
AM\722165CS.doc PE405.952v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

2008/0802(CNS)

8. 5. 2008

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
35 - 43

Návrh zprávy
Sylvia-Yvonne Kaufmann
(PE404.492v01-00)

o podnětu Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, 
Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské 
republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského 
království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky 
a Portugalské republiky k přijetí rozhodnutí Rady o Evropské soudní síti

Návrh rozhodnutí
(5620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS))



PE405.952v01-00 2/7 AM\722165CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\722165CS.doc 3/7 PE405.952v01-00

CS

Pozměňovací návrh 35
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby jejich 
kontaktní místa disponovala dostatečnými 
zdroji a mohla tak řádně plnit své úkoly.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

b) organizuje pravidelné schůze zástupců 
členských států postupem podle článků 5, 6 
a 7; 

b) organizuje pravidelné schůze zástupců 
členských států postupem podle článků 5 
a 6;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

c) v souladu s články 8, 9 a 10 nepřetržitě 
poskytuje určité množství základních 
aktualizovaných informací, zejména 
prostřednictvím vhodné telekomunikační 
sítě.

c) v souladu s články 8 a 9 nepřetržitě 
poskytuje určité množství základních 
aktualizovaných informací, zejména 
prostřednictvím nástroje informační 
technologie, a v souladu s článkem 10 
také poskytuje bezpečnou komunikaci.
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Pozměňovací návrh 38
Nicolae Vlad Popa

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

1. Kontaktní místa, včetně národního 
zpravodaje, jsou aktivními prostředníky s 
úkolem usnadňovat soudní spolupráci mezi 
členskými státy, zejména v potírání 
různých forem závažné trestné činnosti. 
Jsou k dispozici místním soudním a jiným 
příslušným orgánům v jejich vlastní zemi, 
kontaktním místům v ostatních zemích a 
místním soudním a jiným příslušným 
orgánům v ostatních zemích k tomu, aby 
tyto orgány mohly navazovat ty 
nejvhodnější přímé kontakty. 

1. Kontaktní místa jsou aktivními 
prostředníky s úkolem usnadňovat soudní 
spolupráci mezi členskými státy zejména 
v potírání různých forem závažné trestné 
činnosti. Jsou k dispozici místním soudním 
a jiným příslušným orgánům v jejich 
vlastní zemi, kontaktním místům 
v ostatních zemích a místním soudním 
a jiným příslušným orgánům v ostatních 
zemích k tomu, aby tyto orgány mohly 
navazovat ty nejvhodnější přímé kontakty. 

V případě nutnosti mohou zaměstnanci 
kontaktních míst cestovat za účelem 
poznání kontaktních míst jiných členských 
států na základě dohody mezi příslušnými 
správními orgány.

V případě nutnosti mohou zaměstnanci 
kontaktních míst cestovat za účelem 
poznání kontaktních míst jiných členských 
států a umožnit tak výměnu užitečných 
zkušeností a názorů ohledně fungování 
sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Nicolae Vlad Popa

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

3. Kontaktní místa, včetně národních 
zpravodajů, organizují na příslušné úrovni 
ve spolupráci s Evropskou sítí pro justiční 
vzdělávání odborné vzdělávání o justiční 

3. Kontaktní místa se na příslušné úrovni 
ve spolupráci s Evropskou sítí pro justiční
vzdělávání zapojí do organizace 
odborného vzdělávání o justiční spolupráci 
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spolupráci ve prospěch příslušných orgánů 
svých členských států.

ve prospěch příslušných orgánů svých 
členských států, a budou ji podporovat.

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání je nezbytná, protože je potřeba 
harmonizovat způsob, jakým příslušné orgány přistupují k justiční spolupráci.

Pozměňovací návrh 40
Nicolae Vlad Popa

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

3b. Národní zpravodaj kromě svých úkolů 
jako kontaktního místa, které jsou 
uvedeny v odstavcích 1 až 3,:
a) odpovídá ve svém členském státě za 
otázky týkající se vnitřního fungování sítě, 
včetně koordinace žádostí o informace 
a odpovědí vyhotovených příslušnými 
vnitrostátními orgány;
b) je hlavní osobou odpovídající za 
kontakty se sekretariátem Evropské 
soudní sítě, včetně účasti na schůzích 
uvedených v článku 6;

Or. en

Odůvodnění

Národní zpravodaj by měl být jedinou osobou odpovědnou za kontakty se sekretariátem 
Evropské soudní sítě, má-li být vytvořena centralizovaná komunikace. Neměly by být 
omezovány situace, kdy národní zpravodaj může navrhnout ustanovení nového kontaktního 
místa.
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Pozměňovací návrh 41
Nicolae Vlad Popa

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

3c. Národní informační kontaktní místa 
kromě svých úkolů jako kontaktního 
místa, které jsou uvedeny v odstavcích 1 
až 3, zajistí, aby informace týkající se 
jejich členských států uvedené v článku 8 
byly poskytovány a aktualizovány 
v souladu s článkem 9.
Zajistí také koordinaci žádostí 
o informace a odpovědí vyhotovených 
příslušnými vnitrostátními orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Nicolae Vlad Popa

Návrh rozhodnutí
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

Článek 6a
Evropská soudní síť jako první krok 
sestaví specializované technické oddělení, 
které rozhodne o minimálním technickém 
vybavení (včetně hardwaru a softwaru) 
nezbytném k zajištění potřebné úrovně 
bezpečnosti pro zabezpečenou 
telekomunikační síť.

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Nicolae Vlad Popa

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

ca) během schůzí národních zpravodajů 
jsou projednávány správní záležitosti 
týkající se sítě, včetně záležitostí 
souvisejících s informačními
technologiemi, a to za účelem 
optimalizace přístupu k zabezpečené 
telekomunikační síti pro národní 
zpravodaje, národní zpravodaje pro otázky 
terorismu, národní členy Eurojustu 
a styčné soudce nebo státní zástupce 
jmenované Eurojustem.

Or. en
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