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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou 
konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom k Dohode medzi Európskym 
spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie 
štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo 
vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva
(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15783/2018),

– so zreteľom na návrh Protokolu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou 
a Lichtenštajnským kniežatstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom 
a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu 
zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo 
vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva 
(15781/2018),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 87 
ods. 2 písm. a), článkom 88 ods. 2 prvým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 6 
druhým pododsekom písm. a) bod v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-
0025/2019),

– so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci (A9-0000/2019),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov, Švajčiarskej konfederácie a Lichtenštajnského 
kniežactva.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Prepracované znenie nariadenia Eurodac (nariadenie (EÚ) č. 603/2013) umožňuje okrem 
iného orgánom presadzovania práva nahliadať do systému Eurodac na účely prevencie, 
odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov alebo iných závažných 
trestných činov. Cieľom je, aby orgány presadzovania práva mohli požiadať o porovnanie 
údajov o odtlačkoch prstov s údajmi, ktoré sú uložené v centrálnej databáze systému Eurodac, 
keď chcú zistiť presnú totožnosť alebo získať informácie na účely prevencie, odhaľovania 
alebo vyšetrovania teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov. 

Od roku 2004 sa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou 
o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl 
podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku vzťahuje aj na uplatňovanie častí Eurodacu, 
ktoré sa týkajú Dublinského dohovoru. Od roku 2008 to platí aj pre Lichtenštajnsko 
prostredníctvom Protokolu medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou 
a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k uvedenej 
dohode. Prístup na účely presadzovania práva, ktorý bol novým prvkom prepracovaného 
nariadenia Eurodac v porovnaní s pôvodným režimom Eurodac (nariadenie Rady (ES) 
č. 2725/2000) predmetná dohoda však doposiaľ neupravovala.

Rokovania o dohode medzi Európskou úniou na jednej strane a Švajčiarskom 
a Lichtenštajnskom na strane druhej o dojednaní foriem účasti Švajčiarska a Lichtenštajnska 
na postupe porovnávania a prenosu údajov na účely presadzovania práva uvedené v kapitole 
VI prepracovaného znenia nariadenia Eurodac boli ukončené a bola parafovaná dohoda vo 
forme protokolu k dohode z 26. októbra 2004, ktorou sa rozširuje uplatňovanie dohody zo 26. 
októbra 2004 na presadzovanie práva.

Rozšírenie ustanovení nariadenia (EÚ) č. 603/2013 týkajúcich sa presadzovania práva na 
Švajčiarsko a Lichtenštajnsko by umožnilo švajčiarskym a lichtenštajnským orgánom 
presadzovania práva požiadať o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov s údajmi uloženými 
v databáze systému Eurodac, ktoré vložili iné zúčastnené štáty, keď chcú zistiť totožnosť 
osoby podozrivej zo závažnej trestnej činnosti alebo terorizmu, resp. obete týchto činov, alebo 
o nich získať ďalšie informácie. Na druhej strane by to umožnilo orgánom presadzovania 
práva všetkých ostatných zúčastnených štátov, či už iných členských štátov EÚ alebo 
pridružených krajín, požiadať na tie isté účely o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov 
s údajmi uloženými v databáze systému Eurodac, ktoré vložili Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.

Rada rozhodne kvalifikovanou väčšinou po podpise dohody v mene Únie a až po získaní 
súhlasu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom písm. a) 
bodu v) a článkom 218 ods. 8 ZFEÚ. 

Na základe uvedených úvah spravodajca odporúča, aby členovia Výboru Európskeho 
parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci túto správu podporili a aby 
Európsky parlament udelil svoj súhlas.


