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STANOVISKO
Výboru pro právní záležitosti

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k podnětu Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, 
Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové 
republiky Německo za účelem přijetí rámcového rozhodnutí Rady o výkonu 
rozhodnutí vynesených v nepřítomnosti, kterým se mění rámcové rozhodnutí 
2002/584/SVV o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi 
členskými státy, rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV o uplatňování zásady 
vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut, rámcové rozhodnutí 
2006/783/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke 
konfiskaci a rámcové rozhodnutí 2008/…/SVV o provádění zásady 
vzájemného uznávání rozsudků ve věcech trestních, které ukládají trest odnětí 
svobody nebo opatření spojená se zbavením svobody, za účelem jejich výkonu 
v Evropské unii
(05598/2008 – C6-0075 – 2008/0803(CNS))

Navrhovatelka: Neena Gill
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Pravidla stanovená v různých rámcových rozhodnutích (rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV 
o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, rámcové 
rozhodnutí 2005/214/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů 
a pokut a rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání 
příkazů ke konfiskaci) se liší, pokud jde o nevykonávání soudních rozhodnutí vynesených 
v nepřítomnosti a o významný prostor pro uvážení ponechaný vykonávajícím orgánům.

Tento legislativní návrh o výkonu rozhodnutí vynesených v nepřítomnosti je významný na 
jedné straně pro zajištění jednotnosti pravidel pro výkon soudních rozhodnutí vydaných 
v jiném členském státě na základě řízení, jehož se dotčená osoba nezúčastnila, a na druhou 
stranu pro poskytnutí jednoznačných a společných pravidel pro stanovení důvodů pro 
odmítnutí.

Hlavním cílem návrhu je omezit důvody pro odmítnutí, což navrhovatelka vítá. Předložila 
však několik návrhů s cílem zohlednit rovnováhu mezi základními právy a občanskou 
svobodou na straně jedné a potřebou účinné soudní spolupráce a vzájemného uznávání na 
straně druhé.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

2. Tímto rámcovým rozhodnutím není 
dotčena povinnost ctít základní práva a 
obecné právní zásady zakotvené v článku 6 
Smlouvy a zůstávají nedotčeny veškeré 
související povinnosti soudních orgánů.

2. Tímto rámcovým rozhodnutím není
dotčena povinnost ctít základní práva a 
obecné právní zásady zakotvené v článku 6 
Smlouvy o Evropské unii a zůstávají 
nedotčeny veškeré související povinnosti 
soudních orgánů.

Odůvodnění

Je lepší upřesnit, na kterou Smlouvu se odkazuje.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 4 a – písm. a

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

a) dotyčná osoba byla předvolána osobně 
nebo byla podle vnitrostátního práva 
vystavujícího státu informována
prostřednictvím příslušného zástupce a v 
přiměřené lhůtě o stanoveném datu a 
místě řízení, jehož výsledkem bylo 
vynesení rozhodnutí v nepřítomnosti, 
a pokud byla informována o skutečnosti, 
že toto rozhodnutí může být vyneseno 
v případě, že se dotyčná osoba k soudnímu 
řízení nedostaví;

a) byla předvolána osobně nebo soudní 
obsílkou doručenou příslušnému zástupci, 
kterého jmenoval obžalovaný a se kterým 
je v kontaktu;

Odůvodnění

Cílem je vyhnout se nebezpečí, aby povinnost doručit soudní obsílku nebyla splněna tím, že 
bude obsílka doručena právníkovi jmenovanému soudem, který by neměl žádné prostředky, 
jak se s obžalovaným spojit.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 4 a – písm. c – bod i

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

i) bude jí doručeno nejpozději pátý den po
jejím předání, přičemž bude výslovně 
informována o svém právu na obnovu 
řízení a o právu být tomuto řízení 
přítomna;

i) bude jí doručeno během jejího předání, 
přičemž bude výslovně informována o 
svém právu na obnovu řízení a o právu být 
tomuto řízení přítomna;

Odůvodnění

Je nezbytné zaručit dané osobě maximální ochranu v souladu s článkem 6 Úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 4 a písm. c podbod ii

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

ii) bude mít nejméně …* dní na podání 
žádosti o obnovu řízení.“

i) bude mít nejméně lhůtu předepsanou 
vnitrostátními právními předpisy, a v 
případě, že ji vnitrostátní právní předpisy 
nepředepisují, nejméně 10 a nejvíce 15 
dní na podání žádosti o obnovu řízení;

Odůvodnění

Je nezbytné zaručit dané osobě maximální ochranu v souladu s článkem 6 Úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod.
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