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PR_CNS_art93am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o organizácii a obsahu výmen informácií z 
registra trestov medzi členskými štátmi
(KOM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2005)0690)1,

– so zreteľom na článok 31 a článok  34 ods. 2 písm. b) Zmluvy o EÚ,

– so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Európskym parlamentom (C6-0052/2006),

– so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 1 písmeno a)

a) vymedziť podrobné pravidlá, podľa 
ktorých členský štát, v ktorom je vynesený 
odsudzujúci rozsudok proti štátnemu 
príslušníkovi iného členského štátu (ďalej 
len „členský štát, v ktorom bol vynesený 

Netýka sa slovenskej verzie.

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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odsudzujúci rozsudok“), odovzdáva 
informácie o tomto odsudzujúcom 
rozsudku členskému štátu, ktorého je 
odsúdená osoba štátnym príslušníkom 
(ďalej len „členský štát, ktorého je 
dotknutá osoba štátnym príslušníkom“)

Odôvodnenie

Netýka sa slovenskejverzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 2 písmeno a)

a) „odsudzujúci rozsudok“: každé 
právoplatné rozhodnutie trestného súdu 
alebo správneho orgánu, proti 
rozhodnutiu ktorých môže byť u 
príslušného súdneho orgánu podaný
opravný prostriedok, najmä v trestných 
veciach, ktoré stanovuje vinu osoby vo 
veci trestného činu alebo činu, za ktorý je 
možné uložiť trest podľa vnútroštátneho 
práva, ako za porušenie právnych 
predpisov;

a) „odsudzujúci rozsudok“: každé 
právoplatné rozhodnutie trestného súdu, 
ktoré stanovuje vinu osoby vo veci 
trestného činu alebo činu, za ktorý je 
možné uložiť trest v zmysle vnútroštátneho 
práva;

Odôvodnenie

Prvá časť odôvodnenia sa netýka slovenskej verzie. Vymedzenie pojmu „odsudzujúci 
rozsudok“ musí mať všeobecný dosah a musí zahŕňať aj odsudzujúce rozsudky vynesené v 
prípade menej závažných trestných činov, prečinov alebo priestupkov podľa jednotlivých 
vnútroštátnych právnych predpisov. Musíme pripomenúť, že v niektorých členských štátoch je 
opakované spáchanie menších prečinov alebo priestupkov považované za rovnocenné 
spáchaniu závažného trestného činu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 3 odsek 1

1. Na účely tohto rámcového rozhodnutia 
určí každý členský štát ústredný orgán. Na 
účely oznamovania informácií podľa 
článku 4 a odpovedí na žiadosti uvedené v 
článkoch 6 a 7 však členské štáty môžu 
určiť jeden alebo viacero ústredných 

1. Na účely tohto rámcového rozhodnutia 
určí každý členský štát ústredný orgán. Na 
účely oznamovania informácií podľa 
článku 4 a odpovedí na žiadosti o 
informácie podľa článku 7 však členské 
štáty môžu určiť jeden alebo viacero 
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orgánov. ústredných orgánov.

Odôvodnenie

Spôsob odpovedania na žiadosti o informácie je stanovený v článku 7 návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 4 odsek 1

1. Každý členský štát prijme potrebné 
opatrenia na to, aby ku všetkým 
odsudzujúcim rozsudkom vyneseným na 
jeho území bol pri ich zaznamenaní do 
vnútroštátneho registra trestov pripojený 
údaj o štátnej príslušnosti odsúdenej osoby, 
ak ide o štátneho príslušníka niektorého
členského štátu.

1. Každý členský štát prijme potrebné 
opatrenia na to, aby ku všetkým 
odsudzujúcim rozsudkom vyneseným na 
jeho území po tom, ako budú 
zaznamenané v registri trestov, bol pri ich 
zaznamenaní do vnútroštátneho registra 
trestov pripojený údaj o štátnej príslušnosti 
alebo štátnych príslušnostiach odsúdenej 
osoby, ak ide o štátneho príslušníka iného 
členského štátu

Odôvodnenie

Pôvodné znenie článku zdôrazňuje povinnosť postupovania informácií o odsudzujúcich 
rozsudkov, ale nezmieňuje sa o povinnosti vopred zaznamenať rozsudky v trestnom registri 
štátu, v ktorom boli vynesené . Musí sa zohľadniť aj tá možnosť, že odsúdená osoba môže mať 
viac než jednu štátnu príslušnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 4 odsek 2 pododsek 2

Ak je dotknutá osoba štátnym 
príslušníkom viacerých členských štátov, 
informácie sa odovzdávajú každému z 
týchto členských štátov, a to aj v prípade, 
ak je odsúdená osoba štátnym príslušníkom 
členského štátu, na ktorého území bola 
odsúdená.

Ak je známe, že odsúdená osoba je 
štátnym príslušníkom viacerých členských 
štátov, informácie sa odovzdávajú 
každému z týchto členských štátov, a to aj 
v prípade, ak je odsúdená osoba štátnym 
príslušníkom členského štátu, na ktorého 
území bola odsúdená.

Odôvodnenie

V niektorých prípadoch nemusí byť známe, že odsúdené osoby majú dvojitú štátnu príslušnosť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 4 odsek 3

3. Odovzdávanie informácií o 
odsudzujúcich rozhodnutiach zahŕňa aj 
údaj o období, počas ktorého sa záznam o 
odsudzujúcom rozsudku uchováva v 
registri členského štátu, v ktorom bol 
vynesený odsudzujúci rozsudok, tak, ako 
to vyplýva z vnútroštátnych predpisov 
členského štátu, v ktorom bol vynesený 
odsudzujúci rozsudok, v čase odovzdania 
informácií o odsudzujúcom rozsudku 
členskému štátu, ktorého je dotknutá 
osoba štátnym príslušníkom.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Túto povinnosť by členské štáty nemohli splniť, keďže okrem výkonu trestu ich vnútroštátne 
právne predpisy ukladajú na výmaz záznamu z registra trestov určité požiadavky, ako 
napríklad vyplatenie odškodného stanoveného v odsudzujúcom rozsudku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 4 odsek 4

4. Všetky následné opatrenia prijaté 
podľa vnútroštátnych právnych predpisov 
členského štátu, v ktorom bol vynesený 
odsudzujúci rozsudok, vedúce k zmene 
alebo výmazu informácií obsiahnutých v 
registri trestov vrátane zmien 
ovplyvňujúcich obdobie, počas ktorého sa 
informácie uchovávajú, oznámi ústredný 
orgán členského štátu, v ktorom bol 
vynesený odsudzujúci rozsudok, 
ústrednému orgánu členského štátu, 
ktorého je dotknutá osoba štátnym 
príslušníkom.

4. Akékoľvek zmeny alebo následný výmaz
informácií obsiahnutých v registri trestov 
ústredný orgán členského štátu, v ktorom 
bol vynesený odsudzujúci rozsudok, 
okamžite oznámi ústrednému orgánu 
členského štátu, ktorého je dotknutá osoba 
štátnym príslušníkom.  

Odôvodnenie

Každá aktualizácia a zmena informácií obsiahnutých v registri trestov členského štátu, v 
ktorom bol vynesený odsudzujúci rozsudok, musí byť okamžite oznámená členskému štátu, 
ktorého štátnym príslušníkom je odsúdená osoba, s cieľom aktualizácie údajov obsiahnutých v 
jeho príslušnom registri trestov. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 5 odsek 1

1. Ústredný orgán členského štátu, ktorého 
je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, 
uchováva informácie odovzdané podľa 
článku 4 v ich celistvosti, aby ich mohol 
postúpiť ďalej v súlade s článkom 7.

1. Ústredný orgán členského štátu, ktorého 
je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, 
uchováva informácie odovzdané podľa  
článku 4 ods. 2 a 4 a podľa článku 11 v 
ich celistvosti, aby ich mohol postúpiť 
ďalej v súlade s článkom 7.

Odôvodnenie

Výraz „všetky“ (ktorý v slovenskej verzii chýbal) dával priestor pre rôzne výklady, z toho 
dôvodu sa zdá byť vhodnejšie uviesť odkaz na článok 11, pokiaľ ide o obsah informácií.
Účelom PDN je okrem iného aj zabrániť prekrúteniu týchto informácií, ktoré by mohlo 
vzniknúť pri prevode kategórií údajov členského štátu, v ktorom bol vynesený odsudzujúci 
rozsudok, na kategórie členského štátu, ktorého štátnym príslušníkom je dotknutá osoba.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 5 odsek 3

3. Členský štát, ktorého je dotknutá osoba 
štátnym príslušníkom, môže použiť len 
informácie, ktoré sú aktualizované v súlade 
s odsekom 2. V žiadnom prípade nie je 
možné, aby sa v dôsledku plnenia 
povinnosti uvedenej v odseku 2 v rámci 
vnútroštátneho konania s dotknutou 
osobou zaobchádzalo horšie než v 
prípade, ak by bola odsúdená 
vnútroštátnym súdom.

3. Členský štát, ktorého je dotknutá osoba 
štátnym príslušníkom, môže použiť len 
informácie, ktoré sú aktualizované v súlade 
s odsekom 2.

Odôvodnenie

Pravidlo obsiahnuté vo vynechanej vete sa vymyká obsahu návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 6 odsek 1

1. Ak sú požadované informácie 
z vnútroštátneho registra trestov niektorého 
členského štátu, ústredný orgán môže 
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi predložiť žiadosť o výpis 
z registra trestov a súvisiace informácie 
ústrednému orgánu iného členského štátu.

1. Ak sú v rámci trestného konania proti 
istej osobe alebo za iným účelom ako 
trestné konanie požadované informácie 
z vnútroštátneho registra trestov niektorého 
členského štátu, ústredný orgán môže 
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi predložiť žiadosť o výpis 
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z registra trestov a súvisiace informácie 
ústrednému orgánu iného členského štátu.

Odôvodnenie

Je potrebné zahrnúť obe situácie, na ktoré sa vzťahuje článok 7 návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 6 odsek 1a (nový)

1 a Keď sú informácie z registra trestov 
členského štátu, ktorého je dotknutá 
osoba štátnym príslušníkom, požadované 
na akékoľvek iné účely ako na trestné 
konanie, žiadajúci členský štát musí 
uviesť účel svojej žiadosti.

Odôvodnenie

V súlade so znením článku 9.2 návrhu a aby bolo možné spresniť osobitné prípady, v ktorých 
sa tieto informácie môžu podľa okolností poskytnúť s cieľom použiť ich na iné účely ako 
trestné konanie, a to v zmysle právnych predpisov členského štátu, v ktorom bol vynesený 
odsudzujúci rozsudok alebo štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 6 odsek 2

2. Ak osoba žiada o informácie o svojom 
vlastnom zázname v registri trestov, 
ústredný orgán členského štátu, v ktorom 
bola podaná žiadosť, môže v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
predložiť žiadosť o výpis z registra trestov 
a súvisiace informácie ústrednému orgánu 
iného členského štátu, ak záujemca má 
alebo mal bydlisko v dožadujúcom alebo 
dožiadanom členskom štáte, alebo ak je 
alebo bol štátnym príslušníkom 
dožadujúceho alebo dožiadaného 
členského štátu.

2.  Ak osoba žiada o informácie o svojom 
vlastnom zázname v registri trestov, 
ústredný orgán členského štátu, v ktorom 
bola podaná žiadosť, v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
predloží žiadosť o výpis z registra trestov a 
súvisiace informácie ústrednému orgánu 
iného členského štátu, ak záujemca má 
alebo mal bydlisko v dožadujúcom alebo 
dožiadanom členskom štáte, alebo ak je 
alebo bol štátnym príslušníkom 
dožadujúceho alebo dožiadaného 
členského štátu

Odôvodnenie

V situáciách, kedy žiadateľ má alebo mal bydlisko v inom členskom štáte alebo štátnu 
príslušnosť iného členského štátu, žiadosť o informácie v tomto členskom štáte nemôžu 
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závisieť iba od vôle členského štátu, v ktorom bola žiadosť podaná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 7 odsek 1 písmeno a)

a) vnútroštátnych odsudzujúcich 
rozsudkoch

a) vnútroštátnych odsudzujúcich rozsudkov 
zaznamenaných v registri trestov;

Odôvodnenie

Cieľom PDN je ozrejmiť, že iba odsudzujúce rozsudky, to znamená tie, ktoré neboli z dôvodu 
výkonu trestu vymazané, nadobúdajú právny účinok. Vo vzťahu k nasledujúcemu PDN sa 
týmto zabráni vytvoreniu príliš komplikovaného režimu, ktorý by mohol obmedziť výmenu 
informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 7 odsek 1 písmeno b)

b) odsudzujúcich rozsudkoch vynesených 
v iných členských štátoch, ktoré mu boli 
odovzdané po implementácii tohto 
rámcového rozhodnutia na základe 
článku 4 a ktoré sú uchovávané v súlade s 
článkom 5 ods. 1 a 2;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Uplatňovanie tohto predpisu by znamenalo väčšiu neprehľadnosť, pretože by žiadal 
vytvorenie meradla na rozlišovanie medzi tými odsudzujúcimi rozsudkami, ktoré boli 
zaznamenané pred vstupom tohto návrhu do platnosti, a tými, ktoré boli zahrnuté až po ňom, 
čiže boli aktualizované v súlade s ustanoveniami, ktoré návrh obsahoval.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 7 odsek 1 písmeno c)

c) odsudzujúcich rozsudkoch vynesených 
v iných členských štátoch, ktoré mu boli 
odovzdané pred implementáciou tohto 
rámcového rozhodnutia;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Uplatňovanie tohto predpisu by znamenalo väčšiu neprehľadnosť, pretože by žiadal 
vytvorenie meradla na rozlišovanie medzi tými odsudzujúcimi rozsudkami, ktoré boli 
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zaznamenané pred vstupom tohto návrhu do platnosti, a tými, ktoré boli zahrnuté až po ňom, 
čiže boli aktualizované v súlade s ustanoveniami, ktoré návrh obsahoval.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 7 odsek 1 písmeno d)

d) odsudzujúcich rozsudkoch vynesených v 
tretích štátoch, ktoré mu boli odovzdané.

d) odsudzujúcich rozsudkoch vynesených v 
tretích štátoch, ktoré mu boli odovzdané a 
ktoré boli zaznamenané v registri trestov.

Odôvodnenie

Cieľom PDN je ozrejmiť, že iba odsudzujúce rozsudky, to znamená tie, ktoré neboli v 
dôsledku výkonu trestu vymazané, majú právne účinky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 7 odsek 2 pododsek 1

2. Ak je ústrednému orgánu členského 
štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym 
príslušníkom, predložená žiadosť o 
informácie z registra trestov na iné účely 
ako na účely trestného konania podľa 
článku 6, odpovie na ňu v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
pokiaľ ide o vnútroštátne odsudzujúce 
rozsudky a odsudzujúce rozsudky vynesené
v tretích štátoch, o ktorých mu boli 
odovzdané informácie.

2. Ak je ústrednému orgánu členského 
štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym 
príslušníkom, predložená žiadosť o 
informácie z registra trestov na iné účely 
ako na účely trestného konania podľa 
článku 6, odpovie vo veci vnútroštátnych 
odsudzujúcich rozsudkov a odsudzujúcich 
rozsudkov vynesených v tretích štátoch, o 
ktorých mu boli odovzdané informácie a 
ktoré boli zaznamenané v jeho registri 
trestov v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi.

Odôvodnenie

Cieľom PDN je ozrejmiť, že iba odsudzujúce rozsudky zaznamenané v registri trestov, to 
znamená tie, ktoré neboli vyradené z registra po výkone trestu, majú právne účinky, a rozlíšiť, 
ktoré informácie možno postúpiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 7 odsek 2 pododsek 2

Ústredný orgán členského štátu, ktorého 
je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, 
okamžite u ústredného orgánu členského 

Pokiaľ ide o informáciu postúpenú 
členským štátom, v ktorom bol vynesený 
odsudzujúci rozsudok, ústredný orgán 



PR\659126SK.doc PE 386.552v01-0013/22 PR\659126SK.doc

SK

štátu, v ktorom bol vynesený odsudzujúci 
rozsudok, overí, či a v akom rozsahu môžu 
byť informácie o odsudzujúcich 
rozsudkoch vynesených v tomto štáte, 
ktoré mu boli odovzdané, postúpené 
ústrednému orgánu dožadujúceho 
členského štátu.

členského štátu, ktorého je dotknutá 
osoba štátnym príslušníkom, poskytne 
prijatú informáciu. Pri postupovaní 
informácie v súlade s článkom 4 ústredný 
orgán členského štátu, v ktorom bol 
vynesený odsudzujúci rozsudok, môže 
oboznámiť ústredný orgán členského 
štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym 
príslušníkom, o tom, že informácie o 
odsudzujúcich rozsudkoch, ktoré vyniesol 
a ktoré boli postúpené tomuto druhému 
členskému štátu, môžu byť predané 
ústrednému orgánu iného členského 
štátu, ktorý o ne žiada, iba so súhlasom 
členského štátu, v ktorom bol vynesený 
rozsudok.

Odôvodnenie

Postúpenie informácií žiadajúcemu členskému štátu, ktorý nie je štátom, v ktorom bol 
vynesený odsudzujúci rozsudok alebo štátom, ktorého je dotknutá osoba štátnym 
príslušníkom, musí byť spravidla umožnené, pokiaľ neboli z osobitných dôvodov vydané 
nariadenia v opačnom zmysle. Overovací systém, ktorý sa pôvodne navrhoval v tomto odseku, 
by brzdil výmenu informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 7 odsek 2 pododsek 3

Ústredný orgán členského štátu, v ktorom 
bol vynesený odsudzujúci rozsudok, 
poskytne ústrednému orgánu členského 
štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym 
príslušníkom, odpoveď v takej lehote, aby 
mu umožnil dodržať lehoty na odpoveď 
ustanovené v článku 8.

Keď je potrebné vyžiadať súhlas 
členského štátu, v ktorom bol vynesený 
odsudzujúci rozsudok, ústredný orgán
tohto štátu poskytne ústrednému orgánu 
členského štátu, ktorého je dotknutá osoba 
štátnym príslušníkom, odpoveď v takej 
lehote, aby mu umožnil dodržať lehoty na 
odpoveď ustanovené v článku 8.

Odôvodnenie

V súlade s PDN 18.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 7 odsek 3

3. Ak tretí štát predloží žiadosť o 
informácie z registra trestov podľa článku 

vypúšťa sa
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13 Európskeho dohovoru o vzájomnej 
pomoci v trestných veciach z roku 1959 
členskému štátu, ktorého je dotknutá 
osoba štátnym príslušníkom, tento členský 
štát na ňu odpovie v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
pokiaľ ide o vnútroštátne odsudzujúce 
rozsudky a odsudzujúce rozsudky 
vynesené v tretích štátoch, o ktorých mu 
boli odovzdané informácie.
Členský štát, ktorého je dotknutá osoba 
štátnym príslušníkom, pred postúpením 
informácií o odsudzujúcich rozsudkoch 
vynesených v iných členských štátoch, 
ktoré mu boli odovzdané, podľa článku 13 
Európskeho dohovoru o vzájomnej 
pomoci v trestných veciach z roku 1959 u 
ústredného orgánu členského štátu, v 
ktorom bol vynesený odsudzujúci 
rozsudok, overí, či a v akom rozsahu môžu 
byť tieto informácie postúpené 
dožadujúcemu tretiemu štátu.

Ústredný orgán členského štátu, v ktorom 
bol vynesený odsudzujúci rozsudok, musí 
ústrednému orgánu členského štátu, 
ktorého je dotknutá osoba štátnym 
príslušníkom, poskytnúť odpoveď v 
primeranej lehote.

Členský štát, ktorého je dotknutá osoba 
štátnym príslušníkom, súčasne odovzdá 
dožadujúcemu tretiemu štátu informácie o 
vnútroštátnych odsudzujúcich 
rozsudkoch, odsudzujúcich rozsudkoch 
vynesených v tretích štátoch a o 
odsudzujúcich rozsudkoch vynesených v 
inom členskom štáte.

Odôvodnenie

Vypustením odseku sa dosiahne ten istý cieľ, aký malo navrhované znenie, pretože by sa 
naďalej uplatňovali ustanovenia obsiahnuté v Dohovore z roku 1959, pokiaľ ide o postúpenia 
tretím krajinám takých informácií, ktoré sa týkajú odsudzujúcich rozsudkov v členských 
štátoch, ktorých nie je dotknutá osoba štátnym príslušníkom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 7 odsek 4

4. Ak je o informácie z registra trestov 
požiadaný ústredný orgán iného členského 
štátu ako je štát, ktorého je dotknutá osoba 
štátnym príslušníkom, odovzdá ústrednému 
orgánu dožadujúceho členského štátu 
informácie o vnútroštátnych
odsudzujúcich rozsudkoch. Ak je účel 
žiadosti iný ako trestné konanie, odpovie 
na ňu v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi.

4. Ak je o informácie z registra trestov 
požiadaný ústredný orgán iného členského 
štátu ako je štát, ktorého je dotknutá osoba 
štátnym príslušníkom, požiadaný členský 
štát odovzdá ústrednému orgánu 
dožadujúceho členského štátu informácie o 
odsudzujúcich rozsudkoch obsiahnutých v 
jeho registri trestov. Ak je účel žiadosti iný 
ako trestné konanie, ústredný orgán
požiadaného členského štátu na ňu 
odpovie v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi.

Odôvodnenie

Cieľom PDN je ozrejmiť, že iba odsudzujúce rozsudky zaznamenané v registri trestov, to 
znamená tie, ktoré neboli vyradené z registra po výkone trestu, majú právne účinky, a rozlíšiť, 
ktoré informácie možno postúpiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 9 odsek 3

3. Bez ohľadu na odseky 1 a 2 môže 
dožadujúci členský štát použiť osobné 
údaje odovzdané podľa článku 7 ods. 1, 2 a 
4 na odvrátenie bezprostredného a vážneho 
ohrozenia verejnej bezpečnosti.

3.  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 môže 
dožadujúci členský štát použiť osobné 
údaje odovzdané podľa článku 7 ods. 1, 2 a 
4 na odvrátenie bezprostredného a vážneho 
ohrozenia verejnej bezpečnosti. V takých 
prípadoch sa použitie osobných údajov 
oznámi vnútroštátnemu orgánu na 
ochranu údajov.

Odôvodnenie

Treba zaručiť, aby vnútroštátne orgány na ochranu údajov mohli potvrdiť, že použitie údajov 
v uvedených prípadoch je výnimočné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 9 odsek 4

4. Členské štáty prijmú potrebné 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby 
osobné údaje odovzdané tretiemu štátu 

vypúšťa sa
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podľa článku 7 ods. 3 podliehali 
rovnakým obmedzeniam použitia aké sa 
vzťahujú na členské štáty podľa odsekov 
1, 2 a 3 tohto článku.

Odôvodnenie

V súlade s PDN 19, ktorým sa vypúšťa článok 7 ods. 3 návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 11 odsek 2 písmeno a)

a) informácie o osobe, ktorej sa týka 
odsudzujúci rozsudok (meno, priezvisko, 
dátum narodenia, miesto narodenia, 
prípadne krycie meno alebo prezývka, 
pohlavie, štátna príslušnosť, pri 
právnických osobách právna forma a sídlo 
spoločnosti);

a) informácie o osobe, ktorej sa týka 
odsudzujúci rozsudok (meno, priezvisko, 
predošlé meno, dátum narodenia, mesto a 
krajina narodenia, prípadne krycie meno 
alebo prezývka, pohlavie, štátna 
príslušnosť, pri právnických osobách 
právna forma a sídlo spoločnosti);

Odôvodnenie

Zahrnutie predošlého mena je potrebné vzhľadom na mnohé prípady zmeny mena alebo 
totožnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 11 odsek 2 písmeno b)

b) informácie o odsudzujúcom rozsudku 
(dátum a miesto, názov a druh orgánu, 
ktorý vyniesol odsudzujúci rozsudok);

b) informácie o odsudzujúcom rozsudku 
(dátum a miesto, referenčné číslo, pokiaľ 
je známe, a názov a druh orgánu, ktorý 
vyniesol odsudzujúci rozsudok);

Odôvodnenie

Zahrnutie čísla súdneho uznesenia, pokiaľ je známe, by prispelo k identifikácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 11 odsek 2 písmeno c)

c) informácie o skutočnostiach, na základe 
ktorých bol vynesený odsudzujúci 
rozsudok (dátum, miesto, povaha, právna 

c) informácie o skutočnostiach, na základe 
ktorých bol vynesený odsudzujúci 
rozsudok (dátum, povaha, právna 
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kvalifikácia, príslušné ustanovenia 
trestného práva);

kvalifikácia, príslušné ustanovenia 
trestného práva);

Odôvodnenie

Nie je relevantné miesto, kde bol trestný čin spáchaný, pokiaľ ide o právne účinky, ktoré by 
odsudzujúci rozsudok mohol mať v iných trestných konaniach. Niektoré členské štáty 
neuvádzajú v údajoch obsiahnutých v registri trestov zmienku o mieste, kde bol trestný čin 
spáchaný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 14 odsek 5

5. Toto rámcové rozhodnutie nemá vplyv 
na uplatňovanie výhodnejších ustanovení 
dvojstranných alebo mnohostranných 
dohôd uzatvorených medzi členskými 
štátmi.

5. Toto rámcové rozhodnutie nemá vplyv 
na uplatňovanie výhodnejších ustanovení 
dvojstranných alebo mnohostranných 
dohôd alebo dohovorov uzatvorených 
medzi členskými štátmi.

Odôvodnenie

V súlade s PDN 17.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecný kontext

Informácie týkajúce sa rôznych typov odsudzujúcich rozsudkov, zatknutí, príkazov na  
prehliadku, zatykačov, identifikačných údajov týkajúcich sa odsúdenej osoby alebo iných 
závažných dôkazov o trestnej minulosti sú zadávané a uchovávané v registri trestov v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi každého členského štátu. Hlavným cieľom registra 
trestov je poskytnúť kompletný prehľad o trestnej minulosti a informácie môžu byť použité na 
rôzne účely vrátane identifikácie podozrivých, pomoci pri prebiehajúcom trestnom 
vyšetrovaní, určovania, do akej miery prísnosti uplatniť rozsudok v trestnom procese a 
objasňovania a vyhodnocovania bezúhonnosti a spôsobilosti osoby. Existencia takéhoto 
registra odzrkadľuje potrebu zadávania a uchovávania informácií o odsudzujúcich rozsudkoch 
občanov alebo osôb s bydliskom na území konkrétnej krajiny. Zásada, že každý členský štát 
musí centrálne zhromažďovať informácie o odsudzujúcich rozsudkoch svojich vlastných 
štátnych príslušníkov, ostáva nezmenená (zásada štátnej príslušnosti).

Vďaka vplyvu častých cezhraničných presunov v EÚ je však čoraz bežnejšie, že sú občania 
odsúdení mimo krajiny svojej štátnej príslušnosti. Kľúčovou otázkou tak ostáva, čo robiť s 
informáciami o odsudzujúcich rozsudkoch osôb, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi ani 
členského štátu, v ktorom sú odsúdení, ani v ňom nemajú bydlisko: akým spôsobom 
zaregistrovať tieto odsudzujúce rozsudky, ako a komu ich ďalej predať. V súčasnosti totiž v 
Európskej únii neexistujú žiadne spoločné kritériá týkajúce sa registrácie odsudzujúcich 
rozsudkov osôb, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi daného štátu (keďže ide o čisto 
vnútroštátnu kompetenciu). Na jednej strane, niektoré členské štáty nezaznamenávajú 
odsudzujúci rozsudok svojich občanov vynesený v zahraničí do svojho registra trestov; na 
strane druhej stoja štáty, ktoré ich síce zaznamenávajú, ale uplatňujú pri zapisovaní takýchto 
údajov rôzne kritériá. Informácie zaznamenané v registri trestov sa medzi členskými štátmi 
líšia. Okrem zaznamenávania rozdielnych typov informácií, je súčasný systém výmeny 
informácií medzi členskými štátmi neuspokojivý a nevedie k účinnému alebo správnemu 
cezhraničnému využívaniu.

Napriek tomu, že sa plne rešpektujú rozdielnosti právnych systémov členských štátov, 
nezávislosť súdnictva a všetkých súčasných európskych mechanizmov, vyvstáva teraz 
dôležitá a neodkladná potreba upevniť európsky priestor spravodlivosti s cieľom zaručiť 
základné práva a slobody všetkých občanov EÚ a rovnako posilniť vzájomnú dôveru a právne 
princípy v rámci Únie. V tejto súvislosti je dôležité zlepšiť súdnu spoluprácu, v rámci ktorej 
je výmena informácií jednou z rozhodujúcich otázok.

Cieľom súčasného návrhu je zlepšiť komunikáciu a zabezpečiť správnu, úplnú a podrobnú 
reakciu na žiadosti o informácie z registra trestov medzi členskými štátmi.

Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebný ďalší pokrok s cieľom vytvoriť európske 
mechanizmy na výmenu informácií informatizovanou, súrodou a ľahko preložiteľnou formou 
prostredníctvom automatizovaných postupov a na základe „štandardného európskeho 
formátu“.
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Súčasný právny rámec  

Informácie o odsudzujúcich rozsudkoch sa v súčasnosti medzi členskými štátmi vymieňajú 
podľa mechanizmov stanovených v Európskom dohovore o vzájomnej pomoci v trestných 
veciach z roku 1959 (Dohovor Rady Európy; ďalej „dohovor z roku 1959“), a hlavne jeho 
článkov 13 a 22 a článku 4 dodatkového protokolu zo 17. marca 1978.

Tieto nariadenia upravujú:

– podmienky riadenia poskytovania výpisov z registra trestov medzi zmluvnými stranami 
dohovoru (článok 13), a

– povinnosť vzájomne a automaticky jedenkrát do roka poskytnúť podrobné informácie o 
odsudzujúcich rozsudkoch štátnych príslušníkov iných zmluvných členských štátov, ktoré sú 
zmluvnými stranami dohovoru (článok 22) .

Mechanizmus založený na dohovore z roku 1959 však nie je uspokojivý. Automatické 
zasielanie informácií o odsudzujúcich rozsudkoch štátnych príslušníkov zmluvných členských 
štátov (článok 22) je niekedy neprimerane alebo dokonca vôbec neexistuje.

Na získanie informácií na základe žiadosti o vzájomnú pomoc v súlade s článkom 13 je 
potrebné riadiť sa podľa postupu, ktorý je taký komplikovaný, že vo väčšine prípadov justičné 
orgány jednoducho o žiadne informácie radšej ani nepožiadajú. To znamená, že štátni 
príslušníci iných členských štátov sú často odsúdení s prihliadnutím na ich register trestov v 
krajine, kde sa koná súdny proces, ale nie s prihliadnutím na odsudzujúce rozsudky v iných 
členských štátoch a hlavne tých, ktorých sú štátnymi príslušníkmi alebo v ktorých majú 
bydlisko.

Obsah návrhu

13. októbra 2004 Komisia prijala počiatočný návrh na rámcové rozhodnutie Rady o výmene 
informácií z registra trestov, ktoré malo za cieľ krátkodobé zlepšenie mechanizmov 
stanovených v dohovore z roku 1959. Tento návrh však v podstate tieto mechanizmy nemení 
a podniká iba čiastočný krok smerom k náprave ich nedostatkov. Súčasný návrh je zameraný 
na ráznu reformu týchto mechanizmov, aby členský štát, ktorého je dotknutá osoba štátnym 
príslušníkom, mal zaručenú možnosť poskytnúť rýchlu, správnu, úplnú a vyčerpávajúcu 
odpoveď na žiadosti o informácie, ktoré prijme.

Pri novom trestnom konaní by sa tiež malo vziať do úvahy rámcové rozhodnutie Rady 
o odsudzujúcich rozsudkoch v členských štátoch EÚ. Na zasadnutí Rady pre spravodlivosť 
a vnútorné veci, ktoré sa konalo 4. a 5. decembra 2006, sa dospelo k všeobecnej dohode o 
uplatnení tohto rozhodnutia; môže byť však účinné iba vtedy, ak budú existovať mechanizmy, 
ktoré uľahčia výmenu informácií z registra trestov.

Automatické odovzdávanie informácií o odsudzujúcich rozsudkoch

Návrh zaväzuje členské štáty pravidelne , a to buď okamžite alebo čo najskôr (nielen raz do 
roka) si vymieňať informácie , o trestných rozsudkoch a iných následných zmenách, ktoré 
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spôsobia zmenu alebo výmaz informácií nachádzajúcich sa v registri trestov. Okrem toho 
členský štát, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, je povinný uchovávať a 
aktualizovať odovzdané informácie (všetky registre trestov musia obsahovať rovnaké 
informácie o danej osobe a danom odsudzujúcom rozsudku). Tieto pravidlá však nesmú viesť 
k tomu, že sa s niektorými osobami bude zaobchádzať horšie, než keby boli odsúdené súdom 
vo vlastnom členskom štáte.

Napríklad tam, kde vnútroštátne pravidlá, ktoré upravujú  zaznamenávanie údajov v registri 
trestov stanovovali výmaz vnútroštátneho odsudzujúceho rozsudku, členský štát, ktorého je 
dotknutá osoba štátnym príslušníkom, nemôže ďalej používať tieto informácie vo 
vnútroštátnom konaní; môže ich však odovzdať inému členskému štátu, ktorý si ich vyžiada.

S cieľom zabezpečiť účinné a správne fungovanie výmeny by mali informácie o trestných 
rozsudkoch obsahovať štátnu príslušnosť odsúdenej osoby a časové obdobie, počas ktorého 
bude tento záznam uchovaný v registri trestov členského štátu, v ktorom bol vynesený 
odsudzujúci rozsudok.

Výmena informácií podľa požiadavky

Informácie z vnútroštátneho registra trestov môžu byť vyžiadané ústredným orgánom 
členského štátu, osobou, ktorej sa informácia týka (cez ústredný orgán členského štátu) alebo 
treťou krajinou (podľa článku 13 dohovoru z roku 1959). Každá žiadosť o informácie podaná 
ústredným orgánom musí v záujme uľahčenia výmeny postupovať podľa „štandardného 
európskeho formátu“ (tretie krajiny sú od tohto postupu oslobodené).

S cieľom urýchliť proces výmeny informácií návrh ďalej stanovuje lehotu na zaslanie 
odpovede na žiadosť. Návrh stanovuje lehotu 10 pracovných dní na zaslanie odpovede na 
žiadosť členského štátu. Pokiaľ o informácie požiadajú samotné osoby, ktorých sa záznam 
týka, návrh stanovuje maximálnu lehotu 20 pracovných dní. Žiadosti tretích krajín sú 
upravené dohovorom z roku 1959, ktorý neurčuje žiadnu konkrétnu  lehotu.

Návrh rozlišuje tri typy postupov odpovedania na žiadosti o informácie o odsudzujúcich 
rozsudkoch:

1. keď členský štát žiada iný členský štát, ktorého dotknutá osoba je štátnym príslušníkom:

– ak sú informácie požadované v kontexte trestného konania, členský štát, ktorého je dotknutá 
osoba štátnym príslušníkom, musí postúpiť informácie o všetkých odsudzujúcich rozsudkoch, 
ktoré sa nachádzajú v jeho registri trestov: vnútroštátne odsudzujúce rozsudky, rozsudky 
vynesené v inom členskom štáte a tie, ktoré boli vynesené v tretích krajinách,

– ak je účel informácií iný ako trestné konanie, členský štát, ktorého je dotknutá osoba 
štátnym príslušníkom, musí odpovedať v súlade so svojimi právnymi predpismi 
o vnútroštátnych odsudzujúcich rozsudkoch a odsudzujúcich rozsudkoch vynesených v tretích 
krajinách. V prípade odsudzujúcich rozsudkov vynesených v inom členskom štáte musí 
členský štát, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, spolu s daným členským štátom 
overiť, či môže získané informácie odovzdať a v akom rozsahu.
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2. keď tretia krajina žiada členský štát, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom 
(podľa článku 13 dohovoru z roku 1959), informácie o vnútroštátnych odsudzujúcich 
rozsudkoch musia byť postúpené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi požiadaného 
členského štátu, ako aj v prípade odsudzujúcich rozsudkov tretej krajiny. Ak však požadovaná 
informácia zahŕňa odsudzujúce rozsudky vynesené iným členským štátom, členský štát, 
ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, a od ktorého sa informácia požaduje, musí 
skontrolovať, či a v akom rozsahu môže túto informáciu odovzdať.

3. kde iný členský štát ako štát, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, prijme 
žiadosť o informácie od ktoréhokoľvek iného členského štátu, musí odoslať informácie 
týkajúce sa vnútroštátnych odsudzujúcich rozsudkov. Ak sa žiadosť nevzťahuje na trestné
konanie, musí odpovedať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Poznámky a odporúčania spravodajcu

Spravodajca víta návrh Komisie a domnieva sa, že uplatňovanie navrhnutého mechanizmu 
pozitívne prispeje k prijímaniu uznesení v súdnej oblasti.

Navrhuje niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zameraných na doplnenie návrhu 
a objasnenie jeho znenia. Niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy majú za úlohu zosúladiť 
ho s rámcovým rozhodnutím o zohľadňovaní odsudzujúcich rozsudkov v členských štátoch 
EÚ pri novom trestnom konaní.

Znenie návrhu musí byť jasne a presne formulované a je potrebné vyhnúť sa používaniu 
podmieňovaciemu spôsobu, ktorý by mohol vzbudiť dojem, že postupovanie informácií by 
mohlo byť čisto vecou dobrej vôle členských štátov. Rovnako musí právna terminológia 
návrhu v každej jazykovej podobe plne súhlasiť s terminológiou, ktorá sa používa v 
jednotlivých členských štátoch.

S cieľom posilniť účinnosť právnej spolupráce v trestnej oblasti v praxi je dôležité zachovať 
mechanizmus navrhnutý Komisiou, podľa ktorého:

1. bude členský štát, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, zodpovedný za 
uchovávanie informácií o odsudzujúcich rozsudkoch svojich vlastných štátnych príslušníkov;

2. akákoľvek zmena alebo výmaz informácií z registra trestov, ku ktorej dôjde v členskom 
štáte, v ktorom bol vynesený odsudzujúci rozsudok, znamená, že  členský štát, ktorého je 
dotknutá osoba štátnym príslušníkom, vykoná takú istú zmenu alebo vymazanie vo svojom 
registri trestov.

Je treba zdôrazniť význam režimu výmazu alebo zmien informácií v registri trestov. Existujú 
samozrejme dve možnosti: pri tejto zmene alebo výmaze sa môže postupovať buď podľa 
právnych predpisov členského štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, alebo 
právnych predpisov členského štátu, v ktorom bol vynesený rozsudok.

Dôsledkom prvej možnosti je, že informácie v registri trestov vychádzajúce z rozsudku 
vnútroštátneho súdu by boli alebo neboli dostupné inému členskému štátu v závislosti od 
štátnej príslušnosti odsúdenej osoby. Keby si členský štát vyžiadal informácie z registra 
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trestov členského štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, nemusel by 
nevyhnutne získať všetky dostupné informácie o dotknutej osobe, ale prijal by  len také údaje, 
o ktorých sa členský štát, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, nazdáva, že ich 
v súlade so svojimi  vlastnými právnymi predpismi môže uchovávať .

Zdá sa správnejšie uplatniť právne predpisy štátu, v ktorom bol vynesený odsudzujúci 
rozsudok, pretože síce nezaručuje, že sa na uchovávanie záznamov v registri trestov budú 
uplatňovať rovnaké ustanovenia , predchádza skresľovaniu informácií z dôvodu štátnej 
príslušnosti a zabezpečuje úplnosť údajov obsiahnutých v registri trestov.

A napokon je potrebné, aby rozhodnutie nenavrhovalo požiadavky, ktorým budú členské štáty 
môcť len ťažko vyhovieť, pretože by to spomalilo výmenu informácií. Niektoré z návrhov 
obsiahnutých v nariadení by si vyžiadali vytvorenie čiastkových indexov alebo registrov, 
ktoré by nepochybne zavádzanie vytvoreného mechanizmu zdržali.


