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EURÓPSKY PARLAMENT 
VÝBOR PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ 

VECI 

VEREJNÝ SEMINÁR

ÚČINNÁ A ZODPOVEDNÁ POLICAJNÁ SPOLUPRÁCA
V EURÓPSKEJ ÚNII

CESTA NAPRED

Pondelok 18. decembra od 15.00 hod. do 18.30 hod.

Európsky parlament,
Budova: Paul Henri Spaak, miestnosť: PHS 5B001

Rue Wiertz 60 – Brusel

Články 29 a 30 Zmluvy o Európskej únii stanovujú, že jedným z hlavných cieľov EÚ je poskytovať 
občanom vysokú úroveň ochrany v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti prostredníctvom 
rozvoja spoločných postupov členských štátov v oblasti policajnej spolupráce. V schengenskom 
priestore bez kontrol na vnútorných hraniciach je nevyhnutné rozvíjať účinnú policajnú spoluprácu, 
aby sa zločinci nemohli beztrestne skrývať. 

Odkedy Maastrichtská zmluva, ktorou sa policajná spolupráca začlenila do Zmluvy o EÚ, nadobudla 
účinnosť, Európska únia prijala značné množstvo opatrení na zlepšenie spolupráce policajných služieb 
členských štátov. Najnovším opatrením je schválenie Haagskeho programu, ktorý odpovedá na obavy 
späté s rozšírením EÚ a terorizmom a ktorý má za cieľ posilniť operatívnu spoluprácu, a to 
predovšetkým vďaka rozšírenej výmene informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní 
a databázami EÚ.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že v jednotlivých častiach systému nastal pokrok, no Európskej 
Únii sa zatiaľ nepodarilo zjednotiť prístup v tejto oblasti a kritika policajnej spolupráce EÚ je 
namieste, pretože súčasný rámec nedokáže zabezpečiť optimálne výsledky ani dokonalú ochranu práv 
jednotlivcov.
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Hlavnou témou tohto seminára je analýza súčasného inštitucionálneho a neformálneho rámca 
policajnej spolupráce. Cieľom stretnutia je vytvoriť konštruktívne fórum, na ktorom sa bude 
diskutovať o možnostiach zlepšenia policajnej spolupráce v rámci Európskej únie, aby sa zlepšila 
ochrana práv príslušných jednotlivcov a rozšírila demokratická kontrola. Pripájame návrh programu. 
K dispozícii budú oznámenia o širších súvislostiach diskusných tém.

NÁVRH PROGRAMU

od 15.00 hod. do 15.30 hod. – OTVORENIE SEMINÁRA

Úvodný prejav

§ pán Jean-Marie CAVADA, predseda Výboru Európskeho parlamentu pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci  

§ pán Franco FRATTINI, podpredseda Európskej komisie, európsky komisár pre oblasť 
spravodlivosti, slobody a bezpečnosti

§ pán Kari RANTAMA, námestník prezidenta policajného zboru Fínska, predseda Výboru 
ustanoveného podľa článku 36 v mene fínskeho predsedníctva

od 15.30 hod. do 16.30 hod. – PRVÁ ČASŤ
AKÉ SÚ HLAVNÉ PREKÁŽKY POLICAJNEJ SPOLUPRÁCE 

A KOMUNIKÁCIE V EURÓPSKEJ ÚNII?

Hlavné prekážky policajnej spolupráce

Prezentácia:  dr. Valsamis MITSILEGAS, univerzitný docent na katedre práva Queen Mary 
University of London (15.30 – 15.45)

§ Rozdiely medzi právnym a ústavným systémom EÚ
- otázky rôznych právnych a ústavných tradícií členských štátov týkajúce sa policajnej moci, 
získavania osobných údajov na vnútroštátnej úrovni a ochrany údajov 
- otázka Európy rôznych rýchlostí, ktorá môže viesť k nesúladu na úrovni ochrany občanov 
v spoločnej oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
- zásada dostupnosti, zavedená v Haagskom programe, založená na myšlienke integrácie na základe 
vzájomného uznania namiesto harmonizácie, ktorá sa začne uplatňovať od 1. januára 2008 a môže 
spôsobiť problémy, ak sa nevytvoria všeobecné záruky na ochranu ústavných princípov a základných 
práv

§ Množstvo účastníkov a štruktúr na poli policajnej spolupráce – otázka komplementárnosti, 
koordinácie a rizika presahu kompetencií 
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§ Potreba dôkladného hodnotenia hrozieb
Koncepcia spravodajských policajných služieb sa zameriava na rozšírenie poznatkov o hrozbách, 
vychádzajúc zo skutočnosti, že bez dobrých informácií o významných zločincoch a zločineckých 
sieťach sa dá v tejto oblasti len veľmi ťažko bojovať proti hrozbám a stanoviť si priority. V hodnotení 
hrozieb organizovaného zločinu (OCTA) Europol opisuje hlavné druhy zločineckej aktivity, štruktúry 
skupín organizovaného zločinu a systém ich fungovania. Je hodnotenie OCTA dostatočne progresívne 
a proaktívne, alebo zostáva v polohe reakcie?

§ Ťažkosti na úrovni určenia stratégie – potreba stanoviť jasné ciele a priority
Treba vytvoriť vnútornú bezpečnostnú stratégiu.

§ Nízka úroveň spoločnej kultúry a vzájomnej dôvery policajných orgánov a silný pocit 
vlastníctva informácií

Ťažkosti s výmenou informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a neochota spolupracovať 
so zahraničnými kolegami sú bežnou praxou. Je potrebné posilniť vzájomnú dôveru orgánov činných 
v trestnom konaní predovšetkým preto, že zásada dostupnosti vychádza zo vzájomného uznania, 
ktorého podmienkou je úplná dôvera k právnemu a operatívnemu systému iného členského štátu. 

§ Problémy na operatívnej úrovni (nezlučiteľnosť komunikačných a sledovacích zariadení, 
jazyková bariéra, nízka úroveň vyhodnocovania a štatistiky)

§ Otázka deficitu demokracie a zodpovednosti pri tvorbe databáz, pri agentúrach EÚ, napr. 
Europol, a pri prijímaní sekundárnej legislatívy v rámci komitológie

Ochrana údajov – Sú súčasné normy v oblasti policajnej spolupráce dostatočné?

Prezentácia: pán Peter HUSTINX, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (15.45 – 16.00)

Rozhodujúce je, aby si orgány činné v trestnom konaní dokázali navzájom vymieňať informácie, ale 
dôležitá je aj vonkajšia kontrola a autorizácia. Obavy o ochranu údajov sú ešte pálčivejšie, odkedy sa 
objavila myšlienka vzájomne prepojiť databázy policajných údajov (Schengenský informačný systém 
SIS, databáza Europolu). 

DISKUSIA (16.00 – 16.30)

od 16.30 hod. do 17.30 hod. – DRUHÁ ČASŤ
AKÉ RIEŠENIA SA ZATIAĽ PODARILO NÁJSŤ A OVERENÉ POSTUPY 

POLICAJNEJ SPOLUPRÁCE
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Aké riešenia bežných operatívnych problémov sa zatiaľ podarilo nájsť? Dali by sa niektoré 
overené postupy využiť vo všetkých členských štátoch?  

Prezentácia: pán Pierre BERTHELET, odborný asistent práva a politológie, odborník v oblasti 
európskej vnútornej bezpečnosti (16.30 – 16.40)

Niekoľko príkladov: 

- Schengenský dohovor
- Prümský dohovor
- Regionálna spolupráca medzi členskými štátmi a dohovory uplatňované vo vzťahoch s tretími 

krajinami (napríklad pracovná skupina pre organizovaný zločin v pobaltskom regióne) 

- Dvojstranné a viacstranné dohody a vybudovanie stredísk policajnej spolupráce – v čom 
spočíva prínos týchto stredísk? Sú to dvere, ktoré otvárajú cestu k užšej spolupráci medzi susediacimi 
krajinami v súvislosti so Schengenským priestorom? 

Prezentácia: pán Bernd BELLE, hlavný komisár krajinského policajného zboru Baden-
Württemberg a nemecký koordinátor centra policajnej a colnej spolupráce medzi Francúzskom 
a Nemeckom v Kehli (16.40 – 16.50)

Návrh rozhodnutia Rady o zlepšení policajnej spolupráce medzi členskými štátmi Európskej 
únie, najmä na vnútorných hraniciach, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor, ktorým sa vykonáva 
Schengenská dohoda (KOM(2005) 317 – LIBE/6/29788)

Prezentácia:  pán Herbert REUL, spravodajca a člen Výboru Európskeho parlamentu pre 
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (16.50 – 17.00)

Tento návrh z roku 2005 zahŕňa overené postupy posledného desaťročia a má za cieľ poskytnúť 
spoločný rámec policajnej spolupráce s minimálnymi normami tak, aby členské štáty mohli ísť 
v cezhraničnej spolupráci ešte ďalej. Rozhodnutie sa týka výmeny informácií, operatívnej spolupráce 
(spoločné hliadky, spoločné zásahové a sledovacie operácie), zlučiteľnosti a interoperability zariadení 
a výcviku príslušníkov policajného zboru. Členským štátom sa ním ukladá povinnosť vytvoriť trvalé 
štruktúry spolupráce s cieľom podnietiť väčšiu dôveru medzi príslušníkmi policajných zborov rôznych 
krajín. Rozhodnutie ďalej mení a dopĺňa ustanovenia Schengenského dohovoru týkajúce sa 
cezhraničného sledovania a cezhraničného prenasledovania.

DISKUSIA (17.00 – 17.30)

od 17.30 hod. do 18.30 hod. – TRETIA ČASŤ
AKÉ ĎALŠIE RIEŠENIA MOŽNO NAPLÁNOVAŤ, ABY SA ZLEPŠILA 
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POLICAJNÁ SPOLUPRÁCA?

Čo možno urobiť na strategickej a operatívnej úrovni, aby sa zlepšila policajná spolupráca?

Prezentácia: pán Patrick ZANDERS, hlavný komisár a riaditeľ divízie politiky medzinárodnej 
policajnej spolupráce federálneho policajného zboru Belgicka (17.30 – 17.45)

§ Úloha Európskej rady a Rady Európskej únie – možno zlepšiť účasť Európskeho parlamentu?

§ Úloha pracovnej skupiny európskych policajných prezidentov – v čom spočíva prínos po 
siedmich rokoch existencie? Ako by sa ešte dala zlepšiť transparentnosť?

§ G6
Bolo by možné poskytovať národným parlamentom, Európskemu parlamentu a verejnosti úplné 
informácie o výsledkoch stretnutí krajín G6? Ako sú iné členské štáty EÚ informované o návrhoch 
krajín G6? Je ich účasť dostatočná? 

Medzivládne zoskupenia tohto druhu v minulosti so sebou priniesli rozvoj v podobe dohôd ako 
Schengenská dohoda, Schengenský dohovor a Prümský dohovor. Je naozaj vhodné, aby boli otvorené 
aj pre krajiny, ktoré sa vôbec nezúčastnili na rokovaniach? 

Prekračujú návrhy G6 súčasnú politiku EÚ obchádzajúc určité dôležité opatrenia, o ktorých sa 
v súčasnosti rokuje? 

§ Europol1  
Je spolupráca medzi štátnou policajnou mocou a Europolom dostatočná? Ako možno zväčšiť prínos 
Europolu? Ako možno zlepšiť parlamentnú kontrolu? Je súčasný charakter Europolu v zhode s jeho 
poslaním a cieľmi? Aké sú plánované zmeny týkajúce sa Europolu? 

§ Interpol 
Je spolupráca medzi členskými štátmi a Interpolom dostatočná? Ako sa dá zlepšiť? Prečo niektoré 
členské štáty nezdieľajú informácie s Interpolom? Aké je spojenie s Europolom? 

§ COSI – Stály výbor pre vnútornú bezpečnosť 
Aké kroky možno podniknúť na zlepšenie operatívnej spolupráce v oblasti vnútornej bezpečnosti, kým 
je prijatie ústavy „na bode mrazu“? 

  
1 Veľa otázok súvisiacich s Europolom sa riešilo na parlamentnej schôdzi, ktorú usporiadal výbor LIBE v októbri 2005 s 
názvom Zlepšenie parlamentnej kontroly súdnej a policajnej spolupráce v Európe. Činnosť Europolu a jeho výročnú správu z 
roku 2005 prezentoval riaditeľ Europolu pán Ratzel na schôdzi nášho výboru v júli 2006.
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§ Aké je najlepšie strategické využitie spoločných vyšetrovateľských tímov v boji proti 
závažnému cezhraničnému zločinu?

§ Ako možno dosiahnuť vytvorenie vzájomného porozumenia a dôvery, spoločnej kultúry 
medzi príslušníkmi policajných zborov? Ako v tom môže pomôcť CEPOL? 

§ Mala by byť operatívna spolupráca medzi políciou, colnými úradmi, pohraničnou strážou 
a ďalšími špecializovanými orgánmi činnými v trestnom konaní členských štátov záväznejšia
v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu v Európskej únii? Harmonizácia alebo 
vzájomné uznanie?  

§ Ako možno zlepšiť spoluprácu medzi políciou, colnými úradmi, pohraničnou strážou 
a ďalšími zodpovednými orgánmi na úrovni členských štátov?

§ Má spolupráca predpísaná z hľadiska Európskej úrovne vplyv na spoluprácu na národnej 
úrovni?

§ Aký vplyv má operatívna úroveň na strategickú úroveň? Problém rozhodovania podľa 
prístupu zhora nadol.

§ Otázka preklenujúceho ustanovenia článku 42 Zmluvy o Európskej únii.

Ako sa dá zlepšiť parlamentná kontrola?

Prezentácia: prof. dr. Willy Bruggeman, profesor v univerzitnom centre Beneluxu, prezident 
belgického federálneho policajného zboru, bývalý hlavný námestník riaditeľa Europolu (17.45 –
17.55)

Cieľom Ústavnej zmluvy je zavedenie lepšej demokracie a väčšej zodpovednosti v oblasti súdnej 
a policajnej spolupráce. Ako by bolo možné riešiť slabú úroveň vonkajšej kontroly vychádzajúc 
z neexistencie ústavy?

DISKUSIA (17.55 – 18.25), účastníci:

§ pán Kari RANTAMA, námestník prezidenta policajného zboru Fínska, predseda Výboru 
ustanoveného podľa článku 36

§ pán Günter KRAUSE, šéf generálneho riaditeľstva polície ministerstva vnútorných vecí 
Nemecka

§ pán Ulf GORANSSON, riaditeľ akadémie CEPOL
§ pán Michel QUILLE, námestník riaditeľa Europolu
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§ pán Jean Michel LOUBOUTIN, riaditeľ riaditeľstva operačnej policajnej podpory 
Interpolu

§ pán Gilles DE KERCHOVE, riaditeľ generálneho sekretariátu Rady Európskej únie, 
generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť a vnútorné veci, odborný asistent na Inštitúte 
európskych štúdií Slobodnej univerzity v Bruseli, na katolíckej univerzite de Louvain (UCL) 
a na univerzite Saint-Louis (FUSL) v Belgicku 

s účasťou spravodajcu, pána Herberta REULA, člena Výboru Európskeho parlamentu pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a spravodajcu o spisoch Europolu, pána Claudea 
MORAESA, člena Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci.

ZÁVER SEMINÁRA

Pán Jean-Marie CAVADA, predseda Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci.

PRÍLOHA
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PRAKTICKÉ POKYNY K DISKUSII

Časový limit prezentácií je 10 minút.

Časový limit príspevkov a otázok počas diskusie sú 3 minúty, aby sa do diskusie mohlo zapojiť čo najviac 
poslancov. 

Poslanci dostanú priestor na príspevok alebo otázku podľa poradia, v akom požiadajú o vystúpenie.

Rečníci, ktorí si želajú doplniť príspevok písomnými podkladmi, môžu dokumenty (prednostne 
v anglickom alebo francúzskom jazyku) v predstihu odovzdať sekretariátu (e-mail: 
ana.dumitrache@europarl.europa.eu). Tieto dokumenty sa počas schôdze rozdajú poslancom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE TÝCH, KTORÍ SA CHCÚ ZÚČASTNIŤ NA SEMINÁRI

Tento seminár je prístupný pre verejnosť. Z bezpečnostných dôvodov si však musia účastníci, 
ktorí nemajú preukaz na vstup do Európskeho parlamentu, vopred zabezpečiť povolenie na vstup. 
Žiadatelia o vydanie povolenia sa môžu do 14. decembra 2006 obrátiť na sekretariát seminára 
(kontaktná osoba je pán Ryszard de Groot).

Simultánne tlmočenie bude k dispozícii v týchto jazykoch: EN, FR, DE, IT, NL, ES, DA, EL, PT, FI, 
SV, PL

KONTAKTY NA SEKRETARIÁT SEMINÁRA

Sekretariát seminára Telefón Adresa E-mail 

Ana DUMITRACHE
správkyňa

+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

ip-libe@europarl.eu.int
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Anne DE CONINCK
tajomníčka  

+32 2 284 21 79 LIBE Secretariat
European Parliament
Rue Wiertz
RMD 01J026
1047 Brussels


