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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. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].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 podnete Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko na účely prijatia rámcového rozhodnutia Rady o výkone rozhodnutí vydaných 
v neprítomnosti a o zmene a doplnení rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV, 
rámcového rozhodnutia 2005/214/SVV, rámcového rozhodnutia 2006/783/SVV a 
rámcového rozhodnutia 2008/.../SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania 
rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo 
opatrenia zahŕňajúce odňatie slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, 
Švédskeho kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko (5598/2008),

– so zreteľom na 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 (C6-0075/2008),

– so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a 
stanovisko Výboru pre právne veci (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie podnetu Slovinskej republiky, Francúzskej 
republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného 
kráľovstva a Spolkovej republiky Nemecko;

2. vyzýva Radu, aby text zodpovedajúcim spôsobom zmenila;

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 podnet Slovinskej 
republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Slovenskej 
republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky Nemecko;

5. vyzýva Radu a Komisiu, aby po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy venovali 
prednostne pozornosť každému budúcemu návrhu na zmenu a doplnenie rozhodnutia 
v súlade s vyhlásením č. 50 týkajúcim sa článku 10 Protokolu o prechodných 
ustanoveniach, ktorý sa pripojí k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej 
únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu;
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6. je rozhodnutý preskúmať každý takýto budúci návrh prostredníctvom naliehavého postupu 
v súlade s postupom uvedeným v odseku 5 a na základe úzkej spolupráce s národnými 
parlamentmi;

7. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam Slovinskej 
republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Slovenskej 
republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky Nemecko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Iniciatíva Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Názov

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

o výkone rozhodnutí vydaných v 
neprítomnosti a o zmene a doplnení 

rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o 
európskom zatykači a postupoch 

odovzdávania osôb medzi členskými 
štátmi, rámcového rozhodnutia 

2005/214/SVV o uplatňovaní zásady 
vzájomného uznávania na peňažné sankcie, 
rámcového rozhodnutia 2006/783/SVV o 

uplatňovaní zásady vzájomného uznávania 
na príkazy na konfiškáciu, rámcového 

rozhodnutia 2008/.../SVV o uplatňovaní 
zásady vzájomného uznávania rozsudkov v 

trestných veciach, ktorými sa ukladajú 
tresty odňatia slobody alebo opatrenia 

zahŕňajúce odňatie slobody, na účely ich 
výkonu v Európskej únii

o posilnení práv občanov, podpore 
uplatňovania zásady vzájomného 

uznávania, pokiaľ ide o rozhodnutia 
vydané v konaní, ktorého sa dotknutá 

osoba nezúčastnila osobne, a o zmene a 
doplnení rámcového rozhodnutia 

2002/584/SVV o európskom zatykači a 
postupoch odovzdávania osôb medzi 

členskými štátmi, rámcového rozhodnutia 
2005/214/SVV o uplatňovaní zásady 

vzájomného uznávania na peňažné sankcie, 
rámcového rozhodnutia 2006/783/SVV o 

uplatňovaní zásady vzájomného uznávania 
na príkazy na konfiškáciu, rámcového 

rozhodnutia 2008/.../SVV o uplatňovaní 
zásady vzájomného uznávania rozsudkov v 

trestných veciach, ktorými sa ukladajú 
tresty odňatia slobody alebo opatrenia 

zahŕňajúce odňatie slobody, na účely ich 
výkonu v Európskej únii, a rámcového 
rozhodnutia 2008/.../SVV o uznávaní 

podmienečných trestov, alternatívnych 
sankcií a podmienečných odsúdení a 

dohľade nad nimi
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Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto návrhu je podporovať uplatňovanie zásady vzájomného uznávania 
odstraňovaním prekážok, najmä rozdielnych prístupov k dôvodom odmietnutia uznania. Bolo 
by potrebné pridať piaty legislatívny akt o probácii, pretože sa zaoberá aj rozhodnutiami, 
ktoré sa vydávajú v neprítomnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Preto je potrebné ustanoviť jasné a 
spoločné riešenia, ktoré vymedzia dôvody 
odmietnutia výkonu a voľnú úvahu 
vykonávajúceho orgánu.

(4) Preto je potrebné ustanoviť jasné a 
spoločné dôvody odmietnutia uznania a 
zamietnutia výkonu rozhodnutí vydaných 
v neprítomnosti. Účelom tohto rámcového 
rozhodnutia je vymedziť takéto spoločné 
dôvody, ktoré vykonávajúcemu orgánu 
umožnia vykonať rozhodnutie napriek 
neprítomnosti osoby na konaní. Nie je 
určené na reguláciu platných foriem a 
metód alebo procesných požiadaviek, 
ktoré sa využívajú na dosiahnutie 
výsledkov vymedzených v tomto 
rámcovom rozhodnutí a ktoré sa riadia 
vnútroštátnym právom členských štátov. 
Vyplnením príslušnej časti európskeho 
zatykača alebo príslušného osvedčenia 
podľa iného rámcového rozhodnutia dáva 
vydávajúci orgán záruku, že požiadavky 
boli alebo budú splnené, čo by malo na 
účely výkonu rozhodnutia na základe 
zásady vzájomného uznávania stačiť.

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je lepšie vysvetliť vzťah medzi týmto 
rámcovým rozhodnutím a vnútroštátnym právom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Uznanie a výkon rozhodnutia 
vydaného v neprítomnosti by sa nemali 
odmietnuť, ak dotknutá osoba vedomá si 
plánovaného konania dala mandát 
právnemu zástupcovi a bola ním 
zastupovaná v konaní. V tejto súvislosti by 
malo byť nepodstatné, či bol právny 
zástupca zvolený, vymenovaný a platený 
dotknutou osobou alebo či bol 
vymenovaný a platený štátom v súlade 
s jeho vnútroštátnym právom, ktoré sa 
vzťahuje na právo na obhajobu, pričom 
sa dá vychádzať z toho, že dotknutá osoba 
by si zvolila zastupovanie právnym 
zástupcom namiesto účasti na konaní a 
táto osoba by v zásade mala mať možnosť 
zvoliť si právneho zástupcu sama (napr. 
zo zoznamu zostaveného na tento účel).

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je výslovne zdôrazniť, že ak sa niekto 
rozhodne pre právneho zástupcu a tomuto zástupcovi dá jednoznačný mandát, malo by sa to 
chápať tak isto, ako keby táto osoba bola osobne informovaná o konaní. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Spoločné riešenia týkajúce sa dôvodov 
odmietnutia výkonu v príslušných 
platných rámcových rozhodnutiach by tiež 
mali zohľadniť rozmanitosť situácií, pokiaľ 
ide o poučenie obvineného o jeho práve 
na obnovu konania.

(6) Spoločné riešenia týkajúce sa dôvodov 
neuznania v príslušných platných 
rámcových rozhodnutiach by tiež mali 
zohľadniť rozmanitosť situácií, pokiaľ ide 
o právo dotknutej osoby na obnovu 
konania. Takáto obnova konania, ktorá 
má za cieľ zabezpečiť právo na obhajobu, 
sa vyznačuje týmito prvkami: dotknutá 
osoba má právo zúčastňovať sa na obnove 
konania; skutková podstata vrátane 
nových dôkazov sa bude (znovu) skúmať 
a konanie môže viesť k zrušeniu 
pôvodného rozhodnutia. 

Or. en

Odôvodnenie

V niektorých členských štátoch sa takéto prípady riešia skôr na základe práva na odvolanie 
ako na základe práva na obnovu konania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Účelom tohto rámcového rozhodnutia je 
stanoviť spoločné pravidlá uznávania 
a/alebo výkonu súdnych rozhodnutí, ktoré 
boli vydané v jednom členskom štáte 
(členský štát pôvodu) po konaní, na ktorom 
dotknutá osoba nebola prítomná, v druhom 
členskom štáte (vykonávajúci členský štát) 
v súlade s ustanoveniami článku 5 ods. 1 
rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV, v 
článku 7 ods. 2 písm. g) rámcového 
rozhodnutia 2005/214/SVV, v článku 8 
ods. 2 písm. e) rámcového rozhodnutia 
2006/783/SVV a v článku 9 ods. 1 písm. f) 
rámcového rozhodnutia 2008/…/SVV.

3. Účelom tohto rámcového rozhodnutia je 
stanoviť spoločné pravidlá uznávania 
a/alebo výkonu súdnych rozhodnutí, ktoré 
boli vydané v jednom členskom štáte 
(členský štát pôvodu) po konaní, na ktorom 
dotknutá osoba nebola prítomná, v druhom 
členskom štáte (vykonávajúci členský štát) 
v súlade s ustanoveniami článku 5 ods. 1 
rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV, v 
článku 7 ods. 2 písm. g) rámcového 
rozhodnutia 2005/214/SVV, v článku 8 
ods. 2 písm. e) rámcového rozhodnutia 
2006/783/SVV, v článku 9 ods. 1 písm. f) 
rámcového rozhodnutia 2008/…/SVV a v 
článku 9 ods. 1 písm. f) rámcového 
rozhodnutia 2008/…/SVV.

Or. en

Odôvodnenie

Bolo by potrebné pridať piaty legislatívny akt o probácii, pretože sa zaoberá aj 
rozhodnutiami, ktoré sa vydávajú v neprítomnosti. Presné číslo príslušného článku sa doplní 
potom, ako právnici-lingvisti v Rade vypracujú konečné znenie textu o probácii.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 1
Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV
Článok 1 – odsek 4

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Na účely tohto rámcového rozhodnutia 
„rozhodnutie vydané v neprítomnosti“ 
znamená rozhodnutie ukladajúce trest 
odňatia slobody alebo ochranné opatrenie, 
keď sa dotknutá osoba osobne nezúčastnila 
konania, ktoré viedlo k vydaniu takého 
rozhodnutia.

4. Na účely tohto rámcového rozhodnutia 
„rozhodnutie vydané v neprítomnosti“ 
znamená rozhodnutie ukladajúce trest 
odňatia slobody alebo ochranné opatrenie, 
keď sa dotknutá osoba osobne nezúčastnila 
konania, ktoré viedlo k vydaniu takého 
rozhodnutia.

Or. en

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV
Článok 4a – úvodná časť

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávajúci súdny orgán môže tiež Vykonávajúci súdny orgán môže tiež 
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odmietnuť vykonať európsky zatykač 
vydaný na účely výkonu trestu odňatia 
slobody alebo ochranného opatrenia, ak 
bolo rozhodnutie vydané v neprítomnosti 
okrem prípadov, keď sa v európskom 
zatykači uvádza, že dotknutá osoba:

odmietnuť vykonať európsky zatykač 
vydaný na účely výkonu trestu odňatia 
slobody alebo ochranného opatrenia, ak 
bolo rozhodnutie vydané v neprítomnosti 
okrem prípadov, keď sa v európskom 
zatykači uvádza, že dotknutá osoba, 
v súlade s vnútroštátnym právom 
vydávajúceho členského štátu:

Or. en

Odôvodnenie
Cieľom návrhu nie je regulácia ani harmonizácia vecných alebo procesných vnútroštátnych 
požiadaviek. Preto by sa malo vyjasniť, že tieto požiadavky stanovuje vnútroštátne právo. 
Okrem toho je vnútroštátne právo jedným z pojmov, ktoré sa bežne používajú v tomto druhu 
ustanovení, a zjavne viac zodpovedá zneniu odôvodnenia č. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV
Článok 4a – písmeno a

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) bola osobne predvolaná alebo v súlade 
s vnútroštátnym právom vydávajúceho 
členského štátu prostredníctvom 
oprávneného zástupcu včas informovaná
o stanovenom termíne a mieste 
pojednávania, ktoré viedlo k vydaniu 
rozhodnutia v neprítomnosti, a 
informovaná o skutočnosti, že sa také 
rozhodnutie môže vydať, ak sa konania 
nezúčastní;

(a) bola osobne predvolaná alebo jej boli 
účinne inými prostriedkami včas 
doručené informácie o stanovenom 
termíne a mieste konania, ktoré viedlo 
k vydaniu rozhodnutia v neprítomnosti, a 
informovaná o skutočnosti, že sa také 
rozhodnutie môže vydať, ak sa konania 
nezúčastní; alebo

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je jasne stanoviť, že návrh sa vzťahuje 
len na časť konania pred súdom.

Odkaz na vnútroštátne právo sa vypúšťa, pretože je súčasťou úvodnej časti tohto článku, 
ktorá sa bude vzťahovať na všetky nasledujúce body.

Okrem toho má každý členský štát svoje vlastné špecifické spôsoby, ako okrem osobného 
kontaktu predvolávať osoby. Ak je zámerom rámcového rozhodnutia zabezpečiť dodržiavanie 
práv obžalovaného, malo by byť zároveň flexibilné a vzťahovať sa na systémy, ktoré síce tieto 
práva zaručujú, majú však odlišné prostriedky predvolávania. Len osobným predvolaním 
obžalovanej osoby alebo iným osobným spôsobom nie sú jej práva zaručené. Členské štáty 
majú ďalšie procesné ustanovenia zaručujúce, že táto osoba je predvolaná a že ak sa v 
súvislosti s postupom predvolania vyskytnú akékoľvek problémy, môže sa daná osoba s 
takýmto prípadom obrátiť na súd.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV
Článok 4a – písmeno aa (nové)

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(aa) vedomá si plánovaného konania dala 
mandát právnemu zástupcovi, ktorý bol 
zvolený, vymenovaný a platený dotknutou 
osobou alebo bol vymenovaný a platený 
štátom v súlade s jeho vnútroštátnym 
právom, ktoré sa vzťahuje na právo na 
obhajobu,, a bola zastupovaná týmto 
zástupcom počas celého konania; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa niekto rozhodne pre právneho zástupcu a dá mu výslovný mandát, rozhodnutie vydané 
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ako výsledok konania, na ktorom sa zúčastnil tento zástupca, sa nepovažuje za vynesené v 
neprítomnosti. Vykonávajúci štát teda preto nemôže odmietnuť výkon rozhodnutia.

Mal by sa taktiež zvážiť prípad, keď je právny zástupca vymenovaný z úradnej moci. Pokiaľ 
ide o účinnú obhajobu, tieto pravidlá by sa mali stanoviť a dodržiavať v súlade 
s požiadavkami vnútroštátneho práva štátu vydávajúceho rozhodnutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV
Článok 4a – písmeno b

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) po tom, ako jej bolo rozhodnutie 
vydané v neprítomnosti doručené, a po 
tom, ako bola výslovne poučená o práve na 
obnovu konania a o práve byť prítomná na 
tomto konaní:

(b) po tom, ako jej bolo rozhodnutie 
vydané v neprítomnosti doručené, a po 
tom, ako bola výslovne poučená o práve na 
obnovu konania alebo na odvolanie a o 
práve zúčastniť sa na tomto konaní:

 V prípade schválenia tohto PDN by sa 
mal uplatňovať na celý text (každý odkaz 
na obnovu konania by sa mal doplniť o 
„alebo na odvolanie“)

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť, že každý by mal mať právo na nové konanie v predmetnej veci, a to v 
súlade s vnútroštátnym právom. Ak vo vnútroštátnom právnom systéme nie je ustanovená 
obnova konania, nové konanie by malo mať formu odvolania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
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Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV
Článok 4a – písmeno b – bod ii

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ii) nepodala návrh na obnovu konania v 
rámci príslušnej lehoty v trvaní najmenej 
[...]¹  dní;

(ii) nepodala návrh na obnovu konania v 
rámci príslušnej lehoty;

¹ Lehota sa doplní.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom návrhu nie je regulácia ani harmonizácia vecných alebo procesných vnútroštátnych 
požiadaviek. Príslušná lehota by mala byť stanovená v zodpovedajúcom vnútroštátnom práve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV
Článok 4a – písmeno c – bod i

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) doručí sa jej najneskôr piaty deň po 
odovzdaní a bude výslovne poučená o 
práve na obnovu konania a o práve byť 
prítomná na tomto konaní;

(i) doručí sa jej osobne okamžite po 
odovzdaní a bude výslovne poučená o 
práve na obnovu konania a o práve 
zúčastniť sa na tomto konaní;

Or. en
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Odôvodnenie

V trestnom práve procesnom v rámci EÚ existujú značné rozdiely. Preto nie je účelné 
ustanoviť konkrétnu lehotu, ktorá by mohla neskôr spôsobovať praktické problémy na 
vnútroštátnej úrovni pri vykonávaní tohto rámcového rozhodnutia. Treba však zdôrazniť, že 
rozhodnutie by sa jej malo v súlade s vnútroštátnym právom doručiť čo najskôr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV
Článok 4a – písmeno c – bod ii

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ii) bude mať najmenej […]1 dní na 
podanie návrhu na obnovu konania.

(ii) bude mať právo na podanie návrhu na 
obnovu konania v rámci príslušnej lehoty.

¹ Lehota sa doplní.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom návrhu nie je regulácia ani harmonizácia vecných alebo procesných vnútroštátnych 
požiadaviek. Príslušná lehota by mala byť stanovená v zodpovedajúcom vnútroštátnom práve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 4
Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV
Príloha – tabuľka d – bod 2.1 – odsek 1
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Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

dotknutá osoba bola osobne predvolaná 
alebo v súlade s vnútroštátnym právom 
vydávajúceho členského štátu 
prostredníctvom príslušného zástupcu
včas informovaná o stanovenom termíne a 
mieste pojednávania, ktoré viedlo k 
vydaniu rozhodnutia v neprítomnosti, a 
informovaná o skutočnosti, že sa také 
rozhodnutie môže vydať, ak sa konania 
nezúčastní

dotknutá osoba bola osobne predvolaná 
alebo jej boli účinne inými prostriedkami 
v súlade s vnútroštátnym právom 
vydávajúceho členského štátu včas 
doručené informácie o stanovenom 
termíne a mieste konania, ktoré viedlo k 
vydaniu rozhodnutia v neprítomnosti, a 
informovaná o skutočnosti, že sa také 
rozhodnutie môže vydať, ak sa konania 
nezúčastní

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je jasne stanoviť, že návrh sa vzťahuje 
len na časť konania pred súdom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Iniciatíva Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 4
Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV
Príloha – tabuľka d – bod 2.1a (nový)

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.1a) dotknutá osoba vedomá si 
plánovaného konania dala mandát 
právnemu zástupcovi, ktorý bol zvolený, 
vymenovaný a platený dotknutou osobou 
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alebo bol vymenovaný a platený štátom 
v súlade s jeho vnútroštátnym právom, 
ktoré sa vzťahuje na právo na obhajobu, 
a bola zastupovaná týmto zástupcom 
počas celého konania; 
Uveďte informácie, ako sa táto 
podmienka splnila:
………………………………

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zohľadniť pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu k článku 4a ods. 1 bod aa) (nový) aktu o EZ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 4
Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV
Príloha – tabuľka d – bod 2.3.2 – zarážka 1

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

rozhodnutie vydané v neprítomnosti sa jej 
doručí do …... dní po odovzdaní; a

rozhodnutie vydané v neprítomnosti sa jej 
osobne doručí okamžite po odovzdaní; a

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom rámcového rozhodnutia nie je harmonizovať procesné aspekty, akými sú lehoty na 
doručenie rozhodnutia vydaného v neprítomnosti, a preto sa navrhuje uvedené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
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kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 1
Rámcové rozhodnutie 2005/214/SVV
Článok 1 – písmeno e

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) „Rozhodnutie vydané v neprítomnosti“ 
znamená rozhodnutie v zmysle písmene a)
v prípadoch, keď sa dotknutá osoba osobne 
nezúčastnila konania, ktoré viedlo k 
vydaniu takého rozhodnutia.

(e) „Rozhodnutie vydané v neprítomnosti“ 
znamená rozhodnutie v zmysle písmena a) 
v prípadoch, keď sa dotknutá osoba osobne 
nezúčastnila konania, ktoré viedlo k 
vydaniu takého rozhodnutia.

Or. en

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 2 – písmeno b 
Rámcové rozhodnutie 2005/214/SVV
Článok 7(2) – písmeno i – úvodná časť

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) podľa osvedčenia uvedeného v článku 4 
bolo rozhodnutie vydané v neprítomnosti 
okrem prípadov, keď sa v osvedčení 
uvádza, že dotknutá osoba:

(i) podľa osvedčenia uvedeného v článku 4 
bolo rozhodnutie vydané v neprítomnosti 
okrem prípadov, keď sa v osvedčení 
uvádza, že dotknutá osoba, v súlade 
s vnútroštátnym právom vydávajúceho 
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členského štátu:

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom návrhu nie je regulácia ani harmonizácia vecných alebo procesných vnútroštátnych 
požiadaviek. Preto by sa malo vyjasniť, že tieto požiadavky stanovuje vnútroštátne právo. 
Okrem toho je vnútroštátne právo jedným z pojmov, ktoré sa bežne používajú v tomto druhu 
ustanovení a zjavne viac zodpovedá zneniu odôvodnenia č. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 2 – písmeno b
Rámcové rozhodnutie 2005/214/SVV
Článok 7(2) – písmeno i – bod i

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) bola osobne predvolaná alebo v súlade s 
vnútroštátnym právom štátu pôvodu 
prostredníctvom oprávneného zástupcu
včas informovaná o stanovenom termíne a 
mieste pojednávania, ktoré viedlo k 
vydaniu rozhodnutia v neprítomnosti, a 
informovaná o skutočnosti, že sa takéto 
rozhodnutie môže vydať, ak sa konania 
nezúčastní; alebo

(i) bola osobne predvolaná alebo jej boli 
účinne inými prostriedkami včas 
doručené informácie o stanovenom 
termíne a mieste konania, ktoré viedlo k 
vydaniu rozhodnutia v neprítomnosti, a 
informovaná o skutočnosti, že sa také 
rozhodnutie môže vydať, ak sa konania 
nezúčastní; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je jasne stanoviť, že návrh sa vzťahuje 
len na časť konania pred súdom.

Odkaz na vnútroštátne právo sa vypúšťa, pretože je súčasťou úvodnej časti tohto článku, 
ktorá sa bude vzťahovať na všetky nasledujúce body.
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Okrem toho má každý členský štát svoje vlastné špecifické spôsoby, ako okrem osobného 
kontaktu predvolávať osoby. Ak je zámerom rámcového rozhodnutia zabezpečiť dodržiavanie 
práv obžalovaného, malo by zároveň byť flexibilné a vzťahovať sa na systémy, ktoré síce tieto 
práva zaručujú, majú však odlišné prostriedky predvolávania. Len osobným predvolaním 
obžalovanej osoby alebo iným osobným spôsobom nie sú jej práva zaručené. Členské štáty 
majú ďalšie procesné ustanovenia zaručujúce, že táto osoba je predvolaná a že ak sa v 
súvislosti s postupom predvolania vyskytnú akékoľvek problémy, môže sa daná osoba s 
takýmto prípadom obrátiť na súd.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 2 – písmeno b
Rámcové rozhodnutie 2005/214/SVV
Článok 7(2) – písmeno i – bod ia (nový)

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ia). vedomá si plánovaného konania dala 
mandát právnemu zástupcovi, ktorý bol 
zvolený, vymenovaný a platený dotknutou 
osobou alebo bol vymenovaný a platený 
štátom v súlade s jeho vnútroštátnym 
právom, ktoré sa vzťahuje na právo na 
obhajobu, a bola zastupovaná týmto 
zástupcom počas konania; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa niekto rozhodne pre právneho zástupcu a dá mu výslovný mandát, rozhodnutie vydané 
ako výsledok konania, na ktorom sa zúčastnil tento zástupca, sa nepovažuje za vynesené v 
neprítomnosti. Vykonávajúci štát teda preto nemôže odmietnuť výkon rozhodnutia.

Mal by sa taktiež zvážiť prípad, keď je právny zástupca vymenovaný z úradnej moci. Pokiaľ 
ide o účinnú obhajobu, tieto pravidlá by sa mali stanoviť a dodržiavať v súlade 
s požiadavkami vnútroštátneho práva štátu vydávajúceho rozhodnutie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 2 – písmeno b
Rámcové rozhodnutie 2005/214/SVV
Článok 7(2) – písmeno i – bod ii

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ii) pred príslušným orgánom výslovne 
uviedla, že nepodáva opravný prostriedok; 
alebo

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 2 – písmeno b
Rámcové rozhodnutie 2005/214/SVV
Článok 7(2) – písmeno i – bod iii – úvodná časť

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(iii) po tom, ako jej bol rozhodnutie vydané 
v neprítomnosti doručené, a po tom, ako 
bola poučená o práve na obnovu konania a 
o práve byť prítomná na tomto konaní:

(iii) po tom, ako jej bolo rozhodnutie 
vydané v neprítomnosti doručené, a po 
tom, ako bola výslovne poučená o práve na 
obnovu konania a o práve zúčastniť sa na 
tomto konaní:

Or. en
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Odôvodnenie

Na zaručenie konzistentnosti všetkých aktov, ktoré sa zaoberajú rozhodnutiami vydanými 
v neprítomnosti. Do EZ bolo vložené „výslovne“, preto by sa tak malo urobiť vo všetkých 
ostatných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 2 – písmeno b
Rámcové rozhodnutie 2005/214/SVV
Článok 7(2) – písmeno i – bod iii – zarážka 2

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– nepodala návrh na obnovu konania v 
rámci príslušnej lehoty v trvaní najmenej 
[…]1 dní.

– nepodala návrh na obnovu konania v 
rámci príslušnej lehoty.

¹ Lehota sa doplní.

Or. en

Odôvodnenie
Cieľom návrhu nie je regulácia ani harmonizácia vecných alebo procesných vnútroštátnych 
požiadaviek. Príslušná lehota by mala byť stanovená v zodpovedajúcom vnútroštátnom práve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 3
Rámcové rozhodnutie 2005/214/SVV
Príloha – tabuľka h – bod 3 – bod 2.1a (nový)
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Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.1a. dotknutá osoba vedomá si 
plánovaného konania dala mandát 
právnemu zástupcovi, ktorý bol zvolený, 
vymenovaný a platený dotknutou osobou 
alebo bol vymenovaný a platený štátom 
v súlade s jeho vnútroštátnym právom, 
ktoré sa vzťahuje na právo na obhajobu, 
a bola zastupovaná týmto zástupcom 
počas konania;
Uveďte informácie, ako sa táto 
podmienka splnila:
………………………………

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zohľadniť pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu k článku 7 ods. 2 bod i) (i) písm. a) (nový) aktu o uznávaní peňažných sankcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 4 – bod 1
Rámcové rozhodnutie 2006/783/SVV
Článok 2 – písmeno i

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) „Rozhodnutie vydané v neprítomnosti“ 
znamená príkaz na konfiškáciu v zmysle 

(i) „Rozhodnutie vydané v neprítomnosti“ 
znamená príkaz na konfiškáciu v zmysle 
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písmena c), keď sa dotknutá osoba osobne 
nezúčastnila konania, ktoré viedlo k 
vydaniu takého rozhodnutia.

písmena c), keď sa dotknutá osoba osobne 
nezúčastnila konania, ktoré viedlo k 
vydaniu takého rozhodnutia.

Or. en

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 4 – bod 2
Rámcové rozhodnutie 2006/783/SVV
Článok 8(2) – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) podľa osvedčenia uvedeného v článku 4 
ods. 2 bolo rozhodnutie vydané v 
neprítomnosti okrem prípadov, keď sa v 
osvedčení uvádza, že dotknutá osoba:

(e) podľa osvedčenia uvedeného v článku 4 
bolo rozhodnutie vydané v neprítomnosti 
okrem prípadov, keď sa v osvedčení 
uvádza, že dotknutá osoba, v súlade 
s vnútroštátnym právom vydávajúceho 
členského štátu:

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom návrhu nie je regulácia ani harmonizácia vecných alebo procesných vnútroštátnych 
požiadaviek. Preto by sa malo vyjasniť, že tieto požiadavky stanovuje vnútroštátne právo. 
Okrem toho je vnútroštátne právo jedným z pojmov, ktoré sa bežne používajú v tomto druhu 
ustanovení a zjavne viac zodpovedá zneniu odôvodnenia č. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
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kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 4 – bod 2
Rámcové rozhodnutie 2006/783/SVV
Článok 8(2) – písmeno e – bod i

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) bola osobne predvolaná alebo v súlade s 
vnútroštátnym právom štátu pôvodu 
prostredníctvom oprávneného zástupcu 
včas informovaná o stanovenom termíne a 
mieste pojednávania, ktoré viedlo k 
vydaniu rozhodnutia v neprítomnosti, a 
informovaná o skutočnosti, že sa takéto 
rozhodnutie môže vydať, ak sa konania 
nezúčastní; alebo

(i) bola osobne predvolaná alebo jej boli 
účinne inými prostriedkami včas 
doručené informácie o stanovenom 
termíne a mieste konania, ktoré viedlo k 
vydaniu rozhodnutia v neprítomnosti, a 
informovaná o skutočnosti, že sa také 
rozhodnutie môže vydať, ak sa konania 
nezúčastní; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je jasne stanoviť, že návrh sa vzťahuje 
len na časť konania pred súdom.

Odkaz na vnútroštátne právo sa vypúšťa, pretože je súčasťou úvodnej časti tohto článku, 
ktorá sa bude vzťahovať na všetky nasledujúce body.

Okrem toho má každý členský štát svoje vlastné špecifické spôsoby, ako okrem osobného 
kontaktu predvolávať osoby. Ak je zámerom rámcového rozhodnutia zabezpečiť dodržiavanie 
práv obžalovaného, malo by byť zároveň flexibilné a vzťahovať sa na systémy, ktoré síce tieto 
práva zaručujú, majú však odlišné prostriedky predvolávania. Len osobným predvolaním 
obžalovanej osoby alebo iným osobným spôsobom  nie sú jej práva zaručené. Členské štáty 
majú ďalšie procesné ustanovenia zaručujúce, že táto osoba je predvolaná a že ak sa v 
súvislosti s postupom predvolania vyskytnú akékoľvek problémy, môže sa daná osoba s 
takýmto prípadom obrátiť na súd.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 4 – bod 2
Rámcové rozhodnutie 2006/783/SVV
Článok 8(2) – písmeno e – bod ia (nový)

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ia). vedomá si plánovaného konania dala 
mandát právnemu zástupcovi, ktorý bol 
zvolený, vymenovaný a platený dotknutou 
osobou alebo bol vymenovaný a platený 
štátom v súlade s jeho vnútroštátnym 
právom, ktoré sa vzťahuje na právo na 
obhajobu, a bola zastupovaná týmto 
zástupcom počas konania; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa niekto rozhodne pre právneho zástupcu a dá mu výslovný mandát, rozhodnutie vydané 
ako výsledok konania, na ktorom sa zúčastnil tento zástupca, sa nepovažuje za vynesené v 
neprítomnosti. Vykonávajúci štát teda preto nemôže odmietnuť výkon rozhodnutia.

Mal by sa taktiež zvážiť prípad, keď je právny zástupca vymenovaný z úradnej moci. Pokiaľ 
ide účinnú obhajobu, tieto pravidlá by sa mali stanoviť a dodržiavať v súlade s požiadavkami 
vnútroštátneho práva štátu vydávajúceho rozhodnutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 4 – bod 2
Rámcové rozhodnutie 2006/783/SVV
Článok 8(2) – písmeno e – bod ii – zarážka 2
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Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– nepodala návrh na obnovu konania v 
rámci príslušnej lehoty v trvaní najmenej 
[…]1 dní.

– nepodala návrh na obnovu konania v 
rámci príslušnej lehoty.

¹ Lehota sa doplní.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom návrhu nie je regulácia ani harmonizácia vecných alebo procesných vnútroštátnych 
požiadaviek. Príslušná lehota by mala byť stanovená v zodpovedajúcom vnútroštátnom práve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 4 – bod 3
Rámcové rozhodnutie 2006/783/SVV
Príloha – tabuľka j – bod 2.1 – odsek 1

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.1 dotknutá osoba bola osobne predvolaná 
alebo v súlade s vnútroštátnym právom 
štátu pôvodu prostredníctvom príslušného 
zástupcu včas informovaná o stanovenom 
termíne a mieste pojednávania, ktoré 
viedlo k vydaniu rozhodnutia v 
neprítomnosti, a informovaná o 
skutočnosti, že sa také rozhodnutie môže 
vydať, ak sa konania nezúčastní

dotknutá osoba bola osobne predvolaná 
alebo jej boli účinne inými prostriedkami 
v súlade s vnútroštátnym právom 
vydávajúceho členského štátu včas 
doručené informácie o stanovenom 
termíne a mieste konania, ktoré viedlo k 
vydaniu rozhodnutia v neprítomnosti, a 
informovaná o skutočnosti, že sa také 
rozhodnutie môže vydať, ak sa konania 
nezúčastní
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 4 – bod 3
Rámcové rozhodnutie 2006/783/SVV
Príloha – tabuľka j – bod 2.1a (nový)

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.1a. dotknutá osoba vedomá si 
plánovaného konania dala mandát 
právnemu zástupcovi, ktorý bol zvolený, 
vymenovaný a platený dotknutou osobou 
alebo bol vymenovaný a platený štátom 
v súlade s jeho vnútroštátnym právom, 
ktoré sa vzťahuje na právo na obhajobu, 
a bola zastupovaná týmto zástupcom 
počas konania;
Uveďte informácie, ako sa táto 
podmienka splnila:
………………………………

Or. en

Odôvodnenie

Za účelom zohľadniť pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci pozmeňujúceho a 
doplňujúceho návrhu k článku 8 ods. 2 písm. e) (i) (nový) aktu o uznávaní príkazov 
na konfiškáciu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 5 – bod 1
Rámcové rozhodnutie 2008/.../SVV
Článok 1 – písmeno e

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) „Rozhodnutie vydané v neprítomnosti“ 
znamená rozsudok v zmysle písmena a), 
keď sa dotknutá osoba osobne nezúčastnila 
konania, ktoré viedlo k vydaniu takého 
rozhodnutia.

(e) „Rozhodnutie vydané v neprítomnosti“ 
znamená rozsudok v zmysle písmena a), 
keď sa dotknutá osoba osobne nezúčastnila 
konania, ktoré viedlo k vydaniu takého 
rozhodnutia.

Or. en

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 5 – bod 2
Rámcové rozhodnutie 2008/.../SVV
Článok 9(1) – písmeno f – úvodná časť

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) podľa osvedčenia uvedeného v článku 4 
bolo rozhodnutie vydané v neprítomnosti 
okrem prípadov, keď sa v osvedčení 

(f) podľa osvedčenia uvedeného v článku 4 
bolo rozhodnutie vydané v neprítomnosti 
okrem prípadov, keď sa v osvedčení 
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uvádza, že dotknutá osoba: uvádza, že dotknutá osoba, v súlade 
s vnútroštátnym právom vydávajúceho 
členského štátu:

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom návrhu nie je regulácia ani harmonizácia vecných alebo procesných vnútroštátnych 
požiadaviek. Preto by sa malo vyjasniť, že tieto požiadavky stanovuje vnútroštátne právo. 
Okrem toho je vnútroštátne právo jedným z pojmov, ktoré sa bežne používajú v tomto druhu 
ustanovení a zjavne viac zodpovedá zneniu odôvodnenia č. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 5 – bod 2
Rámcové rozhodnutie 2008/.../SVV
Článok 9(1) – písmeno f – bod i

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) bola osobne predvolaná alebo v súlade s 
vnútroštátnym právom štátu pôvodu 
prostredníctvom oprávneného zástupcu
včas informovaná o stanovenom termíne a 
mieste pojednávania, ktoré viedlo k 
vydaniu rozhodnutia v neprítomnosti, a 
informovaná o skutočnosti, že sa takéto 
rozhodnutie môže vydať, ak sa konania 
nezúčastní; alebo

(i) bola osobne predvolaná alebo jej boli 
účinne inými prostriedkami včas 
doručené informácie o stanovenom 
termíne a mieste konania, ktoré viedlo k 
vydaniu rozhodnutia v neprítomnosti, a 
informovaná o skutočnosti, že sa také 
rozhodnutie môže vydať, ak sa konania 
nezúčastní; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je jasne stanoviť, že návrh sa vzťahuje 
len na časť konania pred súdom. 
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Odkaz na vnútroštátne právo sa vypúšťa, pretože je súčasťou úvodnej časti tohto článku, 
ktorá sa bude vzťahovať na všetky nasledujúce body.

Okrem toho má každý členský štát svoje vlastné špecifické spôsoby, ako okrem osobného 
kontaktu predvolávať osoby. Ak je zámerom rámcového rozhodnutia zabezpečiť dodržiavanie 
práv obžalovaného, malo by byť zároveň flexibilné a vzťahovať sa na systémy, ktoré síce tieto 
práva zaručujú, majú však odlišné prostriedky predvolávania. Len osobným predvolaním 
obžalovanej osoby alebo iným osobným spôsobom  nie sú jej práva zaručené. Členské štáty 
majú ďalšie procesné ustanovenia zaručujúce, že táto osoba je predvolaná a že ak sa v 
súvislosti s postupom predvolania vyskytnú akékoľvek problémy, môže sa daná osoba s 
takýmto prípadom obrátiť na súd.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 5 – bod 2
Rámcové rozhodnutie 2008/.../SVV
Článok 9(1) – písmeno f – bod ia (nový)

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ia) ) vedomá si plánovaného konania 
dala mandát právnemu zástupcovi, ktorý 
bol zvolený, vymenovaný a platený 
dotknutou osobou alebo bol vymenovaný 
a platený štátom v súlade s jeho 
vnútroštátnym právom, ktoré sa vzťahuje 
na právo na obhajobu, a bola zastupovaná 
týmto zástupcom počas konania; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa niekto rozhodne pre právneho zástupcu a dá mu výslovný mandát, rozhodnutie vydané 
ako výsledok konania, na ktorom sa zúčastnil tento zástupca, sa nepovažuje za vynesené v 
neprítomnosti. Vykonávajúci štát teda preto nemôže odmietnuť výkon rozhodnutia.

Mal by sa taktiež zvážiť prípad, keď je právny zástupca vymenovaný z úradnej moci. Pokiaľ 
ide o skutočnú obhajobu, tieto pravidlá by sa mali stanoviť a dodržiavať v súlade 
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s požiadavkami vnútroštátneho práva štátu vydávajúceho rozhodnutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 5 – bod 2
Rámcové rozhodnutie 2008/.../SVV
Článok 9(1) – písmeno f – bod ii – zarážka 2

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– nepodala návrh na obnovu konania v 
rámci príslušnej lehoty v trvaní najmenej 
[…]1 dní.

– nepodala návrh na obnovu konania v 
rámci príslušnej lehoty.

¹ Lehota sa doplní.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom návrhu nie je regulácia ani harmonizácia vecných alebo procesných vnútroštátnych 
požiadaviek. Príslušná lehota by mala byť stanovená v zodpovedajúcom vnútroštátnom práve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 5 – bod 3
Rámcové rozhodnutie 2008/.../SVV
Príloha – tabuľka k – bod 1 – písmeno b.1 – odsek 1
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Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b.1 dotknutá osoba bola osobne predvolaná 
alebo v súlade s vnútroštátnym právom
štátu pôvodu prostredníctvom príslušného 
zástupcu včas informovaná o stanovenom 
termíne a mieste pojednávania, ktoré 
viedlo k vydaniu rozhodnutia v 
neprítomnosti, a informovaná o 
skutočnosti, že sa také rozhodnutie môže 
vydať, ak sa konania nezúčastní

b.1 dotknutá osoba bola osobne predvolaná 
alebo jej boli účinne inými prostriedkami 
v súlade s vnútroštátnym právom 
vydávajúceho členského štátu včas 
doručené informácie o stanovenom 
termíne a mieste konania, ktoré viedlo k 
vydaniu rozhodnutia v neprítomnosti, a 
informovaná o skutočnosti, že sa také 
rozhodnutie môže vydať, ak sa konania 
nezúčastní

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 5 – bod 3
Rámcové rozhodnutie 2008/.../SVV
Príloha – tabuľka k – bod 1 – písmeno b.1a (nové)

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b.1a) dotknutá osoba vedomá si 
plánovaného konania dala mandát 
právnemu zástupcovi, ktorý bol zvolený, 
vymenovaný a platený dotknutou osobou 
alebo bol vymenovaný a platený štátom 
v súlade s jeho vnútroštátnym právom, 
ktoré sa vzťahuje na právo na obhajobu, 
a bola zastupovaná týmto zástupcom 
počas konania;
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Uveďte informácie, ako sa táto 
podmienka splnila:
………………………………

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zohľadniť pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci sa pozmeňujúceho a 
doplňujúceho návrh k článku 9 ods. 1 písm. f) (ia) (nové) aktu o trestoch odňatia slobody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho 
kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky 
Nemecko – pozmeňujúci akt
Článok 5a (nový)

Text predložený Slovinskou republikou, 
Francúzskou republikou, Českou 

republikou, Švédskym kráľovstvom, 
Slovenskou republikou, Spojeným 

kráľovstvom a Spolkovou republikou 
Nemecko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5a
Zmeny a doplnenia rámcového 

rozhodnutia 2008/.../SVV¹
Rámcové rozhodnutie 2008/.../SVV sa 
týmto mení a dopĺňa takto:
1) toto písmeno sa dopĺňa do článku 2:
(h) „Rozhodnutie vydané v 
neprítomnosti“ znamená rozsudok v 
zmysle písmena a), keď sa dotknutá osoba 
nezúčastnila osobne konania, ktoré viedlo 
k vydaniu takého rozhodnutia.
2) V článku [9 ods. 1]2  sa písmeno h) 
nahrádza takto:
(h) podľa osvedčenia uvedeného v článku 
[6a] sa dotknutá osoba nezúčastnila 
osobne konania, ktoré viedlo k vydaniu 
rozhodnutia, okrem prípadov, keď sa v 
osvedčení uvádza, že osoba v súlade s 
vnútroštátnym právom vydávajúceho 
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členského štátu:
i) bola osobne predvolaná alebo jej boli 
účinne inými prostriedkami včas 
doručené informácie o stanovenom 
termíne a mieste konania, ktoré viedlo k 
vydaniu rozhodnutia v neprítomnosti, a 
informovaná o skutočnosti, že sa také 
rozhodnutie môže vydať, ak sa konania 
nezúčastní; alebo
ii) vedomá si plánovaného konania dala 
mandát právnemu zástupcovi, ktorý bol 
zvolený, vymenovaný a platený dotknutou 
osobou alebo bol vymenovaný a platený 
štátom v súlade s jeho vnútroštátnym 
právom, ktoré sa vzťahuje na právo na 
obhajobu, a bola zastupovaná týmto 
zástupcom počas konania; alebo
iii) po tom, ako jej bolo rozhodnutie 
doručené, a po tom, ako bola výslovne 
poučená o práve na obnovu konania a o 
práve zúčastniť sa na tomto konaní:
– výslovne uviedla, že proti rozhodnutiu 

nepodala opravný prostriedok,
alebo
– nepodala návrh na obnovu konania v 
rámci príslušnej lehoty.
3) v rámčeku (i) v prílohe I („osvedčenie“) 
sa bod 1 nahrádza takto:
1. Uveďte, či bolo rozhodnutie vydané v 
neprítomnosti:
1. � Nie, nebolo.
2. � Áno, bolo. Ak ste odpovedali áno, 
potvrďte prosím, že:
2.1 dotknutá osoba bola osobne 
predvolaná alebo jej boli účinne inými 
prostriedkami v súlade s vnútroštátnym 
právom vydávajúceho členského štátu 
včas doručené informácie o stanovenom 
termíne a mieste konania, ktoré viedlo k 
vydaniu rozhodnutia v neprítomnosti, a 
informovaná o skutočnosti, že sa také 
rozhodnutie môže vydať, ak sa konania 
nezúčastní.
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Čas a miesto, kedy a kde bola dotknutá 
osoba predvolaná alebo inak 
informovaná:
……………………………………………
Opíšte, ako bola dotknutá osoba 
informovaná:
……………………………………………
ALEBO
2.2. dotknutá osoba vedomá si 
plánovaného konania dala mandát 
právnemu zástupcovi, ktorý bol zvolený, 
vymenovaný a platený dotknutou osobou 
alebo bol vymenovaný a platený štátom 
v súlade s jeho vnútroštátnym právom, 
ktoré sa vzťahuje na právo na obhajobu, 
a bola zastupovaná týmto zástupcom 
počas konania;
Uveďte informácie, ako sa táto 
podmienka splnila:
……………………………………………
ALEBO
2.3 dotknutá osoba po tom, ako jej bolo 
doručené rozhodnutie vydané v 
neprítomnosti, výslovne uviedla, že proti 
rozhodnutiu vydanému v neprítomnosti 
nepodala opravný prostriedok.
Opíšte, kedy a ako dotknutá osoba 
výslovne uviedla, že proti rozhodnutiu 
vydanému v neprítomnosti nepodala 
opravný prostriedok
…………………………………………
ALEBO
2.4 rozhodnutie vydané v neprítomnosti 
bolo dotknutej osobe doručené ….. 
(deň/mesiac/rok) a dotknutá osoba mala v 
štáte pôvodu nárok na obnovu konania za 
týchto podmienok:
– dotknutá osoba bola výslovne poučená o 
práve na obnovu konania a o práve 
zúčastniť sa na tomto konaní; a 
– po tom, ako bola poučená o tomto práve,  
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mala ... dní na podanie návrhu na obnovu 
konania a v danej lehote ho nepodala
________________________________
¹ Číslo aktu sa doplní hneď po tom, ako 
ho Rada schváli.
2 Číslo článku sa doplní hneď po tom, ako 
ho Rada schváli.

Or. en

Odôvodnenie

Tento nový článok o rámcovom rozhodnutí o „probácii“ sa vložil s cieľom zahrnúť uvedený 
nástroj do rozsahu pôsobnosti tohto rámcového rozhodnutia. Nasledujúce pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy sa uvádzajú do súladu s textom návrhu ďalších 4 aktov, ktoré sa týkajú 
rozhodnutí vynesených v neprítomnosti.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Právo na spravodlivé súdne konanie je základným právom ustanoveným v medzinárodnom 
pakte OSN o občianskych a politických právach. Toto právo však nie je absolútne. Za 
určitých podmienok môže byť rozhodnutie vydané na základe konania, na ktorom dotknutá 
osoba nebola prítomná osobne, pričom ide o tzv. rozsudky v neprítomnosti.

Pri uplatnení takejto zásady vzájomného uznávania justičný orgán jedného členského štátu 
vykoná rozhodnutie vydané justičným orgánom v inom členskom štáte. Existujú však určité 
výnimky a jednou z nich je aj prípad rozsudku vydaného v neprítomnosti.

V súčasnosti existuje niekoľko aktov EÚ (ktoré Rada už schválila alebo má schváliť), ktoré sa 
venujú otázke rozsudkov vydaných v neprítomnosti.  Každý z nich však túto otázku rieši iným 
spôsobom, čo je prekážkou pre vzájomné uznávanie takýchto rozsudkov. Toto vedie 
k nejednotnému systému na úrovni EÚ vyznačujúcemu sa (nechcenou) súdnou neistotou.
S cieľom napraviť túto situáciu vypracovalo sedem členských štátov návrh na zosúladenie 
kritérií pre uplatňovanie dôvodov neuznávania rozhodnutí vydaných v neprítomnosti, pričom 
ide o tieto 4 akty:

1) Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV o európskom zatykači a postupoch odovzdávania 
osôb medzi členskými štátmi,

2) Rámcové rozhodnutie 2005/214/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na 
peňažné sankcie,

3) Rámcového rozhodnutie 2006/783/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na 
príkazy na konfiškáciu,

4) Rámcové rozhodnutie 2008/.../SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania 
rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia 
zahŕňajúce odňatie slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii.

Spravodajca je toho názoru, že do návrhu je potrebné zaradiť aj piaty akt, konkrétne rámcové 
rozhodnutie 2008/.../SVV o uznávaní podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a 
podmienečných odsúdení a dohľade nad nimi.

Výsledkom tohto zosúladenia by boli jasnejšie pravidlá v záujme právnej jasnosti, čo by 
uľahčilo súdnu spoluprácu. Návrhom sa ďalej zvyšuje ochrana základných procesných práv, 
napríklad práva na obhajobu a práva na konanie.

Napriek tomu, že návrh je zmeraný na zosúladenie dôvodov neuznania rozsudkov vynesených 
v neprítomnosti, jeho cieľom nie je harmonizácia konceptov, ako skôr horizontálne riešenie 
otázky rozdielnych systémov. Návrh stanovuje účinky súdnej spolupráce alebo spoločného 
riešenia situácií, kedy sa vydal rozsudok v neprítomnosti.

Hlavné body návrhu
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1. Predvolanie dotknutej osoby

V návrhu sa zdôrazňuje dôležitosť primeraného spôsobu predvolania dotknutej osoby. To, že 
dotknutá osoba je včas informovaná o dátume a mieste príslušného konania, má zásadný 
význam. Len vtedy, ak sú tieto požiadavky splnené, môže byť rozhodnutie vydané v 
neprítomnosti uznané a vykonané. Týmto spôsobom sa zaručí dodržiavanie práva na súdne 
konanie.

Podľa názoru spravodajcu je však dôležité vziať do úvahy rôznorodosť právnych systémov 
členských štátov, ktoré majú svoje špecifické spôsoby ako predvolávať dotknuté osoby. 
Samotným osobným predvolaním obžalovanej osoby alebo iným osobným spôsobom nie sú 
jej práva zaručené. Členské štáty majú ďalšie procesné ustanovenia zaručujúce, že táto osoba 
je predvolaná a že ak sa v súvislosti s postupom predvolania vyskytnú akékoľvek problémy, 
môže sa daná osoba s takýmto prípadom obrátiť na súd.

2. Lepšie zohľadnenie práva na obnovu konania

Návrhom sa zdôrazňuje úloha obnovy konania tým, že sa zabezpečí náležité dodržiavanie 
práva na konanie. Ak dotknutá osoba nebola prítomná na konaní, ktoré viedlo k rozhodnutiu 
vydanému v neprítomnosti, vykonávajúci členský štát by mohol takéto rozhodnutie vykonať 
okrem iného v prípade, že ide o príslušné právo na obnovu konania vo vydávajúcom štáte. 
Obnova konania však neexistuje vo všetkých členských štátoch. Podľa názoru spravodajcu by 
sa malo v návrhu jasne stanoviť, že v takýchto prípadoch by obnovené konanie mohlo mať 
formu odvolania (čo by sa malo výslovne uviesť v texte návrhu).

3. Právo byť zastupovaný právnym zástupcom

Dotknutá osoba má právo sa rozhodnúť, že ju bude zastupovať právny zástupca. Ak v 
takýchto prípadoch zastupoval v konaní dotknutú osobu právny zástupca na základe mandátu 
vydaného touto osobou, uznanie a výkon takéhoto rozhodnutia by nemali byť odmietnuté. 
Podľa spravodajcu by sa však malo jasne zdôrazniť, že právo na zastupovanie právnym 
zástupcom sa týka aj zástupcov vymenovaných a platených štátom.
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