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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

PODKLADY

Európsky policajný úrad (ďalej len „Europol“) začal svoju činnosť ako medzivládny orgán 
zriadený dohovorom uzatvoreným medzi členskými štátmi, ktorý nadobudol platnosť v roku 
1999. Na základe rozhodnutia Rady prijatého v roku 2009 sa Europol stal agentúrou EÚ 
financovanou z rozpočtu EÚ. Jeho úlohou je podporovať činnosti vnútroštátnych orgánov 
presadzovania práva a ich vzájomnú spoluprácu v oblasti predchádzania závažnej trestnej 
činnosti a terorizmu a boji proti nim.

Európska policajná akadémia (ďalej len „CEPOL“) bola zriadená ako agentúra EÚ v roku 
2005, zodpovedá za činnosti súvisiace s odbornou prípravou príslušníkov orgánov 
presadzovania práva. Jej cieľom je uľahčovať spoluprácu medzi vnútroštátnymi policajnými 
zbormi prostredníctvom organizácie kurzov týkajúcich sa policajnej práce s európskou 
dimenziou.

S cieľom dosiahnuť úspory z rozsahu a vzhľadom na prekrývajúce sa záujmy a úlohy týchto 
dvoch agentúr Spoločenstva, považuje sa za vhodné agentúry zlúčiť. Spoločný prístup 
k decentralizovaným agentúram EÚ, ktorý Európsky parlament, Rada a Komisia schválili 
v júli 2012, stanovuje zásady riadiacich opatrení pre agentúry, ako sú Europol a CEPOL.
Zlúčenie Europolu a CEPOL-u do jednej agentúry, ktorá by bola umiestnená v súčasnom 
hlavnom sídle Europolu v Haagu, by vytvorilo značné synergie a zvýšenie efektívnosti.

S cieľom riešiť veľký nárast závažných a organizovaných trestných činov v Európe za 
posledných 10 rokov, ako napríklad v oblasti obchodovania s ľuďmi, nelegálnymi drogami a 
zbraňami, v oblasti finančných zločinov ako korupcia, podvod a pranie špinavých peňazí, a v 
počítačovej kriminalite, sa zároveň považuje za nevyhnutné ďalej upevňovať spoluprácu 
medzi členskými štátmi, ako aj kontakty medzi operačnými a školiteľskými zamestnancami.

CIELE

Návrh zahŕňa niekoľko cieľov:

 zosúladiť Europol s požiadavkami Lisabonskej zmluvy zriadením právneho rámca 
Europolu formou nariadenia a zavedením mechanizmu kontroly činnosti Europolu 
Európskym parlamentom, na ktorom sa zúčastňujú národné parlamenty.

 zriadiť európske vzdelávacie a výmenné programy určené všetkým príslušným 
profesionálom v oblasti presadzovania práva na vnútroštátnej a európskej úrovni.

 udeliť Europolu nové právomoci, aby mohol poskytovať komplexnejšiu podporu 
orgánom presadzovania práva v členských štátoch. Znamená to, že Europol preberie 
úlohy v oblasti odbornej prípravy príslušníkov orgánov presadzovania práva, za ktoré 
v súčasnosti zodpovedá CEPOL, a vytvorí plán odbornej prípravy v oblasti 
presadzovania práva. Europolu sa týmto zároveň ponúka možnosť zdokonaliť centrá 
Únie sústreďujúce odborné poznatky na boj proti určitým druhom trestnej činnosti, 
ktorými sa Europol zaoberá, najmä Európske centrum boja proti počítačovej 
kriminalite.
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 zaistiť Europolu prísny režim ochrany údajov, a to najmä s cieľom zabezpečiť, aby 
dozorný úradník Europolu pre ochranu údajov disponoval úplnou nezávislosťou, 
mohol konať účinne, a mal dostatočnú právomoc zasahovať;

 zdokonaliť riadenie Europolu snahou o zvýšenú efektivitu.

ZODPOVEDNOSŤ

Budúce nariadenie zabezpečuje, že činnosti Europolu podliehajú podrobnej kontrole 
demokraticky zvolenými zástupcami občanov EÚ, a to zosúladením štatútu Europolu s 
požiadavkami Lisabonskej zmluvy a zvýšením jeho zodpovednosti. V praxi to znamená, 
že Európsky parlament a národné parlamenty by každoročne získavali informácie 
prostredníctvom výročných správ o činnosti a účtovnej závierky, a zároveň by dostávali 
hodnotenia týkajúce sa hrozieb, strategické analýzy a správy o celkovej situácii, atď., na 
informačné účely.

Európsky parlament okrem toho:

 plní svoju funkciu rozpočtového orgánu (získava výkaz odhadov, správy o 
rozpočtovom a finančnom hospodárení v danom rozpočtovom roku a akékoľvek 
informácie potrebné na udelenie absolutória);

 je konzultovaný v súvislosti s viacročným pracovným programom Europolu a získava 
ročný pracovný program Europolu na informačné účely;

 môže pozvať kandidáta na miesto výkonného riaditeľa Europolu na vypočutie v 
príslušnom parlamentnom výbore alebo žiadať odpovede na otázky výboru o jej/jeho 
výkone.

S cieľom umožniť Európskemu parlamentu vykonávať kontrolu, ale zároveň aby sa 
zabezpečila dôverná povaha operačných informácií, je potrebné, aby Europol a Európsky 
parlament uzavreli pracovnú dohodu o prístupe k utajovaným skutočnostiam Európskej 
únie a citlivým neutajovaným skutočnostiam spracovávaným Europolom alebo 
prostredníctvom Europolu.

Europol ako centrum výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva 
v členských štátoch. Docieli sa to sprísnením povinnosti členských štátov poskytovať 
Europolu náležité údaje. Na podnietenie tohto sa navrhuje rozšíriť možnosti orgánov 
presadzovania práva získať finančnú podporu na cezhraničné vyšetrovania aj v iných 
oblastiach než boj proti falšovaniu eura. Zavádza sa mechanizmus podávania správ na 
monitorovanie poskytovania údajov Europolu členskými štátmi.

POTREBNÉ ZMENY

Výbor pre ústavné veci a jeho spravodajkyňa si prostredníctvom navrhovaných 
pozmeňujúcich návrhov prajú zdôrazniť najmä:
- úlohu Európskeho parlamentu a národných parlamentov pri spoločnom rozhodovaní o 
organizácii a podpore účinnej a pravidelnej medziparlamentnej spolupráce v rámci Únie, 
najmä v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, kde sa Únia a členské štáty delia o svoje 
právomoci;
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- zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zvýšenie efektívnosti Europolu;
- nevyhnutnosť uplatňovať pravidlá týkajúce sa ochrany údajov ustanovené Európskym 
parlamentom.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o agentúre Európskej únie pre spoluprácu a 
odbornú prípravu v oblasti presadzovania 
práva (Europol), ktorým sa zrušujú 
rozhodnutia Rady 2009/371/SVV 
a 2005/681/SVV

o agentúre Európskej únie pre spoluprácu v 
oblasti presadzovania práva (Europol) a 
ktorým sa zrušuje rozhodnutie
2009/371/SVV

Or. en

Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zvýšenie efektívnosti agentúry.  
Tieto agentúry sú dosť efektívne a spolupráca medzi nimi sa zvyšuje a zlepšuje s cieľom zaistiť 
európsku bezpečnosť. Na druhej strane, zlúčenie Europolu a CEPOL-u by mohlo ovplyvniť 
ich nezávislosť, čo je neprijateľné. V názve návrhu by preto mal byť spomenutý len Europol.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 88 
a článok 87 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 88,

Or. en
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Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zvýšenie efektívnosti agentúry. V 
odôvodnení by sa preto mal spomínať len článok 88 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V článku 88 zmluvy sa stanovuje, že 
činnosť Europolu sa má riadiť nariadením, 
ktoré sa prijme v súlade s riadnym 
legislatívnym postupom. V tomto článku sa 
takisto stanovuje, aby sa zriadili postupy 
kontroly činnosti Europolu Európskym 
parlamentom, na ktorej sa zúčastňujú 
národné parlamenty. Z toho dôvodu je 
nevyhnutné nahradiť rozhodnutie 
2009/371/SVV nariadením, ktorým sa 
stanovia pravidlá parlamentnej kontroly.

(2) V článku 88 zmluvy sa stanovuje, že 
činnosť Europolu sa má riadiť nariadením, 
ktoré sa prijme v súlade s riadnym 
legislatívnym postupom. V tomto článku sa 
takisto stanovuje, aby sa zriadili postupy 
kontroly činnosti Europolu Európskym 
parlamentom, na ktorej sa zúčastňujú 
národné parlamenty v súlade s článkom 12 
písm. c) Zmluvy o Európskej únii a s 
článkom 9 protokolu č. 1 o úlohe 
národných parlamentov v Európskej únii, 
s cieľom posilniť demokratickú legitimitu 
a zodpovednosť Europolu voči európskym 
občanom. Z toho dôvodu je nevyhnutné 
nahradiť rozhodnutie 2009/371/SVV 
nariadením, ktorým sa stanovia pravidlá 
parlamentnej kontroly.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zdôrazniť špecifické ciele parlamentnej kontroly Europolu.  V článku 12 ZEÚ, v 
protokole (č. 1) a v článku 9 protokolu sa uvádza aktívne prispievanie národných 
parlamentov k dobrému fungovaniu Únie v spolupráci s Európskym parlamentom, ako aj 
organizácia a podpora medziparlamentnej spolupráce v rámci Únie. Oba články, ktoré sú 
súčasťou primárneho práva EÚ o medziparlamentnej spolupráci, musia byť spomenuté.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európska policajná akadémia (ďalej 
len „CEPOL“) bola zriadená rozhodnutím 
2005/681/SVV na podporu spolupráce 
medzi vnútroštátnymi policajnými zbormi 
prostredníctvom organizovania 
a koordinácie činností odbornej prípravy 
na celoeurópsku policajnú prácu.

(3) S cieľom plniť svoju úlohu, Europol 
takisto nadviaže osobitnú spoluprácu s
Európskou policajnou akadémiou (ďalej 
len „CEPOL“), ktorá bola zriadená 
rozhodnutím 2005/681/SVV, s cieľom 
podpory spolupráce medzi vnútroštátnymi 
policajnými zbormi prostredníctvom 
organizovania a koordinácie činností 
odbornej prípravy na celoeurópsku 
policajnú prácu.

Or. en

Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zvýšenie efektívnosti agentúry.
Tieto agentúry sú dosť efektívne a na zaistenie európskej bezpečnosti je dôležité len zvýšiť 
spoluprácu medzi nimi.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Vzhľadom na prepojenosť úloh 
Europolu a CEPOL-u by spojenie 
a racionalizácia funkcií oboch týchto 
agentúr zvýšili efektívnosť operačnej 
činnosti, relevantnosť odbornej prípravy 
a účinnosť policajnej spolupráce v rámci 
EÚ.

(6) Vzhľadom na prepojenosť úloh 
Europolu a CEPOL-u by osobitná 
spolupráca oboch týchto agentúr zvýšila
efektívnosť operačnej činnosti, 
relevantnosť odbornej prípravy a účinnosť 
policajnej spolupráce v rámci EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zvýšenie efektívnosti agentúry.
Tieto agentúry sú dosť efektívne a na zaistenie európskej bezpečnosti je dôležité len zvýšiť 



PE513.290v01-00 8/20 PA\939629SK.doc

SK

spoluprácu medzi nimi.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Rozhodnutia 2009/371/SVV 
a 2005/681/SVV by sa preto mali zrušiť 
a nahradiť by ich malo toto nariadenie, 
ktoré vychádza zo skúseností získaných pri 
vykonávaní obidvoch týchto rozhodnutí.
Europol zriadený podľa tohto nariadenia 
by mal nahradiť Europol a CEPOL
a prevziať ich funkcie, ako boli stanovené 
v dotknutých dvoch zrušených 
rozhodnutiach.

(7) Rozhodnutie 2009/371/SVV by sa 
preto malo zrušiť a nahradiť by ho malo 
toto nariadenie, ktoré vychádza zo 
skúseností získaných pri vykonávaní tohto 
rozhodnutia. Europol zriadený podľa tohto 
nariadenia by mal nahradiť Europol 
a prevziať jeho funkcie, ako boli stanovené 
v zrušenom rozhodnutí.

Or. en

Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zvýšenie efektívnosti agentúry.
Preto odkaz na agentúru CEPOL už nie je potrebný.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) Na zabezpečenie toho, aby bol 
Europol plne zodpovednou 
a transparentnou organizáciou, je 
nevyhnutné – vzhľadom na článok 88 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie –
stanoviť postupy kontroly činností 
Europolu Európskym parlamentom, na 
ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty, 
pričom treba riadne zohľadniť potrebu 
zaistiť rešpektovanie dôvernej povahy 
operačných informácií.

(48) Z dôvodu rešpektovania úlohy 
parlamentov v oblasti monitorovania 
európskeho priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti, ako aj politickej 
zodpovednosti národných parlamentov pri 
rešpektovaní a vykonávaní ich 
príslušných právomocí v legislatívnom 
procese, je dôležité, aby bol Europol plne 
zodpovednou a transparentnou 
organizáciou. Vzhľadom na článok 88 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa 
preto musia stanoviť postupy kontroly 
činností Europolu Európskym 
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parlamentom, na ktorej sa zúčastňujú 
národné parlamenty, pričom treba riadne 
zohľadniť potrebu zaistiť rešpektovanie 
dôvernej povahy operačných informácií.

Or. en

Odôvodnenie

V záveroch predsedníctva Konferencie predsedov parlamentov EÚ, ktorá sa konala v Bruseli 
4. – 5. apríla 2011, sa stanovuje potreba bližšieho a podrobnejšieho dohľadu Parlamentu nad 
činnosťami Europolu.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48a) Zosúladený parlamentný dohľad 
Európskeho parlamentu a národných 
parlamentov nad Europolom by sa mal 
uskutočnovať v rámci súčasných 
medziparlamentných štruktúr posilnených 
intenzívnejšou výmenou informácií a 
ustanovení na pravidelných spoločných 
stretnutiach.

Or. en

Odôvodnenie

Predsedovia parlamentov EÚ na vyššie uvedenom stretnutí v Bruseli 4. – 5. apríla 2011 
diskutovali o a dohodli sa na podobe kontroly monitorovania činností Európskeho 
policajného úradu (Europol).

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Europol zriadený podľa tohto 
nariadenia nahrádza Europol zriadený 
rozhodnutím 2009/371/SVV a CEPOL 

(57) Europol zriadený podľa tohto 
nariadenia nahrádza Europol zriadený 
rozhodnutím 2009/371/SVV. Preto by mal 
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zriadený rozhodnutím 2005/681/SVV a je 
ich nástupcom. Preto by mal byť právnym 
nástupcom vo všetkých nimi uzatvorených 
zmluvách vrátane zamestnaneckých zmlúv, 
záväzkov a majetku, ktorý nadobudli.
Medzinárodné dohody uzatvorené 
Europolom zriadeným na základe 
rozhodnutia 2009/371/SVV a CEPOL-om 
zriadeným na základe rozhodnutia 
2005/681/SVV by mali zostať v platnosti 
s výnimkou dohody o sídle, ktorú uzatvoril 
CEPOL.

byť právnym nástupcom vo všetkých nimi 
uzatvorených zmluvách vrátane 
zamestnaneckých zmlúv, záväzkov 
a majetku, ktorý nadobudli. Medzinárodné 
dohody uzatvorené Europolom zriadeným 
na základe rozhodnutia 2009/371/SVV by 
mali zostať v platnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zvýšenie efektívnosti agentúry.
Preto odkaz na agentúru CEPOL už nie je potrebný.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58) S cieľom umožniť Europolu, aby 
pokračoval v rámci svojich najlepších 
možností v plnení úloh Europolu 
zriadeného na základe rozhodnutia 
2009/371/SVV a úloh CEPOL-u 
zriadeného na základe rozhodnutia 
2005/681/SVV, mali by sa stanoviť 
prechodné opatrenia, a to najmä pokiaľ ide 
o správnu radu, výkonného riaditeľa 
a účelové viazanie časti rozpočtu Europolu 
na odbornú prípravu na obdobie troch 
rokov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

(58) S cieľom umožniť Europolu, aby 
pokračoval v rámci svojich najlepších 
možností v plnení úloh Europolu 
zriadeného na základe rozhodnutia 
2009/371/SVV by sa mali stanoviť 
prechodné opatrenia, a to najmä pokiaľ ide 
o správnu radu, výkonného riaditeľa 
a účelové viazanie časti rozpočtu Europolu 
na odbornú prípravu na obdobie troch 
rokov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zvýšenie efektívnosti agentúry.
Preto odkaz na agentúru CEPOL už nie je potrebný.
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Kapitola III – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola III vypúšťa sa
ÚLOHY SÚVISIACE S ODBORNOU 
PRÍPRAVOU PRE PRÍSLUŠNÍKOV 

ORGÁNOV PRESADZOVANIA PRÁVA

Or. en

Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zvýšenie efektívnosti agentúry.
Preto odkaz na úlohy súvisiace s odbornou prípravou už nie je potrebný.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Akadémia Europolu

1. Oddelenie zriadené týmto nariadením 
v rámci Europolu nazvané Akadémia 
Europolu podporuje, rozvíja, uskutočňuje 
a koordinuje odbornú prípravu pre 
príslušníkov orgánov presadzovania 
práva, a to najmä v oblasti boja proti 
závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka 
dvoch alebo viacerých členských štátov, 
terorizmu, riadenia vysokorizikových 
situácií ohrozujúcich verejný poriadok 
a športových podujatí, strategického 
plánovania a vedenia nevojenských misií 
Únie, ako aj vodcovských schopností 
v oblasti presadzovania práva 
a jazykových zručností a predovšetkým 
s cieľom:
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(a) zvyšovať informovanosť a poznatky o
(i) medzinárodných nástrojoch 
a nástrojoch Únie na spoluprácu v oblasti 
presadzovania práva;
(ii) orgánoch Únie, predovšetkým 
o agentúrach Europol, Eurojust a 
Frontex, ich fungovaní a úlohách;
(iii) právnych aspektoch spolupráce 
v oblasti presadzovania práva 
a praktických poznatkoch o prístupe 
k informačným kanálom;
(b) povzbudzovať rozvoj regionálnej 
a dvojstrannej spolupráce medzi 
členskými štátmi a medzi členskými štátmi 
a tretími krajinami;
(c) venovať sa osobitným oblastiam 
trestného práva a policajnej práce, pri 
ktorých odborná príprava na úrovni Únie 
môže mať pridanú hodnotu;
(d) vytvoriť špecifické spoločné učebné 
plány pre odbornú prípravu príslušníkov 
orgánov presadzovania práva na ich 
účasť na civilných misiách Únie;
(e) podporovať členské štáty v činnostiach 
zameraných na rozšírenie kapacity 
v oblasti presadzovania práva v tretích 
krajinách;
(f) odborne pripraviť školiteľov 
a pomáhať im v zdokonaľovaní 
osvedčených vyučovacích postupov.
2. Akadémia Europolu vytvára 
a pravidelne aktualizuje študijné nástroje 
a metódy a uplatňuje ich so zreteľom na 
celoživotné vzdelávanie s cieľom upevniť 
zručnosti príslušníkov orgánov 
presadzovania práva. Akadémia Europolu 
vyhodnocuje výsledky týchto činností, aby 
mohla zvýšiť kvalitu, súdržnosť 
a efektívnosť budúcich opatrení.

Or. en
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Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zvýšenie efektívnosti agentúry.
Preto odkaz na úlohy súvisiace s odbornou prípravou už nie je potrebný.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10 vypúšťa sa
Úlohy Akadémie Europolu

1. Akadémia Europolu pripravuje 
viacročné analýzy strategických potrieb 
v oblasti odbornej prípravy a viacročné 
študijné programy.
2. Akadémia Europolu vytvára a realizuje 
činnosti odbornej prípravy a študijné 
materiály, ku ktorým patria napríklad:
(a) kurzy, semináre, konferencie, webové 
a elektronické vzdelávacie aktivity;
(b) spoločné učebné plány na zvýšenie 
informovanosti, odstraňovanie 
nedostatkov v informovanosti a/alebo 
spoločný prístup k cezhraničným 
kriminálnym javom;
(c) moduly odbornej prípravy 
odstupňované podľa postupných fáz alebo 
úrovní komplexnosti zručností, ktoré dané 
cieľové skupiny potrebujú, a zamerané 
buď na vymedzenú geografickú oblasť, 
špecifickú tematickú oblasť trestnej 
činnosti alebo na špecifický súbor 
profesionálnych zručností;
(d) výmenné programy alebo programy na 
vysielanie príslušníkov orgánov 
presadzovania práva v rámci operačného 
prístupu k odbornej príprave.
3. Na zabezpečenie jednotnej európskej 
politiky v oblasti odbornej prípravy s 
cieľom podporovať civilné misie a 
zvyšovanie kapacít v tretích krajinách 
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Akadémia Europolu:
(a) posudzuje vplyv existujúcich politík 
a iniciatív odbornej prípravy v oblasti 
presadzovania práva súvisiacich s Úniou;
(b) vytvára a poskytuje odbornú prípravu 
pre príslušníkov orgánov presadzovania 
práva členských štátov, aby boli 
pripravení na účasť na civilných misiách, 
vrátane možností nadobudnúť príslušné 
jazykové zručnosti;
(c) vytvára a poskytuje odbornú prípravu 
pre príslušníkov orgánov presadzovania 
práva z tretích krajín, a to najmä z krajín, 
ktoré sú kandidátmi na pristúpenie 
k Únii;
(d) spravuje osobitné fondy vonkajšej 
pomoci Únie na pomoc tretím krajinám 
pri rozvoji ich kapacít v príslušných 
oblastiach politiky v súlade 
so stanovenými prioritami Únie.
4. Akadémia Europolu podporuje 
vzájomné uznávanie odbornej prípravy 
v oblasti presadzovania práva v členských 
štátoch a súvisiacich platných európskych 
štandardov kvality.

Or. en

Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zvýšenie efektívnosti agentúry.
Preto odkaz na úlohy súvisiace s odbornou prípravou už nie je potrebný.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11 vypúšťa sa
Výskum súvisiaci s odbornou prípravou

1. Akadémia Europolu prispieva k rozvoju 
výskumu súvisiaceho s činnosťami 
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odbornej prípravy, na ktoré sa vzťahuje 
táto kapitola.
2. Akadémia Europolu propaguje 
a vytvára partnerstvá s orgánmi Únie, ako 
aj s verejnými a súkromnými 
akademickými inštitúciami a podporuje 
vznik silných partnerstiev medzi 
univerzitami a inštitútmi odbornej 
prípravy v oblasti presadzovania práva 
v členských štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zvýšenie efektívnosti agentúry.
Preto odkaz na úlohy súvisiace s odbornou prípravou už nie je potrebný.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty, orgány Únie, tretie krajiny 
a medzinárodné organizácie môžu pri 
prenose informácií uviesť akékoľvek 
obmedzenia prístupu alebo využitia, či už 
všeobecné alebo konkrétne, vrátane 
obmedzení týkajúcich sa vymazania alebo 
zničenia týchto informácií. Ak sa takéto 
obmedzenia ukážu potrebnými až po 
prenose údajov, poskytovateľ o tom 
náležite informuje Europol. Europol tieto 
obmedzenia dodržiava.

2. Členské štáty, orgány Únie, tretie krajiny 
a medzinárodné organizácie môžu pri 
prenose informácií uviesť akékoľvek 
obmedzenia prístupu alebo využitia, či už 
všeobecné alebo konkrétne, vrátane 
obmedzení týkajúcich sa vymazania alebo 
zničenia týchto informácií. Pri zavedení 
týchto obmedzení je potrebné v čo 
najväčšej miere zabrániť tomu, aby mal 
Európsky parlament a národné 
parlamenty obmedzený prístup k 
informáciám pri vykonávaní parlamentnej 
kontroly v súlade s ustanoveniami 
uvedenými v kapitole IX tohto nariadenia.
Ak sa potreba takéhoto obmedzenia prejaví 
po prenose údajov, poskytovateľ o tom 
Europol náležite informuje. Europol tieto 
obmedzenia rešpektuje.

Or. en
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Odôvodnenie

Pri práci s dokumentmi, sprístupnenými na účel parlamentnej kontroly, sa musí brať do úvahy 
dôvernosť.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 53 – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Predseda správnej rady a výkonný 
riaditeľ vystúpia pred Európskym 
parlamentom a zástupcami národných 
parlamentov na ich žiadosť s cieľom 
diskutovať o otázkach týkajúcich sa 
Europolu, pričom sa zohľadnia povinnosti 
zachovávania mlčanlivosti a dôvernosti.

1. Predseda správnej rady a výkonný 
riaditeľ vystúpia pred Európskym 
parlamentom a zástupcami národných 
parlamentov na ich žiadosť, najmenej 
dvakrát za rok, s cieľom diskutovať o 
otázkach týkajúcich sa strategických 
dokumentov Europolu a/alebo jeho 
hodnotiacich správ, pričom sa zohľadnia 
povinnosti zachovávania mlčanlivosti a 
dôvernosti.

2. Parlamentná kontrola činnosti Europolu 
Európskym parlamentom, na ktorej sa 
zúčastňujú národné parlamenty, sa 
vykonáva v súlade s ustanoveniami tohto 
nariadenia.

2. Parlamentná kontrola činnosti Europolu 
Európskym parlamentom, na ktorej sa 
zúčastňujú národné parlamenty, sa 
vykonáva v súlade s rozhodnutiami 
Európskeho parlamentu a národných 
parlamentov.

2a. Kontrola sa preto vykonáva 
prostredníctvom medziparlamentného 
orgánu, v rámci ktorého sa pravidelne 
stretávajú zástupcovia Európskeho 
parlamentu a národných parlamentov, a 
na spôsoboch fungovania ktorého sa 
Európsky parlament spolu s národnými 
parlamentmi dohodne najneskôr do 
šiestich mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. Kontrola sa 
organizuje v rámci súčasných 
medziparlamentných štruktúr.

Or. en

Odôvodnenie

Predsedovia parlamentov EÚ na vyššie uvedenom stretnutí v Bruseli 4. – 5. apríla 2011 



PA\939629SK.doc 17/20 PE513.290v01-00

SK

diskutovali a dohodli sa na podobe kontroly monitorovania činností Európskeho policajného 
úradu (Europol). Praktické spôsoby fungovania tohto medziparlamentného orgánu boli 
spoločne stanovené Európskym parlamentom a národnými parlamentmi.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na účely umožnenia výkonu 
parlamentnej kontroly činností Europolu v 
súlade s článkom 53 sa Európskemu 
parlamentu a jeho zástupcom na požiadanie 
môže udeliť prístup k utajovaným 
skutočnostiam Európskej únie a citlivým 
neutajovaným skutočnostiam spracúvaným 
Europolom alebo prostredníctvom 
Europolu.

1. Na účely umožnenia výkonu 
parlamentnej kontroly činností Europolu v 
súlade s článkom 53 sa Európskemu 
parlamentu a jeho zástupcom na požiadanie 
udelí prístup k utajovaným skutočnostiam 
Európskej únie a citlivým neutajovaným 
skutočnostiam spracúvaným Europolom 
alebo prostredníctvom Europolu, po 
porade s poskytovateľom údajov a po 
vymazaní osobných údajov.

2. Prístup k utajovaným skutočnostiam 
Európskej únie a citlivým neutajovaným 
skutočnostiam je v súlade so základnými 
zásadami a minimálnymi štandardmi 
uvedenými v článku 69. Podrobnosti tohto 
prístupu upravujú pracovné dojednania 
uzatvorená medzi Europolom a Európskym 
parlamentom.

2. Prístup k utajovaným skutočnostiam 
Európskej únie a citlivým neutajovaným 
skutočnostiam je v súlade so základnými 
zásadami a minimálnymi štandardmi 
stanovenými v rozhodnutí Predsedníctva 
Európskeho parlamentu z 15. apríla 2013 
o pravidlách zaobchádzania s dôvernými 
informáciami zo strany Európskeho 
parlamentu1.  Podrobnosti tohto prístupu 
upravujú pracovné dohody uzatvorené
medzi Europolom a Európskym 
parlamentom na základe prílohy II 
rámcovej dohody o vzťahoch medzi 
Európskym parlamentom a Európskou 
komisiou.

_____________
1Zatiaľ neuverejnené v úradnom 
vestníku.

Or. en

Odôvodnenie

Musia sa uplatňovať pravidlá týkajúce sa ochrany údajov ustanovené Európskym 
parlamentom.
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pred vymenovaním môže byť kandidát 
vybraný správnou radou vyzvaný, aby 
predniesol vyhlásenie pred príslušným 
výborom Európskeho parlamentu 
a odpovedal na otázky jeho členov.

Pred vymenovaním je kandidát, ak je
vybraný správnou radou, vyzvaný, aby 
vystúpil pred príslušným výborom 
Európskeho parlamentu a odpovedal na 
otázky jeho členov.

Or. en

Odôvodnenie

Európska parlamentná kontrola výkonného riaditeľa musí byť primerane posilnená aj o nové 
pravidlá platné pre iné európske agentúry (ENVI).

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 70 – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia najneskôr päť rokov po [dni 
začatia uplatňovania tohto nariadenia], a 
potom raz za päť rokov dá vypracovať 
hodnotenie s cieľom posúdiť najmä vplyv, 
účinnosť a efektívnosť Europolu a jeho 
pracovných postupov. V rámci hodnotenia 
sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť 
ciele Europolu a finančný vplyv každej 
takejto zmeny.

1. Komisia najneskôr päť rokov po [dni 
začatia uplatňovania tohto nariadenia], a 
potom raz za päť rokov dá vypracovať 
hodnotenie s cieľom posúdiť najmä vplyv, 
účinnosť a efektívnosť Europolu a jeho 
pracovných postupov, ako aj fungovanie 
kontrolných mechanizmov činností 
Europolu Európskym parlamentom spolu 
s národnými parlamentmi. V rámci 
hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba 
zmeniť ciele Europolu a finančný vplyv 
každej takejto zmeny.

2. Hodnotiacu správu spolu so svojimi 
závermi predkladá Komisia Európskemu 
parlamentu, Rade, národným parlamentom 
a správnej rade.

2. Hodnotiacu správu spolu so svojimi 
závermi, v prípade potreby spolu s 
návrhom na zmenu tohto nariadenia,
predkladá Komisia Európskemu 
parlamentu, Rade, národným parlamentom 
a správnej rade.
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Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenie o hodnotení a preskúmaní musí byť rozšírené o mechanizmus parlamentnej 
kontroly Europolu.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 77

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nahrádza a zrušuje 
rozhodnutie 2009/371/SVV a rozhodnutie 
2005/681/SVV.

Toto nariadenie nahrádza a zrušuje 
rozhodnutie 2009/371/SVV.

Odkazy na nahradené rozhodnutia sa 
považujú za odkazy na toto nariadenie.

Odkazy na nahradené rozhodnutie sa 
považujú za odkazy na toto nariadenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 78

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všetky legislatívne opatrenia na 
implementáciu rozhodnutia 2009/371/SVV 
a rozhodnutia 2005/681/SVV sa zrušujú s 
účinnosťou odo dňa začatia uplatňovania 
tohto nariadenia.

1. Všetky legislatívne opatrenia na 
implementáciu rozhodnutia 2009/371/SVV 
sa zrušujú s účinnosťou odo dňa začatia 
uplatňovania tohto nariadenia.

2. Všetky nelegislatívne opatrenia na 
implementáciu rozhodnutia 2009/371/SVV 
o zriadení Európskeho policajného úradu 
(Europol) a rozhodnutia 2005/681/SVV o 
zriadení Európskej policajnej akadémie sú 
účinné aj po [dni začatia uplatňovania 
tohto nariadenia], pokiaľ správna rada 
Europolu pri implementácii tohto 
nariadenia nerozhodne inak.

2. Všetky nelegislatívne opatrenia na 
implementáciu rozhodnutia 2009/371/SVV 
o zriadení Európskeho policajného úradu 
(Europol) sú účinné aj po [dni začatia 
uplatňovania tohto nariadenia], pokiaľ 
správna rada Europolu pri implementácii 
tohto nariadenia nerozhodne inak.

Or. en
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