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EVROPSKÝ PARLAMENT 
VÝBOR PRO OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI 

VEŘEJNÝ SEMINÁŘ

ÚČINNÁ A ZODPOVĚDNÁ POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE
V EU

CESTA VPŘED

Pondělí 18. prosince od 15:00 do 18:30

Evropský parlament
budova Paul-Henri Spaak, místnost PHS 5B001

Rue Wiertz 60 – Brusel

Články 29 a 30 Smlouvy o Evropské unii stanovují, že jedním z hlavních cílů EU je poskytovat 
občanům vysokou úroveň ochrany v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti prostřednictvím 
rozvoje společných postupů členských státu v oblasti policejní spolupráce. V Schengenském prostoru 
bez kontrol na vnitřních hranicích je nevyhnutelné rozvíjet účinnou policejní spolupráci, aby se 
zločinci nemohli beztrestně skrývat.

Od vstupu Maastrichtské smlouvy v platnost, čímž se policejní spolupráce začlenila do Smlouvy o EU, 
přijala Evropská unie značné množství opatření na zlepšení spolupráce policejních služeb členských 
států. Novějším opatřením Haagský program, který odráží obavy spojené s rozšířením EU a 
terorizmem a který má za cíl posílit operativní spolupráci, a to především prostřednictvím rozšířené 
výměny informací mezi orgány činnými v trestním řízení a databázemi EU.

Všeobecně je možné konstatovat, že ačkoliv v jednotlivých částech systému nastal pokrok, EU se 
zatím nepodařilo sjednotit přístup v této oblasti a kritika policejní spolupráce EU je oprávněná, 
protože současný rámec nedokáže zabezpečit optimální výsledky ani dokonalou ochranu práv 
jednotlivců. 

Tématem tohoto semináře bude analýza současného institucionálního a neformálního rámce policejní 
spolupráce. Cílem tohoto semináře je vytvořit konstruktivní fórum, na kterém se bude diskutovat o 
možnostech zlepšení policejní spolupráce v rámci EU současně se zlepšením ochrany práv jednotlivců 
a rozšířením demokratické kontroly. Návrh programu přiložen. K dispozici budou informační 
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poznámky o širších souvislostech diskusních témat.
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NÁVRH PROGRAMU

15:00–15:30 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ

Úvod 

§ Jean–Marie CAVADA, předseda Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
§ Franco FRATTINI, místopředseda Evropské komise odpovědný za spravedlnost, svobodu a 

bezpečnost 
§ Kari RANTAMA, náměstek národního policejního komisaře, Finsko, předseda výboru 

zřízeného podle článku 36, zástupce finského předsednictví

15:30–16:30  ČÁST I
JAKÉ JSOU HLAVNÍ PŘEKÁŽKY POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE A 

KOMUNIKACE V EU?

Hlavní překážky policejní spolupráce

Vystoupení Dr. Valsamise MITSILEGASE, docenta na katedře práv Queen Mary University of 
London (15:30–15:45)

§ Rozdíl mezi právními a ústavními systémy EU
- otázka různých právních a ústavních tradic členských států, pokud jde o policejní moc, získávání 
osobních údajů na vnitrostátní úrovni a ochranu údajů;
- otázka Evropy různých rychlostí, která může vést k nesouladu na úrovni ochrany občanů ve 
společném prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti;
- zásada dostupnosti, zavedená v Haagském programu, která je založena na myšlence integrace na 
základě vzájemného uznání místo harmonizace, se začne používat od 1. ledna 2008 a může způsobit 
problémy, pokud se nevytvoří všeobecné záruky na ochranu ústavních principů a základních práv.

§ Velký počet činitelů a struktur v oblasti policejní spolupráce – otázka komplementarity, 
koordinace a rizika překrývání kompetencí

§ Potřeba komplexního posuzování hrozeb
Koncepce policejní práce na základě zpravodajských informací se zaměřuje na rozšíření poznatků o 
hrozbách vycházejících ze skutečnosti, že bez dobrých informací o významných zločincích a 
zločineckých sítích se dá v této oblasti jen velmi těžko bojovat proti hrozbám a stanovit si priority. 
Posouzení hrozeb organizované trestné činnosti (OCTA) vypracované Europolem popisuje hlavní 
druhy zločinů, struktury skupin organizovaného zločinu a systém jejich fungování. Je posouzení 
OCTA dostatečně pokrokové a aktivní, nebo zůstává spíše v poloze reakce?

§ Potíže na úrovni vymezení strategií – potřeba jasného definování cílů a priorit
Je nezbytné vytvořit vnitřní bezpečnostní strategii. 
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§ Nedostatek společné kultury a vzájemné důvěry mezi policejními orgány a silný smysl pro 
vlastnictví informací 

Byly zaznamenány problémy při výměně informací mezi orgány činnými v trestním řízení a neochota
spolupracovat se zahraničními kolegy.  Je potřeba posílit vzájemnou důvěru orgánů činných v trestním 
řízení hlavně proto, že zásada dostupnosti vychází ze vzájemného uznání, jehož podmínkou je úplná 
důvěra k právnímu a operativnímu systému jiného členského státu. 

§ Problémy na operativní úrovni (neslučitelnost komunikačních a sledovacích zařízení, jazyková 
bariéra, nízká úroveň vyhodnocování a statistiky)

§ Otázka deficitu demokracie a zodpovědnosti při tvorbě databází a v agenturách EU, např. 
Europolu, a při přijímání sekundární legislativy v rámci komitologie

Ochrana dat – jsou současné normy v oblasti policejní spolupráce dostačující?

Vystoupení Petera HUSTINXE, evropského inspektora ochrany údajů (15:45–16:00)

Rozhodující je, aby si orgány činné v trestním řízení dokázali navzájem vyměňovat informace, ale 
nezbytná je i vnější kontrola a autorizace. Obavy o ochranu údajů jsou ještě naléhavější od té doby, co 
se objevila myšlenka vzájemně propojit databázi policejních údajů (SIS, databáze Europolu). 

DISKUSE (16:00–16:30)

16:30–17:30 ČÁST II
NALEZENÁ ŘEŠENÍ A OSVĚDČENÉ METODY V POLICEJNÍ 

SPOLUPRÁCI

Jaká řešení běžných provozních problémů se dosud podařilo nalézt? Daly by se některé 
osvědčené metody použít ve všech členských státech?  

Vystoupení Pierra BERTHELETA, vysokoškolského učitele práva a politologie, odborníka na 
otázky evropské vnitřní bezpečnosti (16:30–16:40)

Několik příkladů: 

- Schengenská dohoda
- Prümská úmluva
- Regionální spolupráce mezi členskými státy a dohody uplatňované ve vztazích se třetími zeměmi. 

(např.: pracovní skupina pro organizovaný zločin v regionu Baltského moře) 
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- Dvoustranné a vícestranné dohody a vytvoření center policejní spolupráce – jaký je přínos 
těchto center: jsou dveřmi, které otevírají cestu k hlubší spolupráci mezi sousedními státy 
v Schengenském prostoru? 

Vystoupení Bernda BELLEHO, hlavního policejního komisaře ve spolkové zemi 
Baden-Württemberg a německého koordinátora centra francouzsko-německé policejní a celní 
spolupráce v Kehlu (16:40–16:50)

Návrh rozhodnutí Rady o zlepšení policejní spolupráce mezi členskými státy Evropské unie, 
zejména na vnitřních hranicích, kterým se mění úmluva k provedení Schengenské dohody 
(KOM(2005)0317 – LIBE/6/29788)

Vystoupení Herberta REULA, člena a zpravodaje Výboru EP pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci (16:50–17:00)

Tento návrh z roku 2005 zahrnuje osvědčené postupy, které byly vyvinuty v posledním desetiletí, a 
klade si za cíl poskytnout společný rámec pro policejní spolupráci s minimálními normami, který 
umožní členským státům širší přeshraniční spolupráci. Rozhodnutí se týká výměny informací, 
operativní spolupráce (společné hlídky, společné zásahy a kontrolní akce), slučitelnosti a 
interoperability zařízení a odborného výcviku policistů. Ukládá členským státům zřídit stálé struktury 
pro spolupráci, aby byl udržen rozvoj důvěry mezi policisty různých zemí. Rozhodnutí dále mění a 
doplňuje ustanovení Schengenské dohody týkající se přeshraničního sledování a pronásledování.

DISKUSE (17:00–17:30)

17:30–18:30 ČÁST III
JAKÁ DALŠÍ ŘEŠENÍ JE MOŽNÉ NAPLÁNOVAT, ABY SE ZLEPŠILA 

POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE?

Co je možné udělat na strategické a provozní úrovni, aby se zlepšila policejní spolupráce?

Vystoupení Patricka ZANDERSE, hlavního komisaře a ředitele divize mezinárodní policejní 
spolupráce belgické federální policie (17:30–17:45)

§ Úloha Evropské rady a Rady EU – možnost zlepšit účast Evropského parlamentu?

§ Úloha pracovní skupiny evropských policejních prezidentů – v čem spočívá přínos po sedmi 
letech existence? Jak by se ještě dala zlepšit transparentnost?

§ G6
Bylo by možné poskytovat národním parlamentům, Evropskému parlamentu a veřejnosti úplné 
informace o výsledcích setkání zemí G6? Jak jsou ostatní členské státy EU informovány o návrzích 
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zemí G6? Je jejich zapojení dostatečné? 

Mezivládní uskupení tohoto druhu s sebou v minulosti přinesly rozvoj v podobě dohod jako např. 
Schengenská dohoda, Schengenská úmluva a Prümská úmluva. Je opravdu vhodné, aby byly tyto 
výsledky přístupné i zemím, které se vůbec neúčastnily jednání?

Nepřesahují návrhy G6 současnou politiku EU a neobcházejí určitá důležitá opatření, o kterých se 
v současnosti jedná? 

§ Europol1  
Je spolupráce mezi vnitrostátními policejními silami a Europolem dostatečná? Jak je možné zvýšit 
přínos Europolu? Jak je možné zlepšit parlamentní kontrolu? Je současný charakter Europolu 
v souladu s jeho posláním a cíly? Jaké jsou plánované změny týkající se Europolu? 

§ Interpol 
Je spolupráce mezi členskými státy a Interpolem dostatečná? Jak je možné ji zlepšit? Proč některé 
členské státy nesdílejí informace s Interpolem? Jaká jsou spojení s Europolem? 

§ COSI – Stálý výbor pro vnitřní bezpečnost 
Jaké kroky je možné podniknout ke zlepšení „operativní spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti“, 
dokud se Ústava nachází v mrtvém bodě? 

§ Jak nejlépe strategicky využít společné vyšetřovací týmy v boji proti závažné přeshraniční 
trestné činnosti?

§ Jak je možné dosáhnout vzájemného porozumění a důvěry, společné kultury mezi příslušníky 
policejních sborů? Jak v tom může CEPOL pomoci? 

§ Měla by být operativní spolupráce mezi policií, celními úřady, pohraniční stráží a dalšími 
specializovanými orgány činnými v trestním řízení členských států závaznější v boji proti 
terorizmu a organizovanému zločinu v Evropské unii? Harmonizace nebo vzájemné uznávání?  

§ Jak je možné zlepšit spolupráci mezi policií, celními úřady, pohraniční stráží a dalšími 
zodpovědnými orgány na úrovni členských států?

§ Má spolupráce stanovená na Evropské úrovni vliv na spolupráci na vnitrostátní úrovni?

§ Jaký vliv má operativní úroveň na strategickou úroveň? Problém rozhodování způsobem 
„shora dolů“.

§ Otázka překlenovací doložky článku 42 Smlouvy o Evropské unii.

  
1 Mnoho otázek týkajících se Europolu se řešilo na parlamentní schůzi, kterou uspořádal výbor LIBE v říjnu 2005 pod 
názvem „Zlepšení parlamentní kontroly soudní a policejní spolupráce v Evropě“. Činnosti Europolu a jeho výroční zprávu z 
roku 2005 prezentoval ředitel Europolu pan Ratzel na schůzi našeho výboru v červenci 2006.
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Jak je možné zlepšit parlamentní kontrolu?

Vystoupení Prof. Dr. Willyho Bruggemana, profesora univerzitního centra Benelux, prezidenta 
belgické federální policie, bývalého hlavního náměstka ředitele Europolu (17:45–17:55)

Cílem Ústavní smlouvy je zavedení větší demokracie a zodpovědnosti v oblasti soudní a policejní 
spolupráce. Jak by bylo možné řešit nedostatečnou úroveň vnější kontroly, není-li Ústava k dispozici? 

DISKUSE (17:55–18:25), účastníci:

§ Kari RANTAMA, náměstek národního policejního komisaře, Finsko, předseda výboru 
zřízeného podle článku 36 

§ Günter KRAUSE, vedoucí generálního ředitelství pro záležitosti policie, ministerstvo vnitra, 
Německo

§ Ulf GORANSSON, ředitel, CEPOL
§ Michel QUILLE, zástupce ředitele, Europol
§ Jean Michel LOUBOUTIN, ředitel ředitelství operační policejní podpory, Interpol
§ Gilles DE KERCHOVE, ředitel, generální sekretariát Rady EU, GŘ pro spravedlnost  a 

vnitřní věci, vysokoškolský učitel v Institutu evropských studií Svobodné univerzity v 
Bruselu,  na katolické univerzitě v Lovani (UCL) a na univerzitě Saint-Luis (FUSL), Belgie

Za účasti Herberta REULA, člena a zpravodaje Výboru EP pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci, a Clauda MORAESE, člena Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a 
zpravodaje o záležitostech Europolu.

ZÁVĚREČNÁ ČÁST

Jean–Marie CAVADA, předseda Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

PŘÍLOHA



PE 382.320v02-00 8/8 OJ\643527CS.doc

CS

PRAKTICKÉ POKYNY PRO VEDENÍ DISKUSE

Časový limit na příspěvek je 10 minut.

V zájmu toho, aby se do diskuse mohl zapojit co největší počet poslanců, bude doba určená pro jednotlivé 
příspěvky během diskuse omezena na tři minuty na jeden příspěvek či otázku. 

Slovo bude jednotlivým řečníkům udělováno v pořadí, v jakém budou obdrženy žádosti.

Poslanci, kteří by chtěli doplnit svůj příspěvek, tak mohou učinit písemně a předem zaslat sekretariátu 
dokument (pokud možno v angličtině nebo ve francouzštině) (e-mail: 
ana.dumitrache@europarl.europa.eu). Tyto dokumenty budou rozdány v průběhu semináře.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O ÚČAST NA SEMINÁŘI

Seminář je přístupný veřejnosti. Z bezpečnostních důvodů si účastníci, kteří nejsou držiteli průkazu 
povolujícího vstup do Evropského parlamentu, musí povolení ke vstupu zajistit předem. Zájemci o toto 
povolení ke vstupu se do 14. prosince 2006 obrátí na sekretariát semináře (Ryszard de Groot).

Seminář bude simultánně tlumočen do následujících jazyků: EN, FR, DE, IT, NL, ES, DA, EL, PT, FI, 
SV, PL.

KONTAKTNÍ INFORMACE SEKRETARIÁTU SEMINÁŘE

Sekretariát semináře Telefon Adresa E-mail 

Ana DUMITRACHE
referentka

+32.2.284.14.16 LIBE Secretariat
European Parliament 
Rue Wiertz 
RMD 1J 038
1047 Brussels

Ryszard DE GROOT
asistent 

+32.2.284.07.95 LIBE Secretariat
European Parliament 
Rue Wiertz 
RMD 1J 036
1047 Brussels

Anne DE CONINCK
sekretářka  

+32.2.284.21.79 LIBE Secretariat
European Parliament
Rue Wiertz
RMD 01J026
1047 Brussels

ip-libe@europarl.eu.int


