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STANOVISKO
Výboru pre právne veci

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k iniciatíve Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, 
Švédskeho kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva 
a Spolkovej republiky Nemecko na účely prijatia rámcového rozhodnutia Rady 
o výkone rozhodnutí vydaných v neprítomnosti a o zmene a doplnení 
rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači a postupoch 
odovzdávania osôb medzi členskými štátmi, rámcového rozhodnutia 
2005/214/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné 
sankcie, rámcového rozhodnutia 2006/783/SVV o uplatňovaní zásady 
vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu a rámcového rozhodnutia 
2008/.../SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania rozsudkov v
trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia 
zahŕňajúce odňatie slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Neena Gill
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pravidlá ustanovené v jednotlivých rámcových rozhodnutiach (rámcové rozhodnutie 
2002/584/SVV o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými 
štátmi, rámcové rozhodnutie 2005/214/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania 
na peňažné sankcie, rámcové rozhodnutie 2006/783/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného 
uznávania na príkazy na konfiškáciu) sa líšia, čo sa týka nevykonávania súdnych rozhodnutí 
vydaných v neprítomnosti a ponechania značných rozhodovacích právomocí vykonávajúcim 
orgánom.

Tento legislatívny návrh o výkone rozhodnutí vydaných v neprítomnosti je významným 
legislatívnym návrhom jednak na zabezpečenie jednotnosti pravidiel výkonu súdnych 
rozhodnutí v členskom štáte vydaných iným členským štátom po konaní, na ktorom príslušná 
osoba nebola prítomná, a jednak na poskytnutie jasných a spoločných riešení, ktorými sa 
vymedzia dôvody odmietnutia.

Hlavným cieľom návrhu je obmedziť dôvody odmietnutia, čo spravodajkyňa výboru 
požiadaného o stanovisko víta. Predložila však niekoľko návrhov s cieľom zohľadniť 
rovnováhu medzi základnými právami a občianskou slobodou na jednej strane a efektívnou 
justičnou spoluprácou a vzájomným uznávaním na druhej strane.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Týmto rámcovým rozhodnutím sa 
nemení povinnosť rešpektovať základné 
práva a základné právne zásady zakotvené 
v článku 6 zmluvy a všetky povinnosti 
justičných orgánov v tomto ohľade 
zostávajú nedotknuté.

2. Týmto rámcovým rozhodnutím sa 
nemení povinnosť rešpektovať základné 
práva a základné právne zásady zakotvené 
v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a 
všetky povinnosti justičných orgánov v 
tomto ohľade zostávajú nedotknuté.

Odôvodnenie

Je vhodnejšie spresniť zmluvu, ktorá sa uplatňuje.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV
Článok 4a – písmeno a

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) bola osobne predvolaná alebo v súlade 
s vnútroštátnym právom vydávajúceho 
členského štátu prostredníctvom
oprávneného zástupcu včas informovaná 
o stanovenom termíne a mieste 
pojednávania, ktoré viedlo k vydaniu 
rozhodnutia v neprítomnosti, a 
informovaná o skutočnosti, že sa také 
rozhodnutie môže vydať, ak sa konania 
nezúčastní;

(a) bola predvolaná osobne alebo 
prostredníctvom doručenia predvolania 
oprávnenému zástupcovi, ktorého určil 
obžalovaný a ktorý je s obžalovaným 
v spojení;

Odôvodnenie

Cieľom je vyhnúť sa riziku, aby bola povinnosť doručiť predvolanie splnená doručením 
predvolania právnikovi, ktorého určil súd a ktorý nemá žiadnu možnosť nadviazať spojenie 
s obžalovaným.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV
Článok 4a – písmeno c – bod i

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) doručí sa jej najneskôr piaty deň po
odovzdaní a bude výslovne poučená o 
práve na obnovu konania a o práve byť 
prítomná na tomto konaní;

(i) doručí sa jej počas odovzdania a bude 
výslovne poučená o práve na obnovu 
konania a o práve byť prítomná na tomto 
konaní;

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zabezpečiť maximálnu ochranu osoby v súlade s článkom 6 Dohovoru 
o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV
Článok 4a – písmeno c – bod ii

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ii) bude mať najmenej […] dní na podanie 
návrhu na obnovu konania;

(ii) bude mať najmenej lehotu určenú 
vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo 
v prípade, ak lehota nie je stanovená 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
minimálne 10 dní a maximálne 15 dní
na podanie návrhu na obnovu konania

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zabezpečiť osobe maximálnu ochranu v súlade s článkom 6 Dohovoru 
o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
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