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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh stanoviska
Odsek 2 – bod a

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) novú predstavu a hlavné ciele, ktoré má 
EÚ dosiahnuť po roku 2009,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Ioannis Varvitsiotis

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3 a. V budúcom legislatívnom programe 
priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti je potrebné podporiť 
opatrenia v oblasti policajnej a súdnej 
spolupráce v občianskoprávnych 
a trestných veciach, pričom treba 
zohľadniť zásadu vzájomného uznávania 
súdnych rozhodnutí, ktorá je zahrnutá 
v novej zmluve, s cieľom uľahčiť 
cezhraničnú spoluprácu medzi členskými 
štátmi a zamerať sa na budúce európske 
trestné právo.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Johannes Voggenhuber

Návrh stanoviska
Odsek 4 – bod b
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) vytvorenie stálych a hlbších vzťahov 
s európskymi a vnútroštátnymi sudcami 
a zákonodarcami v otázkach zdieľaných 
právomocí s členskými štátmi.

b) vytvorenie stálych a hlbších vzťahov 
medzi európskymi a vnútroštátnymi 
zákonodarcami na jednej strane 
a európskymi a vnútroštátnymi sudcami 
na druhej strane v otázkach zdieľaných 
právomocí s členskými štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Maria da Assunção Esteves

Návrh stanoviska
Odsek 4 – bod b

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) vytvorenie stálych a hlbších vzťahov 
s európskymi a vnútroštátnymi sudcami 
a zákonodarcami v otázkach zdieľaných 
právomocí s členskými štátmi. 

b) vytvorenie stálych a hlbších vzťahov 
s európskymi a vnútroštátnymi 
zákonodarcami v otázkach zdieľaných 
právomocí s členskými štátmi. 

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Johannes Voggenhuber

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Je potrené naďalej diskutovať 
o viacročnom programe pre priestor 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri 
každoročnej rozprave, pričom je potrebné 
sa zamerať na ochranu základných práv 
v Európskej únii, na vykonávanie Charty 
základných práv a dodržiavanie súladu 

6. Je potrené naďalej diskutovať 
o viacročnom programe pre priestor 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri 
každoročnej rozprave, pričom je potrebné 
sa zamerať na ochranu základných práv 
v Európskej únii, na vykonávanie Charty 
základných práv a dodržiavanie súladu 
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členských štátov s hodnotami a zásadami 
ustanovenými novým článkom 6 Zmluvy 
o Európskej únii. Treba vychádzať zo 
správ Rady, Komisie a Agentúry Európskej 
únie pre základné práva.

členských štátov s hodnotami a zásadami 
ustanovenými novým článkom 6 Zmluvy 
o Európskej únii. Treba vychádzať zo 
správ Rady, Komisie a Agentúry Európskej 
únie pre základné práva. Európsky 
parlament súhlasí s názorom troch 
predsedníctiev Rady1 (FR, CZ, SW), že 
„možné preskúmanie mandátu Agentúry 
pre základné práva sa uskutoční 31. 
decembra 2009“ a že toto preskúmanie je 
príležitosťou na prehĺbenie spolupráce 
s Radou Európy, jej generálnym 
tajomníkom, komisárom pre ľudské práva 
a príslušnými výbormi parlamentného 
zhromaždenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Všeobecnejšou otázkou, pokiaľ ide 
o politiky súvisiace s priestorom slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, bude spôsob 
vykonávania ustanovení novej zmluvy 
o delegovaných a vykonávacích 
právomociach (články 290 a 291 Zmluvy 
o fungovaní EÚ). Je potrebné uplatňovať 
všeobecnú zásadu, podľa ktorej sa 
opatrenie, ktoré by mohlo ovplyvniť rozsah 
ochrany základných práv, prijme v rámci 
režimu delegovanej právomoci, ktorá 
Parlament oprávňuje zrušiť rozhodnutie.

9. Všeobecnejšou otázkou, pokiaľ ide 
o politiky súvisiace s priestorom slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, bude spôsob 
vykonávania ustanovení novej zmluvy 
o delegovaných a vykonávacích 
právomociach (články 290 a 291 Zmluvy 
o fungovaní EÚ). Bez toho, aby bol 
dotknutý článok 290 Zmluvy a fungovaní 
EÚ, podľa ktorého základné otázky, ako 
je obmedzenie výkonu základných práv, 
sú vždy vyhradené legislatívnemu aktu, je 
potrebné uplatňovať všeobecnú zásadu, 
podľa ktorej sa opatrenie, ktoré by mohlo 
ovplyvniť rozsah ochrany základných práv, 

                                               
1 Návrh 18-mesačného programu Rady, č.°10093/08,
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/08/st10/st10093.sk08.pdf.
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prijme v rámci režimu delegovanej 
právomoci, ktorá Parlament oprávňuje 
zrušiť rozhodnutie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. V prechodnom období bude Parlament
čeliť niekoľkým zmenám, pokiaľ ide 
o formu a obsah otvorených právnych 
predpisov. Podľa Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci má 
Parlament naďalej naliehať, aby sa 
dosiahla medziinštitucionálna dohoda 
o zmrazení prijatia otvorených 
legislatívnych návrhov v treťom pilieri 
súvisiacich so základnými právami do 
nadobudnutia platnosti novej zmluvy 
s cieľom umožniť plnú súdnu kontrolu. 
Môže sa to týkať napríklad opatrení, ako je 
prepracovanie rámcovej smernice 
o terorizme.

11. V prechodnom období bude Parlament 
čeliť niekoľkým zmenám, pokiaľ ide 
o formu a obsah otvorených právnych 
predpisov. Podľa Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci má 
Parlament naďalej naliehať, aby sa 
dosiahla medziinštitucionálna dohoda 
o zmrazení prijatia otvorených 
legislatívnych návrhov v treťom pilieri 
súvisiacich so základnými právami do 
nadobudnutia platnosti novej zmluvy 
s cieľom umožniť jednotnú súdnu kontrolu 
v celej Únii. Môže sa to týkať napríklad 
opatrení, ako je prepracovanie rámcovej 
smernice o terorizme.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Maria da Assunção Esteves

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. V prechodnom období bude Parlament 
čeliť niekoľkým zmenám, pokiaľ ide 

11. V prechodnom období bude Parlament 
čeliť niekoľkým zmenám, pokiaľ ide 
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o formu a obsah otvorených právnych 
predpisov. Podľa Výboru pre 
občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci má Parlament naďalej 
naliehať, aby sa dosiahla 
medziinštitucionálna dohoda 
o zmrazení prijatia otvorených 
legislatívnych návrhov v treťom pilieri 
súvisiacich so základnými právami do 
nadobudnutia platnosti novej zmluvy 
s cieľom umožniť plnú súdnu 
kontrolu. Môže sa to týkať napríklad 
opatrení, ako je prepracovanie 
rámcovej smernice o terorizme.

Všetky otvorené návrhy v treťom 
pilieri, ktoré majú obmedzený vplyv 
na základné práva a slobody, sa preto 
môžu prijať bez odkladu, napr. 
rámcové rozhodnutia o výkone 
rozhodnutí vydaných v neprítomnosti, 
rozhodnutie o posilnení Eurojustu, 
rozhodnutie o Európskej justičnej 
sieti. Všetky tieto návrhy sú dôležité 
na zlepšenie súdnej spolupráce.

o formu a obsah otvorených právnych 
predpisov. Podľa Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci má 
Parlament naďalej naliehať, aby sa 
dosiahla medziinštitucionálna dohoda, 
ktorou sa pre otvorené legislatívne návrhy
v treťom pilieri zabezpečí rovnocennosť 
konzultačného postupu pri prvom čítaní 
s postupom spolurozhodovania, s cieľom 
umožniť plnú súdnu kontrolu.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Maria da Assunção Esteves

Návrh stanoviska
Odsek 16 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

16 a. Ak členské štáty využijú postup 
núdzového zablokovania, ktorý je 
ustanovený v Zmluve o fungovaní 
Európskej únie pre oblasť trestných vecí 
(články 82 ods. 3 a 83 ods. 3), predseda 
Výboru pre občianske slobody, 
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spravodlivosť a vnútorné veci zašle 
písomnú správu Európskej rade, v ktorej 
uvedie súčasné stanovisko dosiahnuté na 
rokovaní.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Renate Weber

Návrh stanoviska
Odsek 17 – bod d

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) vytvorením úradu európskeho 
verejného prokurátora na skvalitnenie 
činnosti Eurojustu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Renate Weber

Návrh stanoviska
Odsek 17 – bod d a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d a) vypracovaním zelenej knihy 
o európskom trestnom práve s ohľadom 
na jurisdikciu, na základe ktorej bude 
potom možné vytvoriť úrad európskeho 
verejného prokurátora.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Johannes Voggenhuber

Návrh stanoviska
Odsek 17 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

17 a. Európsky parlament víta hodnotenie 
troch predsedníctiev, že „donucovacie 
opatrenia by mali sprevádzať 
zodpovedajúce pravidlá na posilnenie 
práv jednotlivca, či už podozrivého, obete 
alebo svedka. Možný rozvoj práv obetí sa 
preskúma na základe hodnotenia 
realizácie rámcového rozhodnutia 
o postavení obetí v trestnom konaní zo 
strany Komisie. Po nadobudnutí platnosti 
Lisabonskej zmluvy sa od Komisie alebo 
od členských štátov očakáva návrh 
právneho nástroja o procesných právach 
v trestnom konaní.“

Or. en
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