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PR_COD_1rej

Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví harmonizovaná 
pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním 
řízení
(COM(2018)0226 –C8-0154/2018 – 2018/0107(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0226),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 53 a 62 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0154/2018),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9-
0000/2019),

1. zamítá návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby vzala svůj návrh zpět;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise navrhla dva nástroje – návrh nařízení o evropských předávacích a uchovávacích 
příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech  (2018/0108(COD)) a návrh směrnice, 
kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem 
shromažďování důkazů v trestním řízení (2018/0107(COD)). 

Mezi těmito nástroji však existuje nesoulad. Podle navrhované směrnice by musely všechny 
členské státy zavést právního zástupce, a to i ty, které se neúčastní právních nástrojů přijatých 
v oblasti působnosti hlavy V kapitoly 4 Smlouvy o fungování Evropské unie. Kromě toho se 
zdá, že návrh Komise zavádí právního zástupce nejen v zájmu fungování navrhovaného 
nařízení, ale i pro účely případných dalších budoucích nástrojů. V tomto ohledu navrhovaná 
směrnice překračuje svůj cíl a vyvolává závažné pochybnosti týkající se jejího právního 
základu, kterým jsou články 53 a 62 Smlouvy o fungování Evropské unie. Z tohoto důvodu 
by se měla povinnost jmenovat právního zástupce vztahovat pouze na ty členské státy, které 
se účastní navrhovaného nařízení. 

Příslušný obsah navrhované směrnice byl proto začleněn přímo do navrhovaného nařízení 
jako podpůrné opatření k nástrojům vzájemného uznávání podle článku 82 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.


