje pravdepodobnosť možného sporu o právomoc medzi 

týmito subjektmi.  

Komisia sa nazdáva, že v prípadoch, ktoré sa vzťahujú na finančné záujmy Únie a ktoré sa 

týkajú aj záujmov členských štátov, môže byť podľa článku 13 návrhu nariadenia Rady 

o zriadení Európskej prokuratúry (COM(2013)0534) právomoc vzťahujúca na túto trestnú 

činnosť navrátená vnútroštátnym orgánom.  

V týchto prípadoch by Eurojust mohol mať koordinačnú úlohu, pričom by bol zároveň 

príslušný konať v trestných činoch, ktoré by mohli mať vplyv na finančné záujmy Únie.  

Avšak toto vysvetlenie poskytnuté Komisiou neobstojí, pretože: 

a) diskusie o vytvorení Európskej prokuratúry stále prebiehajú a nemožno predpokladať, že 

toto riešenie navrhnuté v článku 13 bude zachované aj v konečnom texte;  

b) Európska prokuratúra bude aj tak pôsobiť v rámci obmedzeného počtu členských štátov (na 

základe posilnenej spolupráce);  

c) tento postup je možno príliš pomalý na to, aby bol účinný. 



 

PE607.846v02-00 4/32 AD\1136523SK.docx 

SK 

Hoci v návrhu sa opakovane potvrdzuje „úplná samostatnosť a nezávislosť Eurojustu“ (viď 

bod odôvodnenia 30), Komisia by rada zmenila Eurojust na možnú agentúru EÚ, ktorá by 

podliehala spoločnému prístupu k agentúram, ktorý bol v roku 2012 dohodnutý medzi 

Európskym parlamentom, Radou a Komisiou.  

Tento prístup zahŕňa napríklad účasť dvoch zástupcov Komisie pri administratívnej činnosti 

(„riadiace funkcie“) Eurojustu (pozri článok 10 ods. 1 písm. b), ale tiež článok 16 ods. 4). 

Avšak podľa názoru Komisie tieto funkcie zahŕňajú aj voľbu predsedu a podpredsedov 

Eurojustu (článok 14 ods. 1 písm. k)), takže zjavne neplnia iba administratívne funkcie.  

V článku 17 ods. 2 sa ustanovuje, že administratívny riaditeľ bude volený kolégiom Eurojustu 

zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou, v dôsledku čoho má kolégium zúžený výber. 

V návrhu sa nespomína riešenie sporov o právomoc, čo je podľa článku 85 ods. 1 písm. c) 

jedna z hlavných úloh Eurojustu.  

V návrhu sa ani vôbec neobjasňuje jeho vzťah s rámcovým rozhodnutím 2009/948/SVV, 

ktorého cieľom je zlepšiť justičnú spoluprácu, aby sa zabránilo tomu, že by dva alebo viaceré 

členské štáty viedli naraz súbežné trestné konanie proti tej istej osobe a na základe tých istých 

skutočností.  

V uvedenom rozhodnutí sa stanovuje, že krajiny EÚ si môžu vymieňať informácie a viesť 

priame konzultácie o trestných konaniach. Ak sa nedosiahne dohoda, vzniknutá situácia bude 

prípadne postúpená Eurojustu, pokiaľ bude vec patriť do jeho právomoci.  

Takže návrhom týkajúcim sa Eurojustu sa nemení ani neruší uvedené rámcové rozhodnutie a 

návrh Komisie sa tiež nezmieňuje o súdnom odvolaní proti rozhodnutiam Eurojustu o sporoch 

o právomoc. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre právne veci vyzývaVýbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 

aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Keďže Európska prokuratúra by sa 

mala vytvoriť z Eurojustu, toto nariadenie 

zahŕňa ustanovenia potrebné na úpravu 

vzťahov medzi Eurojustom a Európskou 

prokuratúrou. 

(4) Keďže Európska prokuratúra je 

zriadená prostredníctvom posilnenej 

spolupráce, nariadenie, ktorým sa 

vykonáva posilnená spolupráca na účely 

zriadenia Európskej prokuratúry, je 

záväzné v celom svojom rozsahu a priamo 

uplatniteľné len v tých členských štátoch, 

ktoré sa podieľajú na posilnenej 

spolupráci. Z tohto dôvodu v prípade tých 

členských štátov, ktoré sa nezúčastňujú 

na činnosti Európskej prokuratúry, patria 
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formy trestných činov uvedených v prílohe 

I k tomuto nariadeniu aj naďalej úplne 

do právomoci Eurojustu. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (6a) Zohľadniť by sa malo aj 

hodnotenie rozhodnutia Rady 

2002/187/SVV a činnosti Eurojustu 

(záverečná správa z 30. júna 2015). 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7a) Úlohou Eurojustu je uľahčiť 

koordináciu, pričom spolupráca medzi 

justičnými orgánmi sa uskutočňuje v 

rámci iných právnych nástrojov, akým je 

rámcové rozhodnutie Rady 

2009/948/SVV1a, takže je vhodné 

zosúladiť jeho ustanovenia s týmto 

nariadením.  

 ____________________ 

 1a Rámcové rozhodnutie Rady 

2009/948/SVV z 30. novembra 2009 

o predchádzaní kolíziám pri výkone 

právomoci v trestných veciach a ich 

urovnávaní. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Toto nariadenie dodržiava základné 

práva a najmä zásady uvedené v Charte 

základných práv Európskej únie. 

(8) Toto nariadenie plne dodržiava 

základné práva a slobody a v plnom 

rozsahu chráni zásady uznané najmä 

Chartou základných práv Európskej únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Mali by sa stanoviť formy závažnej 

trestnej činnosti ovplyvňujúcej dva alebo 

viac členských štátov, ktoré patria do 

pôsobnosti Eurojustu. Okrem toho by sa 

mali vymedziť prípady, ktoré sa síce 

netýkajú dvoch alebo viacerých členských 

štátov, ale vyžadujú si trestné stíhanie na 

spoločnom základe. Medzi takéto prípady 

by malo patriť vyšetrovanie a trestné 

stíhanie ovplyvňujúce len jeden členský 

štát a tretí štát, ako aj prípady 

ovplyvňujúce len jeden členský štát a Úniu. 

(9) Mali by sa jasne stanoviť formy 

závažnej trestnej činnosti ovplyvňujúcej 

dva alebo viac členských štátov, ktoré 

patria do pôsobnosti Eurojustu. Okrem 

toho by sa mali vymedziť prípady, ktoré sa 

síce netýkajú dvoch alebo viacerých 

členských štátov, ale vyžadujú si trestné 

stíhanie na spoločnom základe. Medzi 

takéto prípady by malo patriť vyšetrovanie 

a trestné stíhanie ovplyvňujúce len jeden 

členský štát a tretí štát, ako aj prípady 

ovplyvňujúce len jeden členský štát a Úniu. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Eurojust by mal pri výkone svojich 

operačných funkcií vo vzťahu ku 

konkrétnym prípadom trestnej činnosti a na 

požiadanie príslušných orgánov členských 

štátov alebo z vlastnej iniciatívy konať 

prostredníctvom jedného alebo viacerých 

národných členov kolégia. 

(10) Eurojust by mal pri výkone svojich 

operačných funkcií vo vzťahu ku 

konkrétnym prípadom trestnej činnosti a na 

požiadanie príslušných orgánov členských 

štátov alebo z vlastnej iniciatívy konať 

prostredníctvom jedného alebo viacerých 

národných členov kolégia. Na žiadosť 

príslušného orgánu členského štátu alebo 

Komisie by mal mať Eurojust takisto 

možnosť pomáhať pri vyšetrovaniach, 

ktoré sa týkajú len jedného členského 

štátu, ale ktoré majú dôsledky pre celú 
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Úniu. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Na účely toho, aby mohol Eurojust 

primerane podporovať a koordinovať 

cezhraničné vyšetrovanie, treba 

zabezpečiť, aby mali všetci národní 

členovia rovnaké operačné právomoci 

s cieľom účinnejšie spolupracovať medzi 

sebou a s vnútroštátnymi orgánmi. Národní 

členovia by mali disponovať právomocami, 

ktoré umožnia Eurojustu primerane plniť 

jeho poslanie. Tieto právomoci by mali 

zahŕňať prístup k príslušným údajom 

vnútroštátnych verejných evidencií, 

vystavovanie a vybavovanie žiadostí 

o vzájomnú pomoc a uznanie, priame 

kontaktovanie príslušných orgánov 

a vymieňanie informácií s nimi, účasť v 

spoločných vyšetrovacích tímoch a po 

dohode s príslušným vnútroštátnym 

orgánom alebo v naliehavom prípade 

nariaďovanie vyšetrovacích opatrení 

a kontrolovaných dodávok. 

(11) Na účely toho, aby mohol Eurojust 

primerane podporovať a koordinovať 

cezhraničné vyšetrovanie, treba 

zabezpečiť, aby mali všetci národní 

členovia rovnaké operačné právomoci 

s cieľom súvislejšie a účinnejšie 

spolupracovať medzi sebou 

a s vnútroštátnymi orgánmi. Národní 

členovia by mali disponovať právomocami, 

ktoré umožnia Eurojustu primerane plniť 

jeho poslanie. Tieto právomoci by mali 

zahŕňať prístup k príslušným údajom 

vnútroštátnych verejných evidencií, 

vystavovanie a vybavovanie žiadostí 

o vzájomnú pomoc a uznanie, priame 

kontaktovanie príslušných orgánov 

a vymieňanie informácií s nimi, účasť v 

spoločných vyšetrovacích tímoch a po 

dohode s príslušným vnútroštátnym 

orgánom alebo v naliehavom prípade 

nariaďovanie vyšetrovacích opatrení 

a kontrolovaných dodávok. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Treba zabezpečiť, aby mal Eurojust 

takú administratívnu a riadiacu štruktúrou, 

ktorá mu umožní vykonávať úlohy 

účinnejšie a ktorá bude dodržiavať zásady 

vzťahujúce sa na agentúry Únie, a to pri 

zachovaní osobitných vlastností 

a nezávislosti Eurojustu pri výkone jeho 

operačných funkcií. Na tento účel treba 

(12) Treba zabezpečiť, aby mal Eurojust 

takú administratívnu a riadiacu štruktúrou, 

ktorá mu umožní vykonávať úlohy 

účinnejšie a ktorá bude plne dodržiavať 

zásady vzťahujúce sa na agentúry Únie, 

ako aj základné práva a slobody, a to pri 

zachovaní osobitných vlastností 

a nezávislosti Eurojustu pri výkone jeho 
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objasniť funkcie národných členov, kolégia 

a organizačného riaditeľa a zriadiť 

výkonnú radu. 

operačných funkcií. Na tento účel treba 

objasniť funkcie národných členov, kolégia 

a administratívneho riaditeľa a zriadiť 

výkonnú radu. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) S cieľom zabezpečiť nepretržitú 

službu Eurojustu a umožniť mu zasahovať 

v naliehavých prípadoch je nevyhnutné 

zriadiť v rámci Eurojustu pohotovostnú 

koordináciu (On-Call Coordination – 

OCC). Jednotlivé členské štáty by mali 

zabezpečiť, aby ich zástupcovia pre 

pohotovostnú koordináciu mohli konať 

nepretržite. 

(17) S cieľom zabezpečiť efektívnu 

a nepretržitú službu Eurojustu a umožniť 

mu zasahovať v naliehavých prípadoch je 

nevyhnutné zriadiť v rámci Eurojustu 

pohotovostnú koordináciu (On-Call 

Coordination – OCC). Jednotlivé členské 

štáty by mali zabezpečiť, aby ich 

zástupcovia v OCC boli schopní reagovať 

24 hodín denne 7 dní v týždni. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Keď Eurojust prenáša osobné údaje 

orgánu, tretej krajine, medzinárodnej 

organizácii alebo Interpolu na základe 

medzinárodnej dohody uzatvorenej podľa 

článku 218 zmluvy, primerané záruky 

prislúchajúce k ochrane osobných údajov, 

základných práv a slobôd jednotlivcov 

musia zabezpečiť dodržanie ustanovení 

tohto nariadenia o ochrane údajov. 

(21) Keď Eurojust prenáša osobné údaje 

orgánu, tretej krajine, medzinárodnej 

organizácii alebo Interpolu na základe 

medzinárodnej dohody uzatvorenej podľa 

článku 218 zmluvy, primerané záruky 

prislúchajúce k ochrane osobných údajov, 

základných práv a slobôd musia zabezpečiť 

plné dodržanie ustanovení tohto nariadenia 

o ochrane údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Na účely toho, aby mohol Eurojust 

plniť svoje ciele, mal by mať možnosť 

predĺžiť lehotu uchovávania osobných 

údajov, pokiaľ dodrží zásadu obmedzenia 

účelu, ktorá sa vzťahuje na spracovanie 

osobných údajov v kontexte všetkých 

činností Eurojustu. Takéto rozhodnutia by 

sa mali prijímať po dôslednom zvážení 

všetkých dotknutých záujmov vrátane 

záujmov dotknutých osôb. O akomkoľvek 

predĺžení lehoty spracovania osobných 

údajov v prípade premlčania trestného 

stíhania vo všetkých členských štátoch by 

sa malo rozhodnúť len vtedy, ak existuje 

konkrétna potreba poskytnúť pomoc podľa 

tohto nariadenia. 

(23) Na účely toho, aby mohol Eurojust 

plniť svoje ciele, mal by mať možnosť 

predĺžiť dobu uchovávania osobných 

údajov, pokiaľ dodrží zásadu obmedzenia 

účelu, ktorá sa vzťahuje na spracovanie 

osobných údajov v kontexte všetkých 

činností Eurojustu. Takéto rozhodnutia by 

sa mali prijímať po dôslednom 

a objektívnom zvážení príslušných 

prípadov, všetkých dotknutých záujmov 

a takisto aj záujmov dotknutých osôb. 

O akomkoľvek predĺžení lehoty 

spracovania osobných údajov v prípade 

premlčania trestného stíhania vo všetkých 

členských štátoch by sa malo na základe 

formálneho a odôvodneného rozhodnutia 

rozhodnúť len vtedy, ak existuje konkrétna 

a jasne opodstatnená potreba poskytnúť 

pomoc podľa tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) Eurojust by mal udržiavať vzťahy 

spolupráce s ostatnými orgánmi 

a agentúrami Únie, Európskou 

prokuratúrou, príslušnými orgánmi tretích 

krajín, ako aj s medzinárodnými 

organizáciami, a to v rozsahu, v akom je to 

potrebné na plnenie jeho úloh. 

(25) Eurojust by mal spolupracovať 

s ostatnými orgánmi a agentúrami Únie, 

Európskou prokuratúrou, príslušnými 

orgánmi tretích krajín, ako aj 

s medzinárodnými organizáciami, a to 

v rozsahu, v akom je to potrebné na plnenie 

jeho úloh. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (25a) Európsky prokurátor má právo 

zúčastňovať sa na všetkých schôdzach 

Eurojustu vždy, keď sa bude diskutovať o 

otázkach, ktoré považuje za významné pre 

fungovanie Európskej prokuratúry. 

Odôvodnenie 

Je potrebné začleniť odôvodnenie, ktoré bude odzrkadľovať výslovné znenie článku 12 ods. 3 

a článku 16 ods. 7 návrhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) S cieľom zlepšiť operačnú 

spoluprácu medzi Eurojustom a Europolom 

a najmä vytvoriť lepšie prepojenie medzi 

údajmi, ktoré tieto orgány už majú k 

dispozícii, by mal Eurojust umožniť 

Europolu prístup k údajom, ktoré má 

Eurojust k dispozícii, ako aj vyhľadávanie 

v nich. 

(26) S cieľom zlepšiť operačnú 

spoluprácu medzi Eurojustom a Europolom 

a najmä vytvoriť lepšie prepojenie medzi 

údajmi, ktoré tieto orgány už majú k 

dispozícii, by mal Eurojust umožniť 

Europolu prístup k údajom, ktoré má 

Eurojust k dispozícii, na základe systému 

záznam/bez záznamu. Europolu 

a Eurojustu by sa malo umožniť uzavrieť 

dohodu o pracovných podmienkach, 

ktorou sa v rámci ich mandátov zabezpečí 

vzájomný prístup k všetkým informáciám, 

ktoré im boli poskytnuté, a možnosť 

vyhľadávať v nich na účely krížovej 

kontroly v súlade s osobitnými zárukami 

a zárukami ochrany údajov ustanovenými 

v tomto nariadení. Každý prístup k 

údajom dostupným v rámci Eurojustu by 

sa mal prostredníctvom technických 

prostriedkov obmedziť na informácie, na 

ktoré sa vzťahujú príslušné mandáty 

týchto orgánov Únie. 

Odôvodnenie 

Odôvodnenie 26 tohto nariadenia treba zosúladiť s odôvodnením 28 nariadenia (EÚ) 

2016/794. 
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Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Recital 27 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) Eurojust by mal mať možnosť 

vymieňať si osobné údaje s ostatnými 

orgánmi Únie v rozsahu, v akom je to 

potrebné na plnenie jeho úloh. 

(27) Eurojust by mal mať možnosť 

vymieňať si osobné údaje s ostatnými 

orgánmi Únie v rozsahu, v akom je to 

potrebné na plnenie jeho úloh, pri plnom 

rešpektovaní ochrany súkromia 

a základných práv a slobôd. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 31 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(31) S cieľom zlepšiť transparentnosť 

Eurojustu a demokratický dohľad nad ním 

je potrebné zabezpečiť mechanizmy účasti 

Európskeho parlamentu a národných 

parlamentov na hodnotení činnosti 

Eurojustu, čo by však nemalo brániť 

zásadám nezávislosti, pokiaľ ide 

o opatrenia prijaté v prípade konkrétnych 

operácií, či povinnostiam zachovávať 

mlčanlivosť a dôvernosť.  

(31) S cieľom zlepšiť transparentnosť 

Eurojustu a demokratický dohľad nad ním 

je potrebné zabezpečiť mechanizmy účasti 

Európskeho parlamentu a národných 

parlamentov na hodnotení činnosti 

Eurojustu, najmä pokiaľ ide o postúpenie 

výročnej správy Eurojustu. Musia sa 

vytvoriť podobné postupy pre národné 

parlamenty. Avšak tieto mechanizmy 

nesmú brániť zásadám nezávislosti, pokiaľ 

ide o opatrenia prijaté v prípade 

konkrétnych operácií, či povinnostiam 

zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Eurojust podporuje a posilňuje 1. Eurojust podporuje a posilňuje 
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koordináciu a spoluprácu medzi 

vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za 

vyšetrovanie a stíhanie závažnej trestnej 

činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo 

viacerých členských štátov alebo ktorá si 

vyžaduje trestné stíhanie na spoločnom 

základe, a to na základe operácií vedených 

a informácií poskytovaných orgánmi 

členských štátov a Europolom. 

koordináciu a spoluprácu medzi 

vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za 

vyšetrovanie a stíhanie závažnej trestnej 

činnosti, ktorá patrí do právomoci 

Eurojustu v súlade s článkom 3 ods. 1 a 

ktorá sa týka dvoch alebo viacerých 

členských štátov alebo ktorá si vyžaduje 

trestné stíhanie na spoločnom základe, a to 

na základe operácií vedených a informácií 

poskytovaných orgánmi členských štátov, 

Európskou prokuratúrou a Europolom. 

Pozri pozmeňujúci návrh k článku 2 ods. 3. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Eurojust plní svoje úlohy na 

žiadosť príslušných orgánov členských 

štátov alebo z vlastnej iniciatívy. 

3. Eurojust plní svoje úlohy na 

žiadosť príslušných orgánov členských 

štátov alebo Európskej prokuratúry alebo 

z vlastnej iniciatívy.  

Pozri pozmeňujúci návrh k článku 2 ods. 1. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Právomoc Eurojustu sa vzťahuje 

na formy trestnej činnosti uvedené 

v prílohe 1. Nezahŕňa však trestnú 

činnosť, ktorá patrí do právomoci 

Európskej prokuratúry. 

1.  Do dňa, kým Európska 

prokuratúra prevezme svoje úlohy 

v oblasti vyšetrovania a trestného 

stíhania, ktoré jej boli zverené v súlade 

s článkom [75] nariadenia [ktorým sa 

vykonáva posilnená spolupráca na účely 

zriadenia Európskej prokuratúry], sa 

právomoc Eurojustu vzťahuje na trestné 

činy uvedené v prílohe 1. Odo dňa, keď 

Európska prokuratúra prevezme svoje 
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úlohy, a so zreteľom na formy trestnej 

činnosti, ktoré patria do právomoci 

Európskej prokuratúry, Eurojust 

vykonáva svoje právomoci len v rámci 

svojho príslušného mandátu a zabráni, 

aby došlo k prekrývaniu s opatreniami 
Európskej prokuratúry. 

 Eurojust však vykonáva svoje právomoci v 

prípadoch týkajúcich sa členských štátov, 

ktoré sa nepodieľajú na posilnenej 

spolupráci na účel vytvorenia Európskej 

prokuratúry, a na žiadosť týchto 

členských štátov alebo na žiadosť 

Európskej prokuratúry. Praktické 

podrobnosti týkajúce sa výkonu 

právomocí v súlade s týmto odsekom sa 

budú riadiť dohodou o pracovných 

podmienkach uvedenou v článku 38 ods. 

2a.  

 Odkaz na „trestné činy poškodzujúce 

finančné záujmy Únie“ v prílohe 1 

k tomuto nariadeniu sa vykladá v súlade 

s týmto odsekom. 

Pozri pozmeňujúci návrh k článku 3 ods. 4. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. V právomoci Eurojustu sú aj 

naďalej: 

 a) trestné činy uvedené v smernici 

[(EÚ) 2017/... o boji proti podvodom, 

ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, 

prostredníctvom trestného práva 

(smernica o ochrane finančných 

záujmov), pokiaľ nie sú v právomoci 

Európskej prokuratúry alebo Európska 

prokuratúra svoju právomoc nevykonáva; 

 b) prípady týkajúce sa trestných činov 

uvedených v smernici o ochrane 

finančných záujmov, pokiaľ žiadosti 
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predkladajú členské štáty, ktoré sa 

nezúčastňujú na činnosti Európskej 

prokuratúry; 

 c) prípady týkajúce členských štátov, 

ktoré sa zúčastňujú, aj členských štátov, 

ktoré sa nezúčastňujú na činnosti 

Európskej prokuratúry, pokiaľ žiadosti 

predkladajú členské štáty, ktoré sa 

nezúčastňujú na činnosti Európskej 

prokuratúry, a samotná Európska 

prokuratúra. 

Odôvodnenie 

Keďže Eurojust bude mať subsidiárnu právomoc, pokiaľ ide o trestné činy v oblasti ochrany 

finančných záujmov, ktorá vyplýva z posilnenej spolupráce na zriadení Európskej prokuratúry 

a zo znenia súvisiaceho návrhu nariadenia, je mimoriadne dôležité objasniť povahu 

subsidiárnej právomoci Eurojustu. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Právomoc Eurojustu sa vzťahuje aj 

na súvisiace trestné činy. Za súvisiace 

trestné činy sa považujú: 

2. Právomoc Eurojustu sa vzťahuje aj 

na trestné činy súvisiace s trestnými činmi 

uvedenými v prílohe 1. Za súvisiace trestné 

činy sa považujú: 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Na žiadosť príslušného orgánu 

členského štátu alebo Komisie môže 

Eurojust pomáhať pri vyšetrovaní 

a trestnom stíhaní, ktoré sa týka len daného 

členského štátu a Únie. 

4. Na žiadosť príslušného orgánu 

členského štátu, Európskej prokuratúry 

alebo Komisie môže Eurojust pomáhať pri 

vyšetrovaní a trestnom stíhaní, ktoré sa 

týka len daného členského štátu a Únie. 

Pozri pozmeňujúci návrh k článku 3 ods. 1. 
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Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) informuje príslušné orgány 

členských štátov o vyšetrovaní a trestnom 

stíhaní, o ktorých bol informovaný a ktoré 

majú dôsledky na úrovni Únie alebo by 

mohli mať dôsledky na iné členské štáty 

ako sú štáty, ktorých sa to priamo týka, 

a) informuje príslušné orgány 

členských štátov a Európsku prokuratúru 

o vyšetrovaní a trestnom stíhaní, o ktorých 

bol informovaný a ktoré majú dôsledky na 

úrovni Únie alebo by mohli mať dôsledky 

na iné členské štáty ako sú štáty, ktorých sa 

to priamo týka,  

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) pomáha príslušným úradom 

členských štátov pri zabezpečovaní čo 

najlepšej koordinácie vyšetrovania 

a trestného stíhania, 

b) zabezpečuje čo najlepšiu 

koordináciu vyšetrovania a trestného 

stíhania, ktoré vedú príslušné orgány 

členských štátov, 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) poskytuje pomoc s cieľom zlepšiť 

spoluprácu medzi príslušnými orgánmi 

členských štátov, a to najmä na základe 

analýz, ktoré uskutočňuje Europol, 

c) zlepšuje spoluprácu medzi 

príslušnými orgánmi členských štátov, a to 

najmä na základe analýz, ktoré uskutočňuje 

Europol, 
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Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) poskytuje podporu Európskej 

prokuratúre v súlade s článkom 41. 

Odôvodnenie 

Ak bude Európska prokuratúra vytvorená „z Eurojustu“ (viď článok 86 ZFEÚ), jednou z 

hlavných úloh Eurojustu je poskytovať jej podporu. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 eb) spolupracuje a vykonáva 

konzultácie s agentúrami a orgánmi Únie 

zriadenými v priestore slobody, 

bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý 

upravuje hlava V ZFEÚ; 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ec) podporuje činnosť centier Únie 

pre špecializované odborné znalosti 

rozvinuté Europolom a ďalších orgánov 

a agentúr Únie, a prípadne sa na nej 

zúčastňuje; 
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Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak sa dva alebo viaceré členské 

štáty nemôžu dohodnúť na tom, ktorý 

z nich by mal viesť vyšetrovanie alebo 

trestné stíhanie v nadväznosti na žiadosť 

predloženú podľa odseku 2 písm. b), 

Eurojust vydá v tejto veci písomné 

stanovisko. Stanovisko sa bezodkladne 

zašle dotknutým členským štátom. 

4. Ak sa dva alebo viaceré členské 

štáty nemôžu dohodnúť na tom, ktorý 

z nich by mal viesť vyšetrovanie alebo 

trestné stíhanie v nadväznosti na žiadosť 

predloženú podľa odseku 2 písm. b), 

Eurojust prijme v tejto veci rozhodnutie. 

Rozhodnutie sa bezodkladne zašle 

dotknutým členským štátom. 

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 4 ods.5 a 5a.) 

Odôvodnenie 

Keďže v článku 85 ods. 1 písm. c) sa jednoznačne stanovuje právomoc Eurojustu na riešenie 

sporov o právomoc, Eurojust by mal mať možnosť prijímať rozhodnutia, a nie stanoviská, 

pričom uvedené rozhodnutia môžu byť pre členské štáty záväzné. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Na žiadosť príslušného orgánu vydá 

Eurojust písomné stanovisko 

k opakovaným odmietnutiam alebo 

ťažkostiam týkajúcim sa vybavovania 

žiadostí o justičnú spoluprácu alebo 

vykonávanie rozhodnutí o justičnej 

spolupráci vrátane žiadostí a rozhodnutí 

súvisiacich s nástrojmi, na základe ktorých 

nadobúda účinok zásada vzájomného 

uznávania, ak ju nie je možné vyriešiť 

vzájomnou dohodou príslušných 

vnútroštátnych orgánov alebo zapojením 

dotknutých národných členov. Stanovisko 

sa bezodkladne zašle dotknutým členským 

štátom.  

5. Na žiadosť príslušného orgánu 

alebo z vlastnej iniciatívy prijme Eurojust 

rozhodnutie o opakovaných 

odmietnutiach alebo ťažkostiach 

týkajúcich sa vybavovania žiadostí 

o justičnú spoluprácu alebo vykonávania 

rozhodnutí o justičnej spolupráci vrátane 

žiadostí a rozhodnutí súvisiacich 

s nástrojmi, na základe ktorých nadobúda 

účinok zásada vzájomného uznávania, ak 

ju nie je možné vyriešiť vzájomnou 

dohodou príslušných vnútroštátnych 

orgánov alebo zapojením dotknutých 

národných členov.  Rozhodnutie sa 

bezodkladne zašle dotknutým členským 
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štátom. 

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 4 ods.4 a 5 písm. a).) 

Odôvodnenie 

Keďže v článku 85 ods. 1 písm. c) sa jednoznačne stanovuje právomoc Eurojustu na riešenie 

sporov o právomoc, Eurojust by mal mať možnosť prijímať rozhodnutia, a nie stanoviská, 

pričom uvedené rozhodnutia môžu byť pre členské štáty záväzné. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 

2, sa kolégium sústredí na operačné 

otázky a iné otázky, ktoré priamo súvisia 

s operačnými záležitosťami. 

Do administratívnych záležitostí sa zapája 

len v miere potrebnej na zabezpečenie 

plnenia svojich operačných úloh.  

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) udržiavať priamy kontakt 

a vymieňať si informácie s každým 

príslušným vnútroštátnym orgánom 

členského štátu, 

b) udržiavať priamy kontakt 

a vymieňať si informácie s každým 

príslušným vnútroštátnym orgánom 

členského štátu alebo s každou agentúrou 

či príslušným orgánom Únie, 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) nariaďujú vyšetrovacie opatrenia, a) nariaďujú alebo požadujú a 
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vykonajú vyšetrovacie opatrenia, ako sa 

stanovuje v smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/41/EÚ1a, 

 __________________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 

o európskom vyšetrovacom príkaze 

v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 130, 

1.5.2014, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Kolégium sa skladá zo: 1. Kolégium sa skladá zo všetkých 

národných členov. 

a)  všetkých národných členov, keď 

vykonáva svoje operačné funkcie podľa 

článku 4, 

 

b)  všetkých národných členov 

a dvoch zástupcov Komisie, keď vykonáva 

svoje riadiace funkcie podľa článku 14. 

 

Odôvodnenie 

Tento PN má za cieľ znížiť riziko prípadného zasahovania zo strany Komisie. 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Kolégium môže vyzvať akúkoľvek 

osobu, ktorej stanovisko môže byť 

zaujímavé, aby sa zúčastnila na zasadnutí 

ako pozorovateľ. 

4. Bez toho, aby boli dotknuté 

ustanovenia článku 39 ods. 1 písm. c), 

kolégium môže vyzvať akúkoľvek osobu, 

ktorej stanovisko môže byť zaujímavé, aby 

sa zúčastnila na zasadnutí ako pozorovateľ. 
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Odôvodnenie 

Cieľom tohto PN je zachovať úlohu kontaktných miest Európskej justičnej siete, o ktorej sa 

zmieňuje článok 39 ods.1 písm. c) návrhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 – písmeno k 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

k) volí predsedu a podpredsedov 

v súlade s článkom 11, 

vypúšťa sa 

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 11.) 

Odôvodnenie 

V záujme zachovania samostatnosti a nezávislosti Eurojustu sa žiaden zástupca Komisie 

nemôže zúčastniť na voľbe predsedu a podpredsedov. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Kolégium do [30. novembra 

každého roka] prijíma programovací 

dokument obsahujúci viacročné a ročné 

plánovanie na základe návrhu 

predloženého organizačným riaditeľom pri 

zohľadnení stanoviska Komisie. 

Predkladá ho Európskemu parlamentu, 

Rade a Komisii. Programovací dokument 

sa stáva definitívnym po konečnom prijatí 

všeobecného rozpočtu a v prípade potreby 

sa podľa toho upraví.  

1. Kolégium do [30. novembra 

každého roka] prijíma programovací 

dokument obsahujúci viacročné a ročné 

plánovanie na základe návrhu 

predloženého administratívnym riaditeľom 

po predložení žiadosti o stanovisko 
Komisie. Predkladá ho Európskemu 

parlamentu, Rade a Komisii. Programovací 

dokument sa stáva definitívnym po 

konečnom prijatí všeobecného rozpočtu 

a v prípade potreby sa podľa toho upraví. 

Odôvodnenie 

Tento PN má za cieľ znížiť riziko prípadného zasahovania zo strany Komisie. 
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Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ročný pracovný program zahŕňa 

podrobné ciele a očakávané výsledky 

vrátane ukazovateľov výkonnosti. Zahŕňa 

takisto opis opatrení, ktoré sa majú 

financovať, a rozpočtových a ľudských 

zdrojov pridelených každej sekcii v súlade 

so zásadami zostavovania rozpočtu 

a riadenia podľa činností. Ročný pracovný 

program je koherentný s viacročným 

pracovným programom uvedeným 

v odseku 4. Jasne sa v ňom uvádza, ktoré 

úlohy boli v porovnaní s predchádzajúcim 

rozpočtovým rokom pridané, zmenené 

alebo odstránené. 

2. Ročný pracovný program zahŕňa 

podrobné ciele a očakávané výsledky 

vrátane ukazovateľov výkonnosti. 

Obsahuje aj jasný opis opatrení, ktoré sa 

majú financovať, a odhad finančných a 

ľudských zdrojov vyčlenených na každé 

opatrenie v súlade so zásadami 

zostavovania a riadenia rozpočtu na 

základe činností. Ročný pracovný program 

je koherentný s viacročným pracovným 

programom uvedeným v odseku 4. Jasne sa 

v ňom uvádza, ktoré úlohy boli 

v porovnaní s predchádzajúcim 

rozpočtovým rokom pridané, zmenené 

alebo odstránené. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 7 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Organizačný riaditeľ môže byť 

odvolaný z funkcie len na základe 

rozhodnutia kolégia konajúceho na návrh 

Komisie. 

7. Administratívny riaditeľ môže byť 

odvolaný z funkcie len na základe 

rozhodnutia kolégia. 

Odôvodnenie 

Tento PN má za cieľ znížiť riziko prípadného zasahovania zo strany Komisie. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Zástupcovia pre pohotovostnú 

koordináciu bezodkladne podniknú kroky 

na účely vybavenia žiadosti v ich členskom 

štáte. 

3. Zástupcovia pre pohotovostnú 

koordináciu bezodkladne podniknú 

efektívne kroky na účely vybavenia 

žiadosti v ich členskom štáte. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Na účely odsekov 3 až 6 si 

príslušné orgány členských štátov 

vymenia informácie uvedené v týchto 

odsekoch najneskôr do 14 dní. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Eurojust poskytuje príslušným 

vnútroštátnym orgánom informácie 

o výsledkoch spracovania informácií 

vrátane existencie súvislostí s prípadmi, 

ktoré sa už nachádzajú v systéme správy 

prípadov. Tieto informácie môžu 

obsahovať osobné údaje. 

1. Eurojust bezodkladne poskytuje 

príslušným vnútroštátnym orgánom 

informácie o výsledkoch spracovania 

informácií vrátane existencie súvislostí 

s prípadmi, ktoré sa už nachádzajú 

v systéme správy vecí. Tieto informácie 

môžu obsahovať osobné údaje. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Eurojust môže spracúvať len 

osobné údaje uvedené v bode 2 prílohy 2 

týkajúce sa osôb, ktoré sa na základe 

vnútroštátnych právnych predpisov 

2. Eurojust môže spracúvať len 

osobné údaje uvedené v bode 2 prílohy 2 

týkajúce sa osôb, ktoré sa na základe 

vnútroštátnych právnych predpisov 
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dotknutých členských štátov považujú za 

svedkov alebo obete v rámci vyšetrovaní 

trestných činov alebo trestného stíhania 

jedného alebo viacerých druhov trestných 

činov uvedených v článku 3, alebo osôb 

mladších ako 18 rokov. Spracovanie týchto 

osobných údajov sa môže vykonávať len 

vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné na 

splnenie výslovne stanovenej úlohy 

Eurojustu v rámci jeho právomoci a na 

účely vykonávania jeho operačných 

funkcií. 

dotknutých členských štátov považujú za 

svedkov alebo obete v rámci vyšetrovaní 

trestných činov alebo trestného stíhania 

jedného alebo viacerých druhov trestných 

činov uvedených v článku 3, alebo osôb 

mladších ako 18 rokov. Spracovanie týchto 

osobných údajov sa môže vykonávať len 

vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné na 

splnenie výslovne stanovenej úlohy 

Eurojustu v rámci jeho právomoci a na 

účely vykonávania jeho operačných 

funkcií. V plnom rozsahu sa dodržiava 

ochrana súkromia a základné práva 

a slobody. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 28– odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Osobné údaje spracúvané 

Eurojustom sa nemôžu uchovávať po 

uplynutí niektorého z týchto dátumov, a to 

podľa toho, ktorý z nich nastane skôr: 

1. Osobné údaje spracúvané 

Eurojustom uchováva Eurojust len tak 

dlho, kým je to nevyhnutné a primerané 

na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú. 
Osobné údaje spracúvané Eurojustom sa 

nemôžu uchovávať po uplynutí niektorého 

z týchto dátumov, a to podľa toho, ktorý 

z nich nastane skôr: 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V prípade, že sa sťažnosť podaná 

dotknutou osobu podľa článku 32 ods. 2 

nariadenia (ES) č. 45/2001 týka 

rozhodnutia uvedeného v článku 32 alebo 

33, európsky dozorný úradník pre ochranu 

údajov konzultuje s vnútroštátnymi 

orgánmi dohľadu alebo príslušným súdnym 

orgánom v členskom štáte, ktorý je 

zdrojom údajov, alebo ktorého sa to priamo 

1. Každá dotknutá osoba má právo 

podať sťažnosť európskemu dozornému 

úradníkovi pre ochranu údajov, ak sa 

domnieva, že spracúvanie osobných 

údajov, ktoré sa jej týkajú, Eurojustom 

nie je v súlade s ustanoveniami tohto 

nariadenia. V prípade, že sa sťažnosť 

podaná dotknutou osobu podľa článku 32 

ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 týka 
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týka. Rozhodnutie európskeho dozorného 

úradníka pre ochranu údajov, ktoré môže 

zahŕňať odmietnutie poskytnutia určitých 

informácií, sa prijme v úzkej spolupráci s 

vnútroštátnym orgánom dohľadu alebo 

príslušným súdnym orgánom. 

rozhodnutia uvedeného v článku 32 alebo 

33, európsky dozorný úradník pre ochranu 

údajov konzultuje s vnútroštátnymi 

orgánmi dohľadu alebo príslušným súdnym 

orgánom v členskom štáte, ktorý je 

zdrojom údajov, alebo ktorého sa to priamo 

týka. Rozhodnutie európskeho dozorného 

úradníka pre ochranu údajov, ktoré môže 

zahŕňať odmietnutie poskytnutia určitých 

informácií, sa prijme v úzkej spolupráci s 

vnútroštátnym orgánom dohľadu alebo 

príslušným súdnym orgánom. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Článok 38 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Eurojust môže na účely stanovené 

v odsekoch 1 a 2 uzatvárať dohody 

o pracovných podmienkach so subjektmi 

uvedenými v odseku 1. Tieto dohody 

o pracovných podmienkach nesmú byť 

základom pre povolenie výmeny osobných 

údajov a nie sú pre Úniu a jej členské 

štáty záväzné. 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Článok 38 – odsek 4 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) súhlas je možné predpokladať, 

keďže členský štát možnosť ďalších 

prenosov výslovne neobmedzil, alebo or 

vypúšťa sal 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 1 – písmeno c 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) kontaktné miesta Európskej 

justičnej siete sa v jednotlivých prípadoch 

môžu prizvať na zasadnutia Eurojustu.  

c) kontaktné miesta Európskej 

justičnej siete sa v jednotlivých prípadoch 

môžu prizvať na zasadnutia Eurojustu bez 

práva hlasovať. 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto PN je objasniť úlohu kontaktných miest Európskej justičnej siete. 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Článok 40 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Eurojust a Europol môžu uzavrieť 

dohodu o pracovných podmienkach, 

ktorou sa v rámci ich mandátov zabezpečí 

vzájomný prístup k všetkým informáciám, 

ktoré boli poskytnuté na účely plnenia ich 

úloh v súlade s článkami 2 a 4 tohto 

nariadenia, a možnosť vyhľadávať 

v nich. Toto uskutočňujú bez toho, aby 

tým bolo dotknuté právo členských štátov, 

orgánov Únie, tretích krajín a 

medzinárodných organizácií uviesť 

obmedzenia prístupu k takýmto údajom a 

využívania takýchto údajov, a konajú 

v súlade so zárukami ochrany údajov 

stanovenými v tomto nariadení.  

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Článok 41 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Eurojust sa každou žiadosťou 

o podporu zaslanou Európskou 

prokuratúrou zaoberá bez zbytočného 

odkladu a s takýmito žiadosťami 

2. Eurojust sa každou žiadosťou 

o podporu zaslanou Európskou 

prokuratúrou zaoberá bez zbytočného 

odkladu a s takýmito žiadosťami 
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v odôvodnených prípadoch zaobchádza 

tak, akoby pochádzali od vnútroštátneho 

orgánu zodpovedného za justičnú 

spoluprácu. 

zaobchádza tak, akoby pochádzali od 

vnútroštátneho orgánu zodpovedného za 

justičnú spoluprácu. 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Článok 42 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Frontex prispieva k práci 

Eurojustu, a to aj prenosom informácií 

spracovaných v súlade so svojím 

mandátom a s úlohami podľa nariadenia 

(EÚ) 2016/16241a.  

 _____________ 

 1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 

2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej 

stráži, ktorým sa mení nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 

2007/2004 a rozhodnutie Rady 

2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, 

s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Článok 55 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 55a 

 Stanoviská k návrhom legislatívnych 

aktov 

 Komisia a zainteresované členské štáty 

môžu požiadať Eurojust o stanovisko k 

návrhom legislatívnych aktov, na ktoré 

odkazuje článok 76 Zmluvy o fungovaní 
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Európskej únie. 

Odôvodnenie 

Táto zmena preberá ustanovenie článku 32 ods. 3 rozhodnutia Rady 2002/187/SVV v zmysle 

jeho zmeny z roku 2008, ktorá sa nepochopiteľne nenachádza v predmetnom návrhu Komisie. 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Článok 55 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Eurojust zasiela svoju výročnú 

správu Európskemu parlamentu, ktorý 

k nej môže predložiť poznámky a závery. 

1. Eurojust zasiela svoju výročnú 

správu Európskemu parlamentu a 

národným parlamentom, ktoré k nej môžu 

predložiť poznámky a závery. 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Článok 55 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Predseda kolégia sa dostaví pred 

Európsky parlament na jeho žiadosť 

s cieľom prediskutovať veci týkajúce sa 

Eurojustu, a najmä predložiť výročnú 

správu, pričom sa zohľadnia povinnosti 

zachovávania mlčanlivosti a dôvernosti. 

Diskusie sa priamo ani nepriamo netýkajú 

konkrétnych opatrení vo vzťahu ku 

konkrétnym operačným prípadom. 

2. Novovymenovaný predseda kolégia 

sa pred nástupom do funkcie vyzve, aby 

urobil vyhlásenie pred príslušným 

výborom alebo výbormi Európskeho 

parlamentu a aby odpovedal na otázky 

jeho alebo ich členov. 

 Počas svojho funkčného obdobia sa 

dostaví pred Európsky parlament na ich 

žiadosť s cieľom prediskutovať veci 

týkajúce sa Eurojustu, a najmä predložiť 

výročnú správu, pričom zohľadní 

povinnosti zachovávania mlčanlivosti 

a dôvernosti. Diskusie sa priamo ani 

nepriamo netýkajú konkrétnych opatrení 

vo vzťahu ku konkrétnym operačným 

prípadom. 
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Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Článok 55 – odsek 3  – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Okrem ďalších povinností 

informovať a konzultovať stanovených 

v tomto nariadení Eurojust zasiela 

Európskemu parlamentu pre informáciu: 

3. Okrem ďalších povinností 

informovať a konzultovať stanovených 

v tomto nariadení Eurojust zasiela 

Európskemu parlamentu a národným 

parlamentom pre informáciu: 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 

Článok 55 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Eurojust zasiela svoju výročnú 

správu národným parlamentom. Eurojust 

zasiela národným parlamentom aj 

dokumenty uvedené v odseku 3. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 

Article 59 – paragraph 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Povinnosť zachovania dôvernosti sa 

vzťahuje na všetky informácie, ktoré 

Eurojust dostal, pokiaľ tieto informácie už 

nie sú zverejnené alebo sprístupnené 

verejnosti. 

4. Povinnosť zachovania dôvernosti sa 

vzťahuje na všetky informácie, ktoré 

Eurojust dostal alebo postúpil, pokiaľ tieto 

informácie už nie sú zverejnené alebo 

sprístupnené verejnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh nariadenia 

Článok 67 – nadpis 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Zrušenie  Zrušovacie a pozmeňujúce ustanovenia 

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 67 ods. 3 písm. a) a ods. 3 písm. b).) 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh nariadenia 

Článok 67 – odsek 2 a (nový) 

 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 2a. V rámcovom rozhodnutí 

2009/948/SVV sa článok 10 ods. 3 

nahrádza takto: 

„3. Pokiaľ tomu nebránia závažné 

prekážky, príslušné orgány počas 

priamych konzultácií vždy odpovedajú na 

žiadosti o informácie, ktoré predložia iné 

príslušné orgány, ktoré sa zúčastňujú 

týchto konzultácií. Ak však príslušný 

orgán požiada iný príslušný orgán o 

poskytnutie informácií, ktoré by mohli 

poškodiť základné záujmy národnej 

bezpečnosti alebo ohroziť bezpečnosť 

konkrétnych jednotlivcov, nie je 

kontaktovaný orgán povinný poskytnúť 

také informácie. 

„3. V priebehu priamych konzultácií 

dotknuté príslušné orgány odpovedajú na 

žiadosti o informácie zaslané inými 

príslušnými orgánmi, ktoré sú tiež 

zapojené do konzultácií.“ 

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 67.) 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh rámcového rozhodnutia Rady 2009/948/SVV z 30. novembra 2009 o 

predchádzaní kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich urovnávaní dopĺňa 

pozmeňujúce návrhy k článkom 21 a 23 tohto návrhu a jeho cieľom je odstrániť výnimky, 

ktoré by mohli ohroziť výmenu užitočných informácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh nariadenia 

Článok 67 - odsek 2 b (nový) 
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Platný text Pozmeňujúci návrh 

 2b. V rámcovom rozhodnutí 

2009/948/SVV sa článok 12 ods. 2 

nahrádza takto: 

„2. Ak nie je možné dospieť ku 

konsenzu v súlade s článkom 10, 

ktorýkoľvek dotknutý príslušný orgán 

zúčastnených členských štátov predloží 

vec Eurojustu, ak je to vhodné a ak má 

Eurojust právomoc konať podľa článku 4 

ods. 1 rozhodnutia o Eurojuste. “ 

„2. Vždy, keď nie je možné dospieť k 

dohode v súlade s článkom 10, dotknuté 

členské štáty postupujú prostredníctvom 

príslušných národných členov záležitosť 
Eurojustu v prípade, že má Eurojust v 

danej veci právomoc v zmysle článku 3 

nariadenia o Eurojuste.“ 

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 67.) 

Odôvodnenie 

Táto zmena rámcového rozhodnutia Rady 2009/948/SVV z 30. novembra 2009 o 

predchádzaní kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich urovnávaní dopĺňa 

pozmeňujúce návrhy k článku 4 ods. 4 a 5 súčasného návrhu a jej cieľom je povinné 

postúpenie sporu o právomoc Eurojustu v súlade s článkom 85 ods. 1 písm. c) ZFEÚ a vo 

väčšej zhode s úlohou národných členov. 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 1 – zarážka 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– organizovaná lúpež, – organizovaná krádež alebo lúpež, 
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