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PR_CNS_art93am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o podnětu Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
za účelem přijetí rámcového rozhodnutí Rady o výkonu rozhodnutí vynesených 
v nepřítomnosti, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV o evropském 
zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, rámcové rozhodnutí 
2005/214/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut, 
rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů 
ke konfiskaci a rámcové rozhodnutí 2008/…/SVV o provádění zásady vzájemného 
uznávání rozsudků ve věcech trestních, které ukládají trest odnětí svobody nebo 
opatření spojená se zbavením svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, 
Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky 
Německo (5598/2008),

– s ohledem na čl. 34 odst. 2 písm. b) Smlouvy o EU,

– s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala 
s Parlamentem (C6-0075/2008),

– s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na 
stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České 
republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové 
republiky Německo;

2. vyzývá Radu, aby odpovídajícím způsobem změnila návrh;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmysl podstatně 
změnit podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo;

5. vyzývá Radu a Komisi, aby po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost upřednostnila každý 
budoucí návrh na změnu rozhodnutí v souladu s Prohlášením č. 50 k článku 10 Protokolu 
o přechodných ustanoveních, jež má tvořit přílohu Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy 
o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
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energii;

6. je odhodlán všechny takové budoucí návrhy bezodkladně posoudit v souladu s postupem 
uvedeným v bodě 5 a v úzké spolupráci s národními parlamenty;

7. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám Republiky 
Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské 
republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo.

Pozměňovací návrh 1

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Název

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

o výkonu rozhodnutí vynesených v 
nepřítomnosti, kterým se mění rámcové 
rozhodnutí 2002/584/SVV o evropském 

zatýkacím rozkazu a postupech předávání 
mezi členskými státy, rámcové rozhodnutí 

2005/214/SVV o uplatňování zásady 
vzájemného uznávání peněžitých trestů a 

pokut, rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV 
o uplatňování zásady vzájemného uznávání 

příkazů ke konfiskaci a rámcové 
rozhodnutí 2008/…/SVV o provádění 

zásady vzájemného uznávání rozsudků ve 
věcech trestních, které ukládají trest odnětí 

svobody nebo opatření spojená se 
zbavením svobody, za účelem jejich 

výkonu v Evropské unii

o posílení práv občanů, podpoře 
uplatňování zásady vzájemného uznávání 

rozhodnutí vynesených na základě 
soudního řízení, jehož se dotyčná osoba 

osobně neúčastnila, kterým se mění 
rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV o 

evropském zatýkacím rozkazu a postupech 
předávání mezi členskými státy, rámcové 
rozhodnutí 2005/214/SVV o uplatňování 
zásady vzájemného uznávání peněžitých 

trestů a pokut, rámcové rozhodnutí 
2006/783/SVV o uplatňování zásady 

vzájemného uznávání příkazů ke 
konfiskaci, rámcové rozhodnutí 

2008/…/SVV o provádění zásady 
vzájemného uznávání rozsudků ve věcech 

trestních, které ukládají trest odnětí 
svobody nebo opatření spojená se 

zbavením svobody, za účelem jejich 
výkonu v Evropské unii a rámcové

rozhodnutí 2008/.../SVV o uznávání 
podmíněných trestů, alternativních sankcí 
a podmíněných upuštění od potrestání a o 

dohledu nad nimi
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Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto návrhu je prosazovat uplatňování zásady vzájemného uznávání odstraněním 
stávajících překážek, především různých přístupů k „důvodům neuznání“. Doplněn by měl být 
pátý legislativní akt o probaci, který rozhodnutí vynesená v nepřítomnosti rovněž upravuje.

Pozměňovací návrh 2

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

(4) Proto je nezbytné poskytnout jasná a 
společná řešení stanovující důvody 
odmítnutí a prostor pro uvážení 
ponechaný vykonávajícímu orgánu.

(4) Proto je nezbytné stanovit jednoznačné 
společné důvody neuznání a odmítnutí 
výkonu rozhodnutí vyneseného v 
nepřítomnosti. Účelem tohoto rámcového 
rozhodnutí je tyto společné důvody 
vymezit, a umožnit tak vykonávajícímu 
orgánu rozhodnutí vykonat i přesto, že 
dotyčná osoba nebyla soudnímu řízení 
přítomna. Nemá upravovat formy a 
prostředky či procesní náležitosti potřebné 
k dosahování výsledků uvedených v tomto 
rámcovém rozhodnutí, které stanoví 
členské státy ve svých vnitrostátních 
právních předpisech. Vyplněním 
příslušného oddílu evropského zatýkacího 
rozkazu nebo příslušného osvědčení podle 
ostatních rámcových rozhodnutí poskytuje 
vystavující orgán záruku, že příslušné 
podmínky jsou či budou splněny, což by 
mělo být pro účely výkonu rozhodnutí na 
základě zásady vzájemného uznávání 
dostačující.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňujícího návrhu je lépe vymezit vztah mezi tímto rámcovým rozhodnutím 
a vnitrostátními právními předpisy. 

Pozměňovací návrh 3

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo

Pozměňovací návrh

5a) Uznání a výkon rozhodnutí 
vyneseného v nepřítomnosti by nemělo být 
možné odmítnout, pokud dotyčná osoba, 
informována o konání soudního řízení, 
pověřila právního zástupce, jenž ji v tomto 
řízení zastupoval. V této souvislosti by 
mělo být irelevantní, zda právního 
zástupce vybrala, ustanovila a jeho služby 
hradila dotyčná osoba nebo zda byl 
ustanoven a jeho služby byly hrazeny 
státem v souladu s příslušnými 
vnitrostátními předpisy upravujícími 
práva na obhajobu, a to za předpokladu, 
že dotyčná osoba by se byla rozhodla pro 
zastupování právním zástupcem namísto 
toho, aby byla soudnímu řízení přítomna 
osobně, a že tato osoba by měla mít v 
zásadě možnost zvolit si právního zástupce 
sama (např. ze seznamu, který byl za tímto 
účelem vypracován).

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je výslovně uvést, že pokud se osoba rozhodne pro 
právního zástupce a jednoznačně vymezí pověření tohoto zástupce, mělo by se mít za to, že je 
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osoba o konání soudního řízení osobně informována. 

Pozměňovací návrh 4

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

(6) Společná řešení týkající se důvodů pro 
odmítnutí v příslušných stávajících 
rámcových rozhodnutích by měla vzít v 
úvahu různorodost situací, pokud jde o 
informování obviněné osoby o jejím právu 
na obnovu řízení.

(6) Společná řešení týkající se důvodů pro 
neuznání v příslušných stávajících 
rámcových rozhodnutích by měla vzít v 
úvahu různorodost situací, pokud jde o 
právo dotyčné osoby na obnovu řízení.
Pro obnovené řízení, jehož cílem je 
zabezpečit práva na obhajobu, jsou 
charakteristické tyto prvky: dotyčná osoba 
má právo účastnit se obnoveného řízení; 
bude prověřena (přezkoumána) skutková 
podstata věci, včetně provedení nových 
důkazů, a původní rozhodnutí může být 
na základě tohoto řízení zrušeno. 

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech tyto případy řeší prostřednictvím práva na odvolání, nikoli 
prostřednictvím práva na obnovu řízení.
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Pozměňovací návrh 5

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

3. Tímto rámcovým rozhodnutím se zavádí 
společná pravidla pro uznávání nebo výkon 
rozsudků v jednom členském státě 
(vykonávající členský stát), byly-li vydány 
jiným členským státem (vydávající členský 
stát) v návaznosti na řízení, jemuž nebyla 
dotyčná osoba přítomna, ve smyslu 
ustanovení čl. 5 odst. 1 rámcového 
rozhodnutí 2002/584/SVV, čl. 7 odst. 2 
písm. g) rámcového rozhodnutí 
2005/214/SVV, čl. 8 odst. 2 písm. e) 
rámcového rozhodnutí 2006/783/SVV a čl. 
9 odst. 1 písm. f) rámcového rozhodnutí 
…/…/SVV.

3. Tímto rámcovým rozhodnutím se zavádí 
společná pravidla pro uznávání nebo výkon 
rozsudků v jednom členském státě 
(vykonávající členský stát), byly-li vydány 
jiným členským státem (vydávající členský 
stát) v návaznosti na řízení, jemuž nebyla 
dotyčná osoba přítomna, ve smyslu 
ustanovení čl. 5 odst. 1 rámcového 
rozhodnutí 2002/584/SVV, čl. 7 odst. 2 
písm. g) rámcového rozhodnutí 
2005/214/SVV, čl. 8 odst. 2 písm. e) 
rámcového rozhodnutí 2006/783/SVV, čl. 
9 odst. 1 písm. f) rámcového rozhodnutí 
2008/…/SVV a čl. 9 odst. 1 písm. f) 
rámcového rozhodnutí 2008/.../SVV.

Or. en

Odůvodnění

Doplněn by měl být pátý legislativní akt o probaci, který rozhodnutí vynesená v nepřítomnosti 
rovněž upravuje. Přesné číslo příslušného článku by mělo být doplněno poté, co právníci-
lingvisté v Radě znění tohoto aktu dokončí.

Pozměňovací návrh 6

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 1 – odst. 4
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Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

4. „Rozhodnutím vyneseným 
v nepřítomnosti“ se rozumí uložení trestu 
odnětí svobody nebo ochranného opatření 
spojeného s odnětím osobní svobody, kdy 
dotyčná osoba se osobně neúčastnila řízení, 
jehož výsledkem bylo toto rozhodnutí.

4. „Rozhodnutím vyneseným 
v nepřítomnosti“ se rozumí uložení trestu 
odnětí svobody nebo ochranného opatření 
spojeného s odnětím osobní svobody, kdy 
dotyčná osoba se osobně neúčastnila 
soudního řízení, jehož výsledkem bylo toto 
rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jednoznačně stanovit, že návrh se týká pouze soudní 
fáze řízení.

Pozměňovací návrh 7

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 4a  návětí

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

Vykonávající soudní orgán může rovněž 
odmítnout výkon evropského zatýkacího 
rozkazu vydaného za účelem výkonu trestu 
odnětí svobody nebo ochranného opatření 
spojeného s odnětím osobní svobody, bylo-
li rozsudek vynesen v nepřítomnosti, 

Vykonávající soudní orgán může rovněž 
odmítnout výkon evropského zatýkacího 
rozkazu vydaného za účelem výkonu trestu 
odnětí svobody nebo ochranného opatření 
spojeného s odnětím osobní svobody, byl-li 
rozsudek vynesen v nepřítomnosti, pokud v 
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pokud v evropském zatýkacím rozkazu 
není uvedeno, že:

evropském zatýkacím rozkazu není 
uvedeno, že v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy vydávajícího členského 
státu:

Or. en

Odůvodnění

Cílem návrhu není upravovat či sjednotit podstatné nebo procesní náležitosti vnitrostátních 
právních předpisů. Proto je zapotřebí výslovně uvést, že tyto náležitosti stanoví vnitrostátní 
právní předpisy. Kromě toho se odkaz na vnitrostátní právní předpisy v tomto druhu 
ustanovení běžně používá a zjevně lépe navazuje na znění 4. bodu odůvodnění.

Pozměňovací návrh 8

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 4a – písm. a

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

a) dotyčná osoba byla předvolána osobně 
nebo byla podle vnitrostátního práva 
vystavujícího státu informována 
prostřednictvím příslušného zástupce a v 
přiměřené lhůtě o stanoveném datu a místě 
řízení, jehož výsledkem bylo vynesení 
rozhodnutí v nepřítomnosti, a pokud byla 
informována o skutečnosti, že toto 
rozhodnutí může být vyneseno v případě, 
že se dotyčná osoba k soudnímu řízení 
nedostaví;

a) byla předvolána osobně nebo byla 
prokazatelně a v přiměřené lhůtě 
informována o stanoveném datu a místě 
konání soudního řízení, jehož výsledkem 
bylo vynesení rozhodnutí v nepřítomnosti, 
jiným způsobem, a pokud byla 
informována o skutečnosti, že toto 
rozhodnutí může být vyneseno v případě, 
že se dotyčná osoba k soudnímu řízení 
nedostaví; nebo

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jednoznačně stanovit, že návrh se týká pouze soudní 
fáze řízení. 

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy byl vynechán, neboť je uveden v úvodní části tohoto 
článku, který se pak vztahuje na všechny následující body.

Navíc má každý členský stát kromě osobního předvolání své vlastní způsoby předvolávání 
osob. Rámcové rozhodnutí, které má zajistit dodržování práv obžalovaného, by mělo být 
zároveň dostatečně pružné, aby zahrnovalo systémy, v jejichž rámci jsou tato práva zaručena, 
přestože existují různé mechanismy předvolávání. Práva obžalovaného nejsou zajišťována 
pouze prostřednictvím osobního předvolání nebo jiným osobním kontaktem. Členské státy 
mají další procesní ustanovení, která zaručují předvolání dané osoby, a v případě, že při 
předvolávání vznikne problém, může dotyčná osoba tuto skutečnost přednést u soudu.

Pozměňovací návrh 9

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 4a – písm. a a (nové)

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

aa) dotyčná osoba, informována o konání 
soudního řízení, pověřila právního 
zástupce, jehož vybrala, ustanovila a jehož 
služby hradila nebo jenž byl ustanoven a 
jehož služby byly hrazeny státem v 
souladu s příslušnými vnitrostátními 
předpisy upravujícími práva na obhajobu, 
a tímto zástupcem byla během soudního 
řízení zastupována; nebo

Or. en

Odůvodnění

V případě, že se dotyčná osoba rozhodla pro právního zástupce a jednoznačně vymezila jeho 
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pověření, se předpokládá, že rozhodnutí vynesené na základě soudního řízení, jehož se tento 
zástupce účastnil, není rozhodnutím vyneseným v nepřítomnosti. Vykonávající stát proto 
nemůže výkon rozhodnutí odmítnout.

V potaz by měla být rovněž brána situace, kdy je právní zástupce stanoven z moci úřední. 
Vzhledem k účinné obhajobě, která by měla být zajištěna, by měla být tato pravidla stanovena 
a dodržována v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydávajícího státu.

Pozměňovací návrh 10

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 4a – písm. b

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

b) dotyčná osoba poté, co jí bylo 
rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti 
doručeno, a poté, co byla výslovně 
informována o svém právu na obnovu 
řízení a o právu být tomuto řízení
přítomna:

b) dotyčná osoba poté, co jí bylo 
rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti 
doručeno, a poté, co byla výslovně 
informována o svém právu na obnovu 
řízení nebo na odvolání a o právu účastnit 
se tohoto řízení:

 pokud bude tento pozměňovací návrh 
přijat, měl by být zapracován do celého 
textu (na všech místech, kde je odkaz na 
obnovu řízení, by mělo být doplněno 
„nebo na odvolání“)

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že dotyčná osoba by měla mít právo na nové projednání svého případu v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy. Pokud vnitrostátní právo „obnovu řízení“ 
neupravuje, měl by být případ znovu projednán na základě odvolání.
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Pozměňovací návrh 11

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 4a  písm. b  podbod ii

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

ii) nepožádala v příslušné lhůtě činící 
nejméně …1 dní o obnovu řízení;

ii) nepožádala v příslušné lhůtě o obnovu 
řízení;

¹ Lhůta bude stanovena.

Or. en

Odůvodnění

Cílem návrhu není upravovat či sjednotit podstatné nebo procesní náležitosti vnitrostátních 
právních předpisů. Příslušná lhůta by měla být stanovena odpovídajícími vnitrostátními 
právními předpisy.

Pozměňovací návrh 12

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 4a  písm. c  podbod i

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

i) bude jí doručeno nejpozději pátý den po 
jejím předání, přičemž bude výslovně 

i) bude jí osobně doručeno ihned po jejím 
předání, přičemž bude výslovně 
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informována o svém právu na obnovu 
řízení a o právu být tomuto řízení
přítomna;

informována o svém právu na obnovu 
řízení a o právu účastnit se tohoto řízení;

Or. en

Odůvodnění

V trestním právu procesním jednotlivých členských států EU existují značné rozdíly. Proto 
není účelné uvádět konkrétní časovou lhůtu, která by mohla poté, při provádění tohoto 
rámcového rozhodnutí členskými státy, přinášet praktické problémy. Je však zapotřebí 
zdůraznit, že rozhodnutí by mělo být doručeno v souladu s vnitrostátními právními předpisy v 
co nejkratší době.

Pozměňovací návrh 13

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 4a  písm. c  podbod ii

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

ii) bude mít nejméně …¹ dní na podání 
žádosti o obnovu řízení.

ii) bude mít právo podat v přiměřené lhůtě 
žádost o obnovu řízení.

¹ Lhůta bude stanovena.

Or. en

Odůvodnění

Cílem návrhu není upravovat či sjednotit podstatné nebo procesní náležitosti vnitrostátních 
právních předpisů. Příslušná lhůta by měla být stanovena odpovídajícími vnitrostátními 
právními předpisy.
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Pozměňovací návrh 14

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 2 – bod 4
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Příloha  rámeček d  bod 2.1  odst. 1

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

2.1 dotyčná osoba byla předvolána osobně 
nebo byla podle vnitrostátního práva 
vystavujícího členského státu informována
prostřednictvím příslušného zástupce a v 
přiměřené lhůtě o stanoveném datu a místě 
konání jednání, jehož výsledkem bylo 
vynesení rozhodnutí v nepřítomnosti, a 
byla informována o skutečnosti, že toto 
rozhodnutí může být vyneseno v případě, 
že dotyčná osoba se nedostaví k soudnímu 
jednání;

2.1 dotyčná osoba byla předvolána osobně 
nebo byla podle vnitrostátního práva 
vystavujícího členského státu prokazatelně
a v přiměřené lhůtě informována o 
stanoveném datu a místě konání soudního
řízení, jehož výsledkem bylo vynesení 
rozhodnutí v nepřítomnosti, jiným 
způsobem a byla informována o 
skutečnosti, že toto rozhodnutí může být 
vyneseno v případě, že dotyčná osoba se 
nedostaví k soudnímu jednání;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jednoznačně stanovit, že návrh se týká pouze soudní 
fáze řízení.

Pozměňovací návrh 15

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 2 – bod 4
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Příloha  rámeček d  bod 2.1 a (nový)
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Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

2.1a dotyčná osoba, informována o 
konání soudního řízení, pověřila právního 
zástupce, jehož vybrala, ustanovila a jehož 
služby hradila nebo jenž byl ustanoven a 
jehož služby byly hrazeny státem v 
souladu s příslušnými vnitrostátními 
předpisy upravujícími práva na obhajobu, 
a tímto zástupcem byla během soudního 
řízení zastupována; 

Uveďte, jakým způsobem byla tato 
podmínka splněna:
………………………………

Or. en

Odůvodnění

Účelem je zohlednit pozměňovací návrh, který se týká pozměňovacího návrhu k čl. 4a odst. 1 
písm. aa) (novému) nástroje k vydávání evropského zatýkacího rozkazu.

Pozměňovací návrh 16

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 2 – bod 4
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Příloha  rámeček d  bod 2.3.2  odrážka 1

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

 dotyčné osobě bude rozhodnutí vynesené – dotyčné osobě bude rozhodnutí vynesené 
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v nepřítomnosti doručeno ve lhůtě … dní
po předání; a

v nepřítomnosti doručeno osobně ihned po 
předání; a

Or. en

Odůvodnění

Cílem rámcového rozhodnutí není sjednotit procesní náležitosti, jako jsou lhůty pro doručení 
rozhodnutí vynesených v nepřítomnosti, proto je předkládán shora uvedený pozměňovací 
návrh.

Pozměňovací návrh 17

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 3 – bod 1
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Čl. 1  písm. e

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

e) „Rozhodnutím vyneseným 
v nepřítomnosti“ se rozumí rozhodnutí ve 
smyslu písmene a), kdy dotyčná osoba se 
osobně neúčastnila řízení, jehož výsledkem 
bylo toto rozhodnutí.

e) „Rozhodnutím vyneseným 
v nepřítomnosti“ se rozumí rozhodnutí ve 
smyslu písmene a), kdy dotyčná osoba se 
osobně neúčastnila soudního řízení, jehož 
výsledkem bylo toto rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jednoznačně stanovit, že návrh se týká pouze soudní 
fáze řízení.

Pozměňovací návrh 18

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
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pozměňující akt
Čl. 3 – bod 2 – písm. b 
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Čl. 7 – odst. 2  podbod i – návětí

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

i) podle osvědčení stanoveného v článku 4 
bylo rozhodnutí vyneseno v nepřítomnosti, 
pokud v osvědčení není uvedeno, že 
dotčená osoba:

i) podle osvědčení stanoveného v článku 4 
bylo rozhodnutí vyneseno v nepřítomnosti, 
pokud v osvědčení není uvedeno, že 
dotčená osoba v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy vydávajícího členského 
státu:

Or. en

Odůvodnění

Cílem návrhu není upravovat či sjednotit podstatné nebo procesní náležitosti vnitrostátních 
právních předpisů. Proto je zapotřebí výslovně uvést, že tyto náležitosti stanoví vnitrostátní 
právní předpisy. Kromě toho se odkaz na vnitrostátní právní předpisy v tomto druhu 
ustanovení běžně používá a zjevně lépe navazuje na znění 4. bodu odůvodnění.

Pozměňovací návrh 19

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 3 – bod 2 – písm. b
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Čl. 7  odst. 2  písm. i  podbod i

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

i) byla předvolána osobně nebo byla podle 
vnitrostátního práva vydávajícího státu 

i) byla předvolána osobně nebo byla 
prokazatelně a v přiměřené lhůtě 
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informována prostřednictvím příslušného 
zástupce a v přiměřené lhůtě o stanoveném 
datu a místě konání jednání, jehož 
výsledkem bylo vynesení rozhodnutí 
v nepřítomnosti, a pokud byla informována 
o skutečnosti, že toto rozhodnutí může být 
vyneseno v případě, že se dotyčná osoba k 
jednání soudu nedostaví; nebo

informována o stanoveném datu a místě 
konání soudního řízení, jehož výsledkem
bylo vynesení rozhodnutí v nepřítomnosti, 
jiným způsobem, a pokud byla 
informována o skutečnosti, že toto 
rozhodnutí může být vyneseno v případě, 
že se dotyčná osoba k jednání soudu 
nedostaví; nebo

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jednoznačně stanovit, že návrh se týká pouze soudní 
fáze řízení. 

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy byl vynechán, neboť je uveden v úvodní části tohoto 
článku, který se pak vztahuje na všechny následující body.

Navíc má každý členský stát kromě osobního předvolání své vlastní způsoby předvolávání 
osob. Rámcové rozhodnutí, které má zajistit dodržování práv obžalovaného, by mělo být 
zároveň dostatečně pružné, aby zahrnovalo systémy, v jejichž rámci jsou tato práva zaručena, 
přestože existují různé mechanismy předvolávání. Práva obžalovaného nejsou zajišťována 
pouze prostřednictvím osobního předvolání nebo jiným osobním kontaktem. Členské státy 
mají další procesní ustanovení, která zaručují předvolání dané osoby, a v případě, že při 
předvolávání vznikne problém, může dotyčná osoba tuto skutečnost přednést u soudu.

Pozměňovací návrh 20

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 3 – bod 2 – písm. b
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Čl. 7 – odst. 2  písm. i  podbod i a (nový)

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

ia) informována o konání soudního 
řízení, pověřila právního zástupce, jehož 
vybrala, ustanovila a jehož služby hradila 
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nebo jenž byl ustanoven a jehož služby 
byly hrazeny státem v souladu s 
příslušnými vnitrostátními předpisy 
upravujícími práva na obhajobu, a tímto 
zástupcem byla během soudního řízení 
zastupována; nebo

Or. en

Odůvodnění

V případě, že se dotyčná osoba rozhodla pro právního zástupce a jednoznačně vymezila jeho 
pověření, se předpokládá, že rozhodnutí vynesené na základě soudního řízení, jehož se tento 
zástupce účastnil, není rozhodnutím vyneseným v nepřítomnosti. Vykonávající stát proto 
nemůže výkon rozhodnutí odmítnout.

V potaz by měla být rovněž brána situace, kdy je právní zástupce stanoven z moci úřední. 
Vzhledem k účinné obhajobě, která by měla být zajištěna, by měla být tato pravidla stanovena 
a dodržována v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydávajícího státu.

Pozměňovací návrh 21

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 3 – bod 2 – písm. b
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Čl. 7  odst. 2  písm. i  podbod ii

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

ii) výslovně oznámila příslušnému 
orgánu, že v daném případě nepodává 
protest; nebo

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 22

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 3 – bod 2 – písm. b
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Čl. 7  odst. 2  písm. i  podbod iii  návětí

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

iii) poté, co jí bylo doručeno rozhodnutí 
vynesené v nepřítomnosti, a poté, co byla 
informována o svém právu na obnovu 
řízení a o právu být tomuto řízení 
přítomna:

iii) poté, co jí bylo doručeno rozhodnutí 
vynesené v nepřítomnosti, a poté, co byla 
výslovně informována o svém právu na 
obnovu řízení a o právu účastnit se tohoto 
řízení:

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit jednotnost všech nástrojů, které se týkají 
rozhodnutí vynesených v nepřítomnosti. U evropského zatýkacího rozkoazu je uveden výraz 
„výslovně“, proto by měl být stejný výraz uveden i u všech ostatních nástrojů.

Pozměňovací návrh 23

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 3 – bod 2 – písm. b
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Čl. 7  odst. 2  písm. i  podbod iii  druhá odrážka
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Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

 nepožádala v příslušné lhůtě činící 
nejméně … dní¹ o obnovu řízení.

– nepožádala v příslušné lhůtě o obnovu 
řízení.

¹ Lhůta bude stanovena.

Or. en

Odůvodnění

Cílem návrhu není upravovat či sjednotit podstatné nebo procesní náležitosti vnitrostátních 
právních předpisů. Příslušná lhůta by měla být stanovena odpovídajícími vnitrostátními 
právními předpisy.

Pozměňovací návrh 24

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Příloha  rámeček h  bod 3  podbod 2.1 a (nový)

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

2.1a. dotyčná osoba, informována o 
konání soudního řízení, pověřila právního 
zástupce, jehož vybrala, určila a jehož 
služby hradila nebo jenž byl určen a jehož 
služby byly hrazeny státem v souladu s 
příslušnými vnitrostátními předpisy 
upravujícími práva na obhajobu, a tímto 
zástupcem byla během řízení 
zastupována;
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Uveďte, jakým způsobem byla tato 
podmínka splněna:
………………………………

Or. en

Odůvodnění

Účelem je zohlednit pozměňovací návrh, který se týká pozměňovacího návrhu k čl. 7 odst. 2 
písm. i) podbodu ia) (nového) nástroje k ukládání peněžitých trestů a pokut.

Pozměňovací návrh 25

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 4 – bod 1
Rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV
Čl. 2 – písm. i

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

i) „Rozhodnutím vyneseným 
v nepřítomnosti“ se rozumí příkaz ke 
konfiskaci ve smyslu písmene c), kdy 
dotyčná osoba se osobně neúčastnila řízení, 
jehož výsledkem bylo toto rozhodnutí.

i) „Rozhodnutím vyneseným 
v nepřítomnosti“ se rozumí příkaz ke 
konfiskaci ve smyslu písmene c), kdy 
dotyčná osoba se osobně neúčastnila 
soudního řízení, jehož výsledkem bylo toto 
rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jednoznačně stanovit, že návrh se týká pouze soudní 
fáze řízení.

Pozměňovací návrh 26

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 



PE404.491v01-00 26/41 PR\714304CS.doc

CS

království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e  návětí

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

e) podle osvědčení stanoveného v čl. 4 
odst. 2 bylo rozhodnutí vyneseno 
v nepřítomnosti, pokud v osvědčení není 
uvedeno, že dotčená osoba:

e) podle osvědčení stanoveného v čl. 4 
odst. 2 bylo rozhodnutí vyneseno 
v nepřítomnosti, pokud v osvědčení není 
uvedeno, že dotčená osoba v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
vydávajícího členského státu:

Or. en

Odůvodnění

Cílem návrhu není upravovat či sjednotit podstatné nebo procesní náležitosti vnitrostátních 
právních předpisů. Proto je zapotřebí výslovně uvést, že tyto náležitosti stanoví vnitrostátní 
právní předpisy. Kromě toho se odkaz na vnitrostátní právní předpisy v takovýchto 
ustanoveních běžně používá a zjevně lépe navazuje na znění 4. bodu odůvodnění.

Pozměňovací návrh 27

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV
Čl. 8  odst. 2  písm. e  podbod i

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

i) byla předvolána osobně nebo byla podle i) byla předvolána osobně nebo 
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vnitrostátního práva vydávajícího státu 
informována prostřednictvím příslušného 
zástupce a v přiměřené lhůtě o stanoveném 
datu a místě konání jednání soudu, jehož 
výsledkem bylo vydání příkazu ke 
konfiskaci v nepřítomnosti, a pokud byla 
informována o skutečnosti, že takový 
příkaz ke konfiskaci může být vydán v 
případě, že se dotyčná osoba k jednání 
soudu nedostaví; nebo

prokazatelně a v přiměřené lhůtě 
informována o stanoveném datu a místě 
konání soudního řízení, jehož výsledkem 
bylo vydání příkazu ke konfiskaci v 
nepřítomnosti, jiným způsobem, a pokud 
byla informována o skutečnosti, že takový 
příkaz ke konfiskaci může být vydán v 
případě, že se dotyčná osoba k jednání 
soudu nedostaví; nebo

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jednoznačně stanovit, že návrh se týká pouze soudní 
fáze řízení. 

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy byl vynechán, neboť je uveden v úvodní části tohoto 
článku, který se pak vztahuje na všechny následující body.

Navíc má každý členský stát kromě osobního předvolání své vlastní způsoby předvolávání 
osob. Rámcové rozhodnutí, které má zajistit dodržování práv obžalovaného, by mělo být 
zároveň dostatečně pružné, aby zahrnovalo systémy, v jejichž rámci jsou tato práva zaručena, 
přestože existují různé mechanismy předvolávání. Práva obžalovaného nejsou zajišťována 
pouze prostřednictvím osobního předvolání nebo jiným osobním kontaktem. Členské státy 
mají další procesní ustanovení, která zaručují předvolání dané osoby, a v případě, že při 
předvolávání vznikne problém, může dotyčná osoba tuto skutečnost přednést u soudu.

Pozměňovací návrh 28

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV
Čl. 8 – odst. 2  písm. e  podbod i a (nový)

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

ia) informována o konání soudního 
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řízení, pověřila právního zástupce, jehož 
vybrala, ustanovila a jehož služby hradila 
nebo jenž byl ustanoven a jehož služby 
byly hrazeny státem v souladu s 
příslušnými vnitrostátními předpisy 
upravujícími práva na obhajobu, a tímto 
zástupcem byla během řízení 
zastupována; nebo

Or. en

Odůvodnění

V případě, že se dotyčná osoba rozhodla pro právního zástupce a jednoznačně vymezila jeho 
pověření, se předpokládá, že rozhodnutí vynesené na základě soudního řízení, jehož se tento 
zástupce účastnil, není rozhodnutím vyneseným v nepřítomnosti. Vykonávající stát proto 
nemůže výkon rozhodnutí odmítnout.

V potaz by měla být rovněž brána situace, kdy je právní zástupce stanoven z moci úřední. 
Vzhledem k účinné obhajobě, která by měla být zajištěna, by měla být tato pravidla stanovena 
a dodržována v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydávajícího státu.

Pozměňovací návrh 29

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV
Čl. 8  odst. 2  písm. e  podbod ii  druhá odrážka

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

 nepožádala v příslušné lhůtě činící 
nejméně … dní ¹o obnovu řízení.

– nepožádala v příslušné lhůtě o obnovu 
řízení.

¹ Lhůta bude stanovena.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem návrhu není upravovat či sjednotit podstatné či procesní náležitosti vnitrostátních 
právních předpisů. Příslušná lhůta by měla být stanovena odpovídajícími vnitrostátními 
právními předpisy.

Pozměňovací návrh 30

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 4 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV
Příloha  rámeček j  bod 2.1  odst. 1

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

2.1 dotyčná osoba byla předvolána osobně 
nebo byla podle vnitrostátního práva 
vydávajícího státu informována 
prostřednictvím příslušného zástupce a v
přiměřené lhůtě o stanoveném datu a místě 
konání jednání soudu, jehož výsledkem 
bylo vynesení rozhodnutí v nepřítomnosti, 
a byla informována o skutečnosti, že toto 
rozhodnutí může být vyneseno v případě, 
že se dotyčná osoba k jednání soudu
nedostaví;

2.1 dotyčná osoba byla předvolána osobně 
nebo byla podle vnitrostátního práva 
vydávajícího státu prokazatelně a v 
přiměřené lhůtě informována o 
stanoveném datu a místě konání soudního 
řízení, jehož výsledkem bylo vynesení 
rozhodnutí v nepřítomnosti, jiným 
způsobem a byla informována o 
skutečnosti, že toto rozhodnutí může být 
vyneseno v případě, že se dotyčná osoba k
soudnímu řízení nedostaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 4 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV
Příloha  rámeček j  bod 2.1 a (nový)
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Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

2.1a. dotyčná osoba, informována o 
konání soudního řízení, pověřila právního 
zástupce, jehož vybrala, ustanovila a jehož 
služby hradila nebo jenž byl ustanoven a 
jehož služby byly hrazeny státem v 
souladu s příslušnými vnitrostátními 
předpisy upravujícími práva na obhajobu, 
a tímto zástupcem byla během řízení 
zastupována;

Uveďte, jakým způsobem byla tato 
podmínka splněna:
………………………………

Or. en

Odůvodnění

Účelem je zohlednit pozměňovací návrh týkající se pozměňovacího návrhu k čl. 8 odst. 2 písm. 
e podbodu i) (novému) nástroje k udělování příkazů ke konfiskaci.

Pozměňovací návrh 32

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 5 – bod 1
Rámcové rozhodnutí 2008/…/SVV
Čl. 1  písm. e

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

e) „Rozhodnutím vyneseným v e) „Rozhodnutím vyneseným v 
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nepřítomnosti“ se rozumí rozsudek ve 
smyslu písmene a), kdy se dotyčná osoba 
osobně neúčastnila řízení, jehož výsledkem 
byl uvedený rozsudek.“

nepřítomnosti“ se rozumí rozsudek ve 
smyslu písmene a), kdy se dotyčná osoba 
osobně neúčastnila soudního řízení, jehož 
výsledkem uvedený rozsudek.“

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jednoznačně stanovit, že návrh se týká soudní fáze 
řízení.

Pozměňovací návrh 33

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 5 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2008/…/SVV
Čl. 9  odst. 1  písm. f  návětí

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

f) podle osvědčení stanoveného v článku 4 
bylo rozhodnutí vyneseno v nepřítomnosti, 
pokud v osvědčení není uvedeno, že 
dotčená osoba:

f) podle osvědčení stanoveného v článku 4 
bylo rozhodnutí vyneseno v nepřítomnosti, 
pokud v osvědčení není uvedeno, že 
dotčená osoba v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy vydávajícího členského 
státu:

Or. en

Odůvodnění

Cílem návrhu není upravovat či sjednotit podstatné či procesní náležitosti vnitrostátních 
právních předpisů. Proto je zapotřebí výslovně uvést, že tyto náležitosti stanoví vnitrostátní 
právní předpisy. Kromě toho se odkaz na vnitrostátní právní předpisy v tomto druhu 
ustanovení běžně používá a zjevně lépe navazuje na znění 4. bodu odůvodnění.
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Pozměňovací návrh 34

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 5 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2008/…/SVV
Čl. 9  odst. 1  písm. f  podbod i

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

i) byla předvolána osobně nebo byla podle 
vnitrostátního práva vydávajícího státu 
informována prostřednictvím příslušného 
zástupce a v přiměřené lhůtě o stanoveném 
datu a místě řízení, jehož výsledkem bylo 
vynesení rozhodnutí v nepřítomnosti, a 
pokud byla informována o skutečnosti, že 
toto rozhodnutí může být vyneseno v 
případě, že se dotyčná osoba k soudnímu 
řízení nedostaví; nebo

i) dotyčná osoba byla předvolána osobně 
nebo byla prokazatelně a v přiměřené lhůtě 
informována o stanoveném datu a místě 
konání soudního řízení, jehož výsledkem 
bylo vynesení rozhodnutí v nepřítomnosti, 
jiným způsobem a byla informována o 
skutečnosti, že toto rozhodnutí může být 
vyneseno v případě, že se dotyčná osoba k 
soudnímu řízení nedostaví; nebo

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jednoznačně stanovit, že návrh se týká pouze soudní 
fáze řízení. 

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy byl vynechán, neboť je uveden v úvodní části tohoto 
článku, který se pak vztahuje na všechny následující body.

Navíc má každý členský stát kromě osobního předvolání své vlastní způsoby předvolávání 
osob. Rámcové rozhodnutí, které má zajistit dodržování práv obžalovaného, by mělo být 
zároveň dostatečně pružné, aby zahrnovalo systémy, v jejichž rámci jsou tato práva zaručena, 
přestože existují různé mechanismy předvolávání. Práva obžalovaného nejsou zajišťována 
pouze prostřednictvím osobního předvolání nebo jiným osobním kontaktem. Členské státy 
mají další procesní ustanovení, která zaručují předvolání dané osoby, a v případě, že při 
předvolávání vznikne problém, může dotyčná osoba tuto skutečnost přednést u soudu.
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Pozměňovací návrh 35

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 5 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2008/…/SVV
Čl. 9 – odst. 1  písm. f  podbod i a (nový)

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

i a) informována o konání soudního 
řízení, pověřila právního zástupce, jehož 
vybrala, ustanovila a jehož služby 
uhradila dotyčná osoba nebo jenž byl 
ustanoven a jehož služby byly uhrazeny 
státem v souladu s příslušnými 
vnitrostátními předpisy upravujícími 
práva na obhajobu, a tímto zástupcem 
byla během soudního řízení zastupována; 
nebo

Or. en

Odůvodnění

V případě, že se dotyčná osoba rozhodla pro právního zástupce a jednoznačně vymezila jeho 
pověření, předpokládá se, že rozhodnutí vynesené na základě soudního řízení, jehož se tento 
zástupce účastnil, není rozhodnutím vyneseným v nepřítomnosti. Vykonávající stát proto 
nemůže výkon rozhodnutí odmítnout.

V potaz by měla být rovněž brána situace, kdy je právní zástupce stanoven z moci úřední. 
Vzhledem k účinné obhajobě, která by měla být zajištěna, by měla být tato pravidla stanovena 
a dodržována v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydávajícího státu.
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Pozměňovací návrh 36

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 5 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2008/…/SVV
Čl. 9  odst. 1 písm. f  podbod ii  druhá odrážka

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

 nepožádala v příslušné lhůtě činící 
nejméně … dní¹ o obnovu řízení.

– nepožádala v příslušné lhůtě o obnovu 
řízení.

¹ Lhůta bude stanovena.

Or. en

Odůvodnění

Cílem návrhu není upravovat či sjednotit podstatné či procesní náležitosti vnitrostátních 
právních předpisů. Příslušná lhůta by měla být stanovena odpovídajícími vnitrostátními 
právními předpisy.

Pozměňovací návrh 37

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 5 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2002/…/SVV
Příloha  rámeček k  bod 1  písm. b.1  odst. 1

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

b.1 dotyčná osoba byla předvolána osobně 
nebo byla podle vnitrostátního práva 

b.1 dotyčná osoba byla předvolána osobně 
nebo byla podle vnitrostátního práva 
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vydávajícího státu informována
prostřednictvím příslušného zástupce a v 
přiměřené lhůtě o stanoveném datu a místě 
konání jednání soudu, jehož výsledkem 
bylo vynesení rozhodnutí v nepřítomnosti, 
a byla informována o skutečnosti, že toto 
rozhodnutí může být vyneseno v případě, 
že se dotyčná osoba k jednání soudu 
nedostaví;

vydávajícího členského státu prokazatelně
a v přiměřené lhůtě informována o 
stanoveném datu a místě konání soudního
řízení, jehož výsledkem bylo vynesení 
rozhodnutí v nepřítomnosti, jiným 
způsobem a byla informována o 
skutečnosti, že toto rozhodnutí může být 
vyneseno v případě, že se dotyčná osoba 
nedostaví k jednání soudu nedostaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Čl. 5 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2008/…/SVV
Příloha  rámeček k  bod 1 písm. b.1 a (nové)

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

b.1a dotyčná osoba, informována o 
konání soudního řízení, pověřila právního 
zástupce, jehož vybrala, ustanovila a jehož 
služby uhradila dotyčná osoba nebo jenž 
byl ustanoven a jehož služby byly 
uhrazeny státem v souladu s příslušnými 
vnitrostátními předpisy upravujícími 
práva na obhajobu, a tímto zástupcem 
byla během řízení zastupována;

Uveďte, jakým způsobem byla tato 
podmínka splněna:
………………………………

Or. en
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Odůvodnění

Účelem je zohlednit pozměňovací návrh týkající se pozměňovacího návrhu k čl. 9 odst. 1 písm. 
f) podbodu ia) (novému) nástroje pro ukládání trestů odnětí svobody.

Pozměňovací návrh 39

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo 
pozměňující akt
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Republikou Slovinsko, 
Francouzskou republikou, Českou 
republikou, Švédským královstvím, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

královstvím a Spolkovou republikou 
Německo 

Pozměňovací návrh

Článek 5a
Změny rámcového rozhodnutí 

2008/…/SVV1

Rámcové rozhodnutí 2008/…/SVV se 
mění takto:
1) K článku 2 se doplňuje nové písmeno, 
které zní:
h) „Rozhodnutím vyneseným 
v nepřítomnosti“ se rozumí rozsudek ve 
smyslu písmene a), kdy se dotyčná osoba 
osobně neúčastnila řízení, jehož 
výsledkem bylo uvedené rozhodnutí.
2) Článek [9 odst. 1]2 písm. h) se 
nahrazuje tímto:
h) podle osvědčení stanoveného v článku 
[6a] se dotyčná osoba osobně neúčastnila 
soudního řízení, jehož výsledkem bylo 
příslušné rozhodnutí, pokud není 
v osvědčení uvedeno, že tato osoba 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy vydávajícího členského státu:
i) byla předvolána osobně nebo byla 
prokazatelně a v přiměřené lhůtě 
informována o stanoveném datu a místě 
konání soudního řízení, jehož výsledkem 
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bylo vynesení rozhodnutí v nepřítomnosti, 
jiným způsobem, a pokud byla 
informována o skutečnosti, že toto 
rozhodnutí může být vyneseno v případě, 
že se dotyčná osoba k jednání soudu 
nedostaví; nebo
ii) byla informována o konání soudního 
řízení a pověřila právního zástupce, jehož 
vybrala, ustanovila a jehož služby hradila 
nebo jenž byl ustanoven a jehož služby 
byly hrazeny státem v souladu s 
příslušnými vnitrostátními předpisy 
upravujícími práva na obhajobu, a tímto 
zástupcem byla během řízení 
zastupována; nebo
iii) poté, co jí bylo rozhodnutí doručeno, a 
vzhledem k tomu, že byla výslovně 
informována o svém právu na obnovu 
řízení a o právu účastnit se tohoto řízení,
– výslovně uvedla, že vynesené rozhodnutí 

nenapadá;
nebo
– nepožádala v příslušné lhůtě o obnovu 
řízení.
3) v rámečku i) přílohy I („osvědčení“) se 
bod 1 nahrazuje tímto:
1. Uveďte, zda bylo rozhodnutí vyneseno v 
nepřítomnosti:
1. � Ne, nebylo.
2. � Ano, bylo. Pokud jste odpověděli ano, 
potvrďte, že:
2.1 dotyčná osoba byla předvolána osobně 
nebo byla podle vnitrostátního práva 
vydávajícího členského státu prokazatelně 
a v přiměřené lhůtě informována o 
stanoveném datu a místě konání soudního 
řízení, jehož výsledkem bylo vynesení 
rozhodnutí v nepřítomnosti, jiným 
způsobem a byla informována o 
skutečnosti, že toto rozhodnutí může být 
vyneseno v případě, že se dotyčná osoba k 
soudnímu řízení nedostaví.
Kde a kdy byla dotyčná osoba předvolána 
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nebo jinak informována:
……………………………………………
Popište, jakým způsobem byla osoba 
informována:
……………………………………………
NEBO
2.2. dotyčná osoba, informována o konání 
soudního řízení, pověřila právního 
zástupce, jehož vybrala, ustanovila a jehož 
služby hradila nebo jenž byl ustanoven a 
jehož služby byly hrazeny státem v 
souladu s příslušnými vnitrostátními 
předpisy upravujícími práva na obhajobu, 
a tímto zástupcem byla během řízení 
zastupována;
Uveďte, jakým způsobem byla tato 
podmínka splněna:
……………………………………………
NEBO
2.3 dotyčná osoba poté, co jí bylo 
doručeno rozhodnutí vynesené v 
nepřítomnosti, výslovně uvedla, že 
rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti 
nenapadá.
Popište, kdy a jak dotyčná osoba výslovně 
uvedla, že nenapadá rozhodnutí vynesené 
v nepřítomnosti:
…………………………………………
NEBO
2.4 dotyčné osobě bylo doručeno 
rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti dne 
…. (den/měsíc/rok) a dotyčná osoba byla 
oprávněna k obnově řízení ve vydávajícím 
státě za těchto podmínek:
– dotyčná osoba byla výslovně 
informována o svém právu na obnovu 
řízení a o právu účastnit se tohoto řízení; 
a 
– poté, co byla o tomto právu 
informována, měla dotyčná osoba lhůtu 
…. dní na podání žádosti o obnovu řízení 
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a žádost během této lhůty nepodala.
________________________________
¹Číslo nástroje bude doplněno, jakmile 
nástroj přijme Rada.
² Číslo článku bude doplněno, jakmile 
dokument přijme Rada.

Or. en

Odůvodnění

Nový článek týkající se rámcového rozhodnutí o „probaci“ byl vložen za účelem začlenění 
daného nástroje do oblasti působnosti tohoto rámcového rozhodnutí. Další pozměňovací 
návrhy jsou v souladu se zněním návrhu dalších čtyř nástrojů, které se týkají rozhodnutí 
vynesených v nepřítomnosti.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Právo na soudní řízení patří k základním právům, která zaručuje Mezinárodní pakt 
o občanských a politických právech OSN. Není to však právo absolutní. Za určitých 
podmínek mohou být učiněna rozhodnutí i na základě soudního řízení, jehož se dotyčná osoba 
osobně neúčastnila, tedy takzvané rozsudky vynesené v nepřítomnosti. 

Vzhledem k zásadě vzájemného uznávání má justiční orgán v jednom členském státě vykonat 
rozhodnutí vydané justičním orgánem v jiném členském státě. Existují ovšem výjimky, 
k nimž patří případy, kdy byly rozsudky vyneseny v nepřítomnosti. 

V současné době existuje několik nástrojů EU, které problematiku rozsudků v nepřítomnosti 
řeší (některé z nich Rada již schválila, další má schválit). Řeší ji však rozdílnými způsoby, 
což brání vzájemnému uznávání takových rozsudků. Na úrovni EU pak vzniká nejednotný 
systém, jehož charakteristickým rysem je (nežádoucí) právní nejistota. S cílem napravit tuto 
situaci předložilo sedm členských států návrh sladit prostřednictvím následujících čtyř 
nástrojů kritéria pro uplatnění důvodů k neuznání rozhodnutí vynesených v nepřítomnosti:

1) rámcové rozhodnutí (2002/584/SVV) o evropském zatýkacím rozkazu a postupech 
předávání mezi členskými státy,

2) rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých 
trestů a pokut,

3) rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů 
ke konfiskaci,

4) rámcové rozhodnutí 2008/…/SVV o provádění zásady vzájemného uznávání rozsudků 
ve věcech trestních, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením 
svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii.

Zpravodaj se domnívá, že do oblasti působnosti návrhu je třeba zahrnout i pátý nástroj, totiž 
rámcové rozhodnutí 2008/.../SVV o uznávání podmíněných trestů, alternativních sankcí 
a podmíněných upuštění od potrestání a o dohledu nad nimi.

Sjednocení příslušných kritérií by poskytlo jasnější pravidla, pokud jde o právní 
srozumitelnost, a usnadnilo spolupráci justičních orgánů. Návrh navíc posiluje ochranu 
základních procesních práv, jako je právo na obhajobu a právo na soudní řízení. 

Ačkoliv návrh usiluje o sladění důvodů k neuznání rozsudků vynesených v nepřítomnosti, 
jeho cílem je spíše zabývat se řešením této problematiky horizontálně v různých systémech, 
než různé koncepce harmonizovat. Návrh popisuje účinky soudní spolupráce v případech, kdy 
je rozsudek vynesen v nepřítomnosti, jakož i efekt společného přístupu k takovým případům.

Hlavní body návrhu
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1. Předvolání dotyčné osoby

Návrh zdůrazňuje význam přiměřeného způsobu předvolání dané osoby. Je naprosto 
nezbytné, aby dotyčná osoba byla v přiměřené lhůtě informována o datu a místě příslušného 
soudního řízení. Pouze v případě, že jsou tyto podmínky splněny, lze rozhodnutí učiněné 
v nepřítomnosti uznat a vykonat. Tímto způsobem je zaručeno právo na soudní řízení. 

Podle názoru zpravodaje je však důležité zohlednit rozdíly mezi právními systémy členských 
států, jelikož jednotlivé státy používají vlastní, specifické způsoby předvolávání osob. Práva 
obžalovaného nejsou zajišťována pouze prostřednictvím osobního předvolání nebo jiným 
osobním kontaktem. Členské státy mají další procesní ustanovení, která zaručují předvolání 
dané osoby, a v případě, že při předvolávání vznikne problém, může dotyčná osoba tuto 
skutečnost přednést u soudu.

2. Větší ohled na právo na obnovu řízení 

V návrhu je zdůrazněno, jakou úlohu sehrává obnova řízení při zajišťování řádného 
dodržování práva na soudní řízení. Jestliže se dotyčná osoba neúčastnila soudního řízení, při 
němž bylo vyneseno rozhodnutí v nepřítomnosti, vykonávající členský stát může toto 
rozhodnutí vykonat v případě, je-li ve vydávajícím státě mimo jiné zaručeno právo na obnovu 
řízení. Ovšem ne ve všech členských státech existuje nějaká forma „obnovy řízení“. Podle 
mínění zpravodaje by mělo být v návrhu jasně stanoveno, že v takových situacích může být 
případ projednán na základě odvolání (což by mělo být ve znění návrhu výslovně uvedeno). 

3. Právo na obhajobu právním zástupcem

Jedná se o právo, podle něhož se dotyčná osoba může rozhodnout, aby ji zastupoval právní 
zástupce. V situacích, kdy dotyčnou osobu zastupoval při soudním řízení právní zástupce z 
pověření této osoby, by uznání a výkon soudního rozhodnutí neměly být odmítnuty. Podle 
názoru zpravodaje je však zapotřebí jasně zdůraznit, že právo na obhajobu právním zástupcem 
zahrnuje i obhajobu právním zástupcem ustanoveným a hrazeným státem.
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