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PR_COD_1rej

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.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú harmonizované 
pravidlá určovania právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom 
konaní
(COM(2018)0226 –C8-0154/2018 – 2018/0107(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0226),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 53 a 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0154/2018),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

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

1. zamieta návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby vzala svoj návrh späť;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia navrhla dva nástroje: návrh nariadenia o európskom príkaze na predloženie 
a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach (2018/0108(COD)) a návrh 
smernice, ktorou sa stanovujú harmonizované pravidlá určovania právnych zástupcov 
na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní (2018/0107(COD)). 

Medzi týmito dvoma nástrojmi však existuje rozpor. Podľa navrhovanej smernice by museli 
právneho zástupcu ustanoviť všetky členské štáty EÚ, a to aj tie, ktoré sa nezúčastňujú na 
právnych nástrojoch prijatých v rozsahu pôsobnosti hlavy V kapitoly 4 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Okrem toho sa zdá, že návrh Komisie zavádza takéhoto právneho zástupcu 
nielen na účely fungovania navrhovaného nariadenia, ale potenciálne aj pre ďalšie budúce 
nástroje. V tejto súvislosti navrhovaná smernica prekračuje svoj cieľ a vyvoláva vážne otázky 
týkajúce sa jej právneho základu, konkrétne článkov 53 a 62 ZFEÚ. Z toho vyplýva, 
že povinnosťou určiť právnych zástupcov by mali byť viazané len tie členské štáty, ktoré sa 
zúčastňujú na navrhovanom nariadení. 

Príslušný obsah navrhovanej smernice bol preto priamo začlenený do navrhovaného 
nariadenia ako sprievodné opatrenie k nástrojom vzájomného uznávania podľa článku 82 
ZFEÚ.


