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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu 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
Hlava 1

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 
a odbornú prípravu pri presadzovaní práva 
(Europol), ktorým sa zrušuje rozhodnutie
2009/371/SVV

Or. en

Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu a Európskej policajnej akadémie (CEPOL) vyvoláva množstvo otázok, 
pokiaľ ide o jeho vplyv na vykonávanie základných úloh oboch agentúr. Spravodajkyňa 
výboru požiadaného o stanovisko podporuje zriadenie technickej pomoci medzi oboma 
agentúrami, nie však zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

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

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.
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Pozmeňujúci návrh 3

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.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Tzv. „Štokholmský program – otvorená 
a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom 
a chráni ich“ vyzýval Europol na ďalší 
rozvoj, aby sa stal „centrom výmeny 
informácií medzi orgánmi presadzovania 
práva v členských štátoch a 
poskytovateľom služieb a platformou pre 
orgány presadzovania práva“. Na základe 
posúdenia fungovania Europolu je na 
dosiahnutie tohto cieľa potrebné ďalšie 
zlepšenie jeho operačnej efektívnosti. 
Štokholmský program takisto stanovuje 
cieľ vytvoriť skutočnú európsku kultúru 
presadzovania práva zavedením 
európskych systémov odbornej prípravy 
a výmenných programov pre všetkých 
príslušných profesionálov v oblasti 

(4) Tzv. „Štokholmský program – otvorená 
a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom 
a chráni ich“ vyzýval Europol na ďalší 
rozvoj, aby sa stal „centrom výmeny 
informácií medzi orgánmi presadzovania 
práva v členských štátoch a 
poskytovateľom služieb a platformou pre 
orgány presadzovania práva“. Na základe 
posúdenia fungovania Europolu je na 
dosiahnutie tohto cieľa potrebné ďalšie 
zlepšenie jeho operačnej efektívnosti.
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presadzovania práva na vnútroštátnej 
úrovni a na úrovni Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Zločinecké a teroristické siete veľkého 
rozsahu predstavujú významnú hrozbu pre 
vnútornú bezpečnosť Únie ako aj pre 
bezpečnosť a živobytie jej občanov. 
Dostupné hodnotenia hrozieb poukazujú na 
skutočnosť, že činnosti zločineckých 
skupín stále viac nadobúdajú charakter 
rôznorodej trestnej činnosti a tieto skupiny 
čoraz častejšie operujú cezhranične. 
Vnútroštátne orgány presadzovania práva 
musia preto užšie spolupracovať so svojimi 
kolegami v iných členských štátoch. 
V tejto súvislosti je potrebné poskytnúť 
Europolu príslušné nástroje tak, aby 
podporoval členské štáty v predchádzaní 
trestnej činnosti v celej Únii, pri analýzach 
a vyšetrovaniach. Toto potvrdili aj 
preskúmania rozhodnutí 2009/371/SVV 
a 2005/681/SVV.

(5) Zločinecké a teroristické siete veľkého 
rozsahu predstavujú významnú hrozbu pre 
vnútornú bezpečnosť Únie ako aj pre 
bezpečnosť a živobytie jej občanov. 
Dostupné hodnotenia hrozieb poukazujú na 
skutočnosť, že činnosti zločineckých 
skupín stále viac nadobúdajú charakter 
rôznorodej trestnej činnosti a tieto skupiny 
čoraz častejšie operujú cezhranične. 
Vnútroštátne orgány presadzovania práva 
musia preto užšie spolupracovať so svojimi 
kolegami v iných členských štátoch. 
V tejto súvislosti je potrebné poskytnúť 
Europolu príslušné nástroje tak, aby 
podporoval členské štáty v predchádzaní 
trestnej činnosti v celej Únii, pri analýzach 
a vyšetrovaniach. Toto sa potvrdilo aj pri 
preskúmaní rozhodnutia 2009/371/SVV.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. keďže v rámci spoločného prístupu sa 
uvádza tak možnosť rozpustiť agentúry, 
ako aj možnosť zlúčiť ich; keďže zlúčenie 
agentúr by sa malo zvážiť v prípade, ak sa 
ich príslušné úlohy prekrývajú, ak sa dá 
uvažovať o synergiách alebo ak by sa 
spojením do väčšej štruktúry zvýšila ich 
efektívnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. keďže v prípade Europolu a CEPOL-u 
zlúčenie vyvoláva vážne otázky o tom, či 
sa v zmluve stanovuje nevyhnutný právny 
základ pre Europol na vykonávanie úloh v 
oblasti odbornej prípravy; keďže rozpočet 
vyčlenený na odbornú prípravu by si 
vyžadoval samostatné a vyhradené 
rozpočtové riadky pre obe úlohy, 
presadzovanie práva a odbornú prípravu; 
keďže existuje výrazné riziko, že zlúčenie 
ovplyvní vykonávanie hlavných úloh 
oboch agentúr; keďže očakávané úspory 
vyplývajúce z prípadného zlúčenia 
nezahŕňajú ďalšie prostriedky, ktoré 
Europol potrebuje na vykonávanie nových 
úloh, ani náklady súvisiace so znížením 
výkonnosti zlúčených agentúr;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5c. keďže údržba Europolu a CEPOL-u 
ako dvoch samostatných agentúr sa javí 
ako rozumná voľba, mali by sa medzi 
oboma dosiahnuť prípadné synergie 
v týchto oblastiach:
a. technická pomoc pri príprave ročného 
rozpočtu, programového dokumentu 
zahŕňajúceho ročné a viacročné 
plánovanie a plánu riadenia;
b. technická pomoc pri prijímaní 
zamestnancov a riadení služobného 
postupu;
c. bezpečnostné služby;
d. služby v oblasti informačných 
technológií;
e. služby v oblasti finančného 
hospodárenia, účtovníctva a auditu;
f. všetky ďalšie služby spoločného 
záujmu;
Obsah synergií by sa mohol stanoviť 
dohodou alebo by sa mohol zahrnúť do 
aktivít siete agentúr Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

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 

vypúšťa sa
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činnosti, relevantnosť odbornej prípravy 
a účinnosť policajnej spolupráce v rámci 
EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

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

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Europol by mal zaistiť kvalitnejšiu, 
prepojenejšiu a konzistentnejšiu odbornú 
prípravu pre príslušníkov orgánov 
presadzovania práva všetkých hodností 
v jasnom rámci v súlade s 
identifikovanými potrebami odbornej 
prípravy.

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V záujme zaistenia účinnej spolupráce 
medzi Europolom a členskými štátmi by sa 
v každom členskom štáte mala založiť 
jedna národná jednotka. Tá by mala byť 
hlavným styčným bodom medzi 
vnútroštátnymi orgánmi presadzovania 
práva a inštitútmi odbornej prípravy 
a Europolom. Na zabezpečenie stálej 
a účinnej výmeny informácií medzi 
Europolom a národnými jednotkami a na 
uľahčenie ich spolupráce by každá národná 
jednotka mala do Europolu vyslať aspoň 
jedného styčného dôstojníka.

(12) V záujme zaistenia účinnej spolupráce 
medzi Europolom a členskými štátmi by sa 
v každom členskom štáte mala založiť 
jedna národná jednotka. Tá by mala byť 
hlavným styčným bodom medzi 
vnútroštátnymi orgánmi presadzovania 
práva a Europolom. Na zabezpečenie stálej 
a účinnej výmeny informácií medzi 
Europolom a národnými jednotkami a na 
uľahčenie ich spolupráce by každá národná 
jednotka mala do Europolu vyslať aspoň 
jedného styčného dôstojníka.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Aby sa zabezpečilo, že odborná 
príprava v oblasti presadzovania práva na 
úrovni EÚ je vysokej kvality, prepojená 
a konzistentná, Europol by mal konať 
v súlade s politikou odbornej prípravy 
v oblasti presadzovania práva Únie. 
Odborná príprava na úrovni EÚ by mala 

vypúšťa sa
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byť dostupná pre príslušníkov orgánov 
presadzovania práva všetkých hodností. 
Europol by mal zaistiť, aby sa odborná 
príprava vyhodnocovala a závery 
posudzovaní potrieb odbornej prípravy 
boli súčasťou plánov na zníženie 
duplicity. Europol by mal v členských 
štátoch propagovať uznávanie odbornej 
prípravy poskytnutej na úrovni Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Komisia a členské štáty by mali byť 
zastúpené v správnej rade Europolu 
s cieľom účinne dohliadať na jej prácu. 
Riadni členovia správnej rady by mali byť 
menovaní na základe poznatkov 
o spolupráci v oblasti presadzovania 
práva, zatiaľ čo náhradníci by mali byť 
menovaní na základe poznatkov 
o odbornej príprave príslušníkov orgánov 
presadzovania práva, aby sa zohľadnil 
dvojitý mandát novej agentúry, a to 
operačná podpora a odborná príprava 
v oblasti presadzovania práva. V prípade 
neprítomnosti riadneho člena by mal 
náhradník plniť funkciu riadneho člena, 
ako aj vždy, keď sa rokuje alebo 
rozhoduje o odbornej príprave. Správnej 
rade by mal v technických otázkach 
týkajúcich sa odbornej prípravy 
poskytovať poradenstvo vedecký výbor.

(16) Komisia a členské štáty by mali byť 
zastúpené v správnej rade Europolu 
s cieľom účinne dohliadať na jej prácu.

Or. en
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Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Správna rada by mala mať potrebné 
právomoci, a to najmä zostavovať 
rozpočet, overovať jeho plnenie, prijímať 
náležité rozpočtové pravidlá a plánovacie 
dokumenty, zavádzať transparentné 
pracovné postupy pri rozhodovaní 
výkonného riaditeľa Europolu a prijímať 
výročnú správu o činnosti. Mala by mať 
výkonné právomoci menovacieho orgánu, 
pokiaľ ide o zamestnancov agentúry 
vrátane výkonného riaditeľa. S cieľom 
zefektívniť rozhodovací proces a posilniť 
dohľad nad administratívnym a 
rozpočtovým hospodárením by správna 
rada takisto mala mať právo zriadiť 
výkonnú radu.

(17) Správna rada by mala mať potrebné 
právomoci, a to najmä zostavovať 
rozpočet, overovať jeho plnenie, prijímať 
náležité rozpočtové pravidlá a plánovacie 
dokumenty, prijímať opatrenia na 
ochranu finančných záujmov Únie 
a bojovať proti podvodom, ako aj prijímať 
pravidlá na predchádzanie konfliktom 
záujmov a na zvládanie týchto konfliktov, 
zavádzať transparentné pracovné postupy 
pri rozhodovaní výkonného riaditeľa 
Europolu a prijímať výročnú správu 
o činnosti. Mala by mať výkonné 
právomoci menovacieho orgánu, pokiaľ 
ide o zamestnancov agentúry vrátane 
výkonného riaditeľa.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na nadbytočnosť úloh plnených výkonnou radou a na úlohy , ktoré už plní správna 
rada, sa spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko domnieva, že výkonná rada nie je 
potrebná.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) S cieľom zlepšiť operačnú spoluprácu 
medzi agentúrami, a najmä s cieľom 
vytvoriť prepojenie medzi údajmi, ktorými 
už rôzne agentúry disponujú, by Europol 

(23) S cieľom zlepšiť operačnú spoluprácu 
medzi agentúrami, a najmä s cieľom 
vytvoriť prepojenie medzi údajmi, ktorými 
už rôzne agentúry disponujú, by Europol 
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mal Eurojustu a Európskemu úradu pre 
boj proti podvodom (OLAF) udeliť prístup 
k údajom a umožniť vyhľadávanie na 
základe údajov dostupných Europolu.

mal Eurojustu udeliť prístup k údajom 
a umožniť vyhľadávanie na základe údajov 
dostupných Europolu.

Or. en

Odôvodnenie

Články 88 ods. 2 písm. b) a 85 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie odkazujú na osobitý 
vzťah medzi Europolom a Eurojustom. Rovnako vzájomný vzťah neplatí v prípade úradu 
OLAF.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Europol by mal v tej miere, aká je 
potrebná na vykonávanie jeho úloh, 
udržiavať spoluprácu s inými orgánmi EÚ, 
orgánmi presadzovania práva a inštitútmi 
odbornej prípravy v oblasti presadzovania 
práva v tretích krajinách, medzinárodnými 
organizáciami a súkromnými subjektmi.

(24) Europol by mal v tej miere, aká je 
potrebná na vykonávanie jeho úloh, 
udržiavať spoluprácu s inými orgánmi EÚ, 
orgánmi presadzovania práva v tretích 
krajinách, medzinárodnými organizáciami 
a súkromnými subjektmi.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Europol zriadený podľa tohto 
nariadenia nahrádza Europol zriadený 
rozhodnutím 2009/371/SVV a CEPOL 
zriadený rozhodnutím 2005/681/SVV a je 
ich nástupcom. Preto by mal byť právnym 
nástupcom vo všetkých nimi uzatvorených 

(57) Europol zriadený podľa tohto 
nariadenia nahrádza Europol zriadený 
rozhodnutím 2009/371/SVV a je jeho
nástupcom. Preto by mal byť právnym 
nástupcom vo všetkých nimi uzatvorených 
zmluvách vrátane zamestnaneckých zmlúv, 
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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.

záväzkov a majetku, ktorý nadobudli. 
Medzinárodné dohody uzatvorené 
Europolom zriadeným na základe 
rozhodnutia 2009/371/SVV by mali zostať 
v platnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 19

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, mali by sa stanoviť 
prechodné opatrenia, a to najmä pokiaľ ide 
o správnu radu a výkonného riaditeľa.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to 
zriadenie subjektu zodpovedného za 
spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti 
presadzovania práva na úrovni Únie, 
nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov, ale z dôvodov rozsahu 
a dôsledkov navrhovanej činnosti ho 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
Únia môže prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(59) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to 
zriadenie subjektu zodpovedného za 
spoluprácu v oblasti presadzovania práva 
na úrovni Únie, nemožno uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z 
dôvodov rozsahu a dôsledkov navrhovanej 
činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na 
úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v 
súlade so zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V 
súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie tohto cieľa.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 1 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Zriadenie agentúry Európskej únie pre 
spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti 
presadzovania práva

Zriadenie Agentúry Európskej únie pre 
spoluprácu v oblasti presadzovania práva

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 22
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto sa zriaďuje agentúra Európskej 
únie pre spoluprácu a odbornú prípravu 
v oblasti presadzovania práva (ďalej len 
„Europol“) s cieľom zlepšiť vzájomnú 
spoluprácu medzi orgánmi presadzovania 
práva v Európskej únii, posilniť 
a podporovať ich opatrenia, ako aj 
vypracovať jednotnú európsku politiku 
odbornej prípravy v tejto oblasti.

1. Týmto sa zriaďuje Agentúra Európskej 
únie pre spoluprácu a odbornú prípravu pri
presadzovaní práva (ďalej len „Europol“) 
s cieľom zlepšiť vzájomnú spoluprácu 
medzi orgánmi presadzovania práva 
v Európskej únii, posilniť a podporovať ich 
opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Europol zriadený podľa tohto nariadenia 
nahrádza Europol zriadený rozhodnutím 
2009/371/SVV a CEPOL zriadený 
rozhodnutím 2005/681/SVV a je ich 
nástupcom.

2. Europol zriadený podľa tohto nariadenia 
nahrádza Europol zriadený rozhodnutím 
2009/371/SVV.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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3. Europol podporuje, rozvíja, 
uskutočňuje a koordinuje činnosti 
odbornej prípravy príslušníkov orgánov 
presadzovania práva.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) podporuje, rozvíja, realizuje, koordinuje 
a vykonáva odbornú prípravu 
príslušníkov orgánov presadzovania práva 
v spolupráci so sieťou inštitútov odbornej 
prípravy v členských štátoch, ako sa 
stanovuje v kapitole III;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) poskytuje orgánom Únie zriadeným na 
základe hlavy V zmluvy a Európskeho 
úradu pre boj proti podvodom (OLAF)
spravodajské informácie o trestnej činnosti 
a analytickú podporu v oblastiach 
spadajúcich do ich pôsobnosti;

j) poskytuje orgánom Únie zriadeným na 
základe hlavy V zmluvy spravodajské 
informácie o trestnej činnosti a analytickú 
podporu v oblastiach spadajúcich do ich 
pôsobnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každý členský štát zriadi alebo určí 
národnú jednotku, ktorá bude styčným 
orgánom medzi Europolom a príslušnými 
orgánmi v členských štátoch, ako aj 
inštitútov odbornej prípravy pre 
príslušníkov orgánov presadzovania 
práva. Všetky členské štáty vymenujú 
jedného úradníka ako vedúceho národnej 
jednotky.

2. Každý členský štát zriadi alebo určí 
národnú jednotku, ktorá bude styčným 
orgánom medzi Europolom a príslušnými 
orgánmi v členských štátoch. Všetky 
členské štáty vymenujú jedného úradníka 
ako vedúceho národnej jednotky.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zabezpečujú účinnú komunikáciu 
a spoluprácu všetkých relevantných 
príslušných orgánov členských štátov 
a inštitútov odbornej prípravy pre 
príslušníkov orgánov presadzovania práva 
v členských štátoch s Europolom;

b) zabezpečujú účinnú komunikáciu 
a spoluprácu všetkých relevantných 
príslušných orgánov členských štátov 
s Europolom;

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 29
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Návrh nariadenia
Kapitola 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 ÚLOHY SÚVISIACE S ODBORNOU 
PRÍPRAVOU PRE PRÍSLUŠNÍKOV 
ORGÁNOV PRESADZOVANIA PRÁVA

vypúšťa sa

 Článok 9
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:
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 
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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.
 Článok 10
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 
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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 
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.
 Článok 11
Výskum súvisiaci s odbornou prípravou
1. Akadémia Europolu prispieva k rozvoju 
výskumu súvisiaceho s činnosťami 
odbornej prípravy, na ktoré sa vzťahuje 
táto kapitola.
2. Akadémia Europolu propaguje 
a vytvára partnerstvá s orgánmi Únie, ako 
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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

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vedecký výbor pre odbornú prípravu 
v súlade s článkom 20;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) v prípade potreby výkonná rada 
v súlade s článkami 21 a 22.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na nadbytočnosť úloh plnených výkonnou radou a na úlohy , ktoré už plní správna 
rada, sa spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko domnieva, že výkonná rada nie je 
potrebná.
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) vo vzťahu k svojim členom, ako aj k 
členom vedeckého výboru pre odbornú 
prípravu prijíma pravidlá na zamedzenie 
konfliktom záujmov a ich riadenie;

h) vo vzťahu k svojim členom prijíma 
pravidlá na zamedzenie konfliktom 
záujmov a ich riadenie;

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) vymenúva členov vedeckého výboru pre 
odbornú prípravu;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

o) zabezpečuje primerané nadväzné 
opatrenia na zistenia a odporúčania 
vyplývajúce zo správ o internom či 
externom audite a z hodnotení, ako aj 

o) zabezpečuje primerané nadväzné 
opatrenia na zistenia a odporúčania 
vyplývajúce zo správ Európskeho dvora 
audítorov o internom či externom audite
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vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti 
podvodom (OLAF);

a na zistenia a odporúčania vychádzajúce 
z vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj 
proti podvodom (OLAF) a postúpi 
rozpočtovému orgánu všetky informácie 
dôležité pre výsledok postupov 
hodnotenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
Komisie, správnej rady alebo výkonnej 
rady, výkonný riaditeľ koná pri výkone 
svojich povinností nezávisle a nesmie 
požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej 
vlády alebo akéhokoľvek iného orgánu.

2. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
Komisie alebo správnej rady, výkonný 
riaditeľ koná pri výkone svojich povinností 
nezávisle a nesmie požadovať ani prijímať 
pokyny od žiadnej vlády ani akéhokoľvek 
iného orgánu.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na nadbytočnosť úloh plnených výkonnou radou a na úlohy , ktoré už plní správna 
rada, sa spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko domnieva, že výkonná rada nie je 
potrebná.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) prípravu akčného plánu nadväzujúceho
na závery správ o internom alebo externom 
audite a hodnotení, ako aj správ 
o vyšetrovaní vyplývajúcich z vyšetrovaní
a odporúčaní úradu OLAF a predkladanie 
správ Komisii dvakrát do roka 
a pravidelných správ správnej rade;

f) prípravu akčného plánu s cieľom 
nadviazať na závery správ o internom 
alebo externom audite a hodnotení, ako aj 
správ o vyšetrovaní a odporúčaní úradu 
OLAF a predkladanie správ Komisii 
dvakrát do roka a pravidelných správ 
správnej rade;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) prípravu stratégie Europolu pre boj proti
podvodom a jej predloženie správnej rade 
na schválenie;

h) prípravu stratégie Europolu pre boj proti 
podvodom a stratégie na predchádzanie 
konfliktom záujmov a zvládanie týchto 
konfliktov a jej predloženie správnej rade 
na schválenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Kapitola 4 – oddiel 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 [...] vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Kapitola 4 – oddiel 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 [...] vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Vzhľadom na nadbytočnosť úloh plnených výkonnou radou a na úlohy , ktoré už plní správna 
rada, sa spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko domnieva, že výkonná rada nie je 
potrebná.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 27 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Prístup Eurojustu a úradu OLAF
k informáciám Europolu

Prístup Eurojustu k informáciám Europolu

Or. en

Odôvodnenie

Články 88 ods. 2 písm. b) a 85 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie odkazujú na osobitý 
vzťah medzi Europolom a Eurojustom. Rovnako vzájomný vzťah neplatí v prípade úradu 
OLAF.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú všetky náležité 
opatrenia na to, aby Eurojust a Európsky 
úrad pre boj proti podvodom (OLAF) mali
v rámci svojich mandátov prístup ku 
všetkým informáciám, ktoré boli 
poskytnuté na účely článku 24 ods. 1 písm. 
a) a b) a aby mohli v týchto informáciách 
vyhľadávať bez toho, aby bolo dotknuté 
právo členských štátov, orgánov Únie, 
tretích krajín a medzinárodných organizácií 
na uvedenie obmedzení prístupu 
a využívania takýchto údajov. Europol 
treba informovať, ak sa pri vyhľadávaní 
Eurojustu alebo úradu OLAF odhalí zhoda 
s údajmi, ktoré spracováva Europol.

1. Europol prijme všetky náležité opatrenia 
na to, aby Eurojust mal v rámci svojho 
mandátu prístup ku všetkým informáciám, 
ktoré boli poskytnuté na účely článku 24 
ods. 1 písm. a) a b) a aby mohli v týchto 
informáciách vyhľadávať bez toho, aby 
bolo dotknuté právo členských štátov, 
orgánov Únie, tretích krajín 
a medzinárodných organizácií na uvedenie 
obmedzení prístupu a využívania takýchto 
údajov. Europol treba informovať, ak sa pri 
vyhľadávaní Eurojustu odhalí zhoda 
s údajmi, ktoré spracováva Europol.
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Or. en

Odôvodnenie

Články 88 ods. 2 písm. b) a 85 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie odkazujú na osobitý 
vzťah medzi Europolom a Eurojustom. Rovnako vzájomný vzťah neplatí v prípade úradu 
OLAF.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Europol prijme všetky náležité opatrenia 
na to, aby Eurojust a OLAF mali v rámci 
svojich mandátov nepriamy prístup 
k informáciám poskytnutým na účely 
článku 24 ods. 1 písm. c) na základe 
systému „záznam/bez záznamu“ bez toho, 
aby boli dotknuté akékoľvek obmedzenia, 
ktoré uviedli členské štáty, orgány Únie, 
tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie poskytujúce tieto informácie, 
v súlade s článkom 25 ods. 2. V prípade, že 
záznam existuje, Europol začne postup, 
vďaka ktorému sa môžu poskytnúť 
informácie nájdené vo vyhľadávaní, 
v súlade s rozhodnutím členského štátu, 
orgánu Únie, tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie, ktorá tieto 
informácie poskytla Europolu.

2. Europol prijme všetky náležité opatrenia 
na to, aby Eurojust mal v rámci svojho 
mandátu nepriamy prístup k informáciám 
poskytnutým na účely článku 24 ods. 1 
písm. c) na základe systému „záznam/bez 
záznamu“ bez toho, aby boli dotknuté 
akékoľvek obmedzenia, ktoré uviedli 
členské štáty, orgány Únie, tretie krajiny 
alebo medzinárodné organizácie 
poskytujúce tieto informácie, v súlade 
s článkom 25 ods. 2. V prípade, že záznam 
existuje, Europol začne postup, vďaka 
ktorému sa môžu poskytnúť informácie 
nájdené vo vyhľadávaní, v súlade 
s rozhodnutím členského štátu, orgánu 
Únie, tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácie, ktorá tieto informácie poskytla 
Europolu.

Or. en

Odôvodnenie

Články 88 ods. 2 písm. b) a 85 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie odkazujú na osobitý 
vzťah medzi Europolom a Eurojustom. Rovnako vzájomný vzťah neplatí v prípade úradu 
OLAF.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vyhľadávanie informácií v súlade 
s odsekmi 1 a 2 sa robí iba na účel zistenia, 
či sa informácie dostupné Eurojustu alebo 
úradu OLAF zhodujú s informáciami 
spracovávanými Europolom.

3. Vyhľadávanie informácií v súlade 
s odsekmi 1 a 2 sa robí iba na účel zistenia, 
či sa informácie dostupné Eurojustu 
zhodujú s informáciami spracovávanými 
Europolom.

Or. en

Odôvodnenie

Články 88 ods. 2 písm. b) a 85 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie odkazujú na osobitý 
vzťah medzi Europolom a Eurojustom. Rovnako vzájomný vzťah neplatí v prípade úradu 
OLAF.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Europol umožňuje vyhľadávanie 
v súlade s odsekmi 1 a 2 iba po tom, čo 
získa informácie od Eurojustu, resp. úradu 
OLAF, o tom, ktorí národní členovia, 
náhradníci, asistenti ako aj zamestnanci 
Europolu, resp. zamestnanci úradu 
OLAF, majú povolenie vykonávať takéto 
vyhľadávanie.

4. Europol umožňuje vyhľadávanie 
v súlade s odsekmi 1 a 2 iba po tom, čo 
získa informácie od Eurojustu o tom, ktorí 
národní členovia, náhradníci, asistenti, ako 
aj zamestnanci Eurojustu majú povolenie 
vykonávať takéto vyhľadávanie.

Or. en

Odôvodnenie

Články 88 ods. 2 písm. b) a 85 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie odkazujú na osobitý 
vzťah medzi Europolom a Eurojustom. Rovnako vzájomný vzťah neplatí v prípade úradu 
OLAF.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak počas činností Europolu 
spracovávania informácií v súvislosti 
s jednotlivými vyšetrovaniami zistí 
Europol alebo členský štát potrebu 
koordinácie, spolupráce alebo podpory 
v súlade s mandátom Eurojustu alebo 
úradu OLAF, Europol ich o tom informuje 
a začne postup poskytovania informácií 
v súlade s rozhodnutím členského štátu, 
ktorý dané informácie poskytol. V takomto 
prípade Eurojust alebo OLAF konzultujú
Europol.

5. Ak počas činností Europolu zameraných 
na spracovávanie informácií v súvislosti s 
jednotlivými vyšetrovaniami zistí Europol 
alebo členský štát potrebu koordinácie, 
spolupráce alebo podpory v súlade s 
mandátom Eurojustu, Europol ich o tom 
informuje a začne postup poskytovania 
informácií v súlade s rozhodnutím 
členského štátu, ktorý dané informácie 
poskytol. V takom prípade Eurojust 
konzultuje s Europolom.

Or. en

Odôvodnenie

Články 88 ods. 2 písm. b) a 85 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie odkazujú na osobitý 
vzťah medzi Europolom a Eurojustom. Rovnako vzájomný vzťah neplatí v prípade úradu 
OLAF.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Eurojust – vrátane kolégia, národných 
členov, zástupcov, asistentov ako aj 
zamestnancov Eurojustu – a OLAF
dodržiavajú všetky obmedzenia prístupu 
alebo využívania, či už všeobecné alebo 
konkrétne, ktoré uviedli členské štáty, 
orgány Únie, tretie krajiny a medzinárodné 
organizácie v súlade s článkom 25 ods. 2.

6. Eurojust – vrátane kolégia, národných 
členov, zástupcov, asistentov, ako aj 
zamestnancov Eurojustu – dodržiava
všetky obmedzenia prístupu alebo 
využívania, či už všeobecné alebo 
konkrétne, ktoré uviedli členské štáty, 
orgány Únie, tretie krajiny a medzinárodné 
organizácie v súlade s článkom 25 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Články 88 ods. 2 písm. b) a 85 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie odkazujú na osobitý 
vzťah medzi Europolom a Eurojustom. Rovnako vzájomný vzťah neplatí v prípade úradu 
OLAF.
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Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak je to potrebné pre vykonávanie jeho 
úloh, Europol môže nadviazať a udržiavať 
spoluprácu s orgánmi Únie v súlade s 
cieľmi týchto orgánov, s orgánmi 
presadzovania práva tretích krajín, 
inštitútmi odbornej prípravy tretích krajín 
v oblasti presadzovania práva, 
medzinárodnými organizáciami a 
súkromnými subjektmi.

1. Ak je to potrebné pre vykonávanie jeho 
úloh, Europol môže nadviazať a udržiavať 
spoluprácu s orgánmi Únie v súlade s 
cieľmi týchto orgánov, s orgánmi 
presadzovania práva tretích krajín, 
medzinárodnými organizáciami a 
súkromnými subjektmi.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) pracovné dojednania prijaté v súlade 
s článkom 31 ods. 1.

b) pracovné dojednania prijaté v súlade 
s článkom 31 ods. 1 a oznámenia 
v prípade, že výkonný riaditeľ uplatňuje 
článok 31 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. Výkonnému riaditeľovi pomáhajú štyria
zástupcovia výkonného riaditeľa, z ktorých 
jeden je zodpovedný za odbornú prípravu. 
Zástupca výkonného riaditeľa pre odbornú 
prípravu zodpovedá za riadenie Akadémie 
Europolu a jej činností. Úlohy ostatných 
zástupcov vymedzí výkonný riaditeľ.

1. Výkonnému riaditeľovi pomáhajú traja
zástupcovia výkonného riaditeľa. Úlohy
zástupcov výkonného riaditeľa definuje
výkonný riaditeľ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na 
Europol prijíma správna rada po 
konzultácii s Komisiou. Nesmú sa 
odchyľovať od [rámcového nariadenia 
o rozpočtových pravidlách], okrem 
prípadov, keď je takáto odchýlka 
špecificky potrebná na prevádzku Europolu 
a Komisia s ňou vopred súhlasila.

1. Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na 
Europol prijíma správna rada po 
konzultácii s Komisiou. Nesmú sa 
odchyľovať od [rámcového nariadenia 
o rozpočtových pravidlách], okrem 
prípadov, keď je takáto odchýlka 
špecificky potrebná na prevádzku Europolu 
a Komisia s ňou vopred súhlasila; 
v takomto prípade sa odchýlka oznámi 
Európskemu parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Z dôvodu špecifickosti členov siete 
národných inštitútov odbornej prípravy, 
ktoré sú jedinými subjektmi s osobitnými 
charakteristikami a technickými 

vypúšťa sa
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kompetenciami na vykonávanie 
príslušných činností odbornej prípravy, 
môžu títo členovia dostávať granty bez 
výzvy na predkladanie návrhov v súlade s 
článkom 190 ods. 1 písm. d) delegovaného 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Europol by mal na svojej webovej 
stránke zverejniť zoznam svojich členov 
správnej rady a externých a interných 
odborníkov spolu s ich vyhláseniami 
o záujmoch a so životopisom; pravidelne 
by sa mala zverejňovať zápisnica zo 
schôdzí správnej rady; Europol môže 
zverejňovanie dokumentov dočasne alebo 
trvalo obmedziť, ak by toto zverejňovanie 
mohlo ohroziť vykonávanie úloh 
Europolu, pričom zohľadní povinnosti 
diskrétnosti a dôvernosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Europol, ako ho zriaďuje toto 
nariadenie, je všeobecným právnym 
nástupcom pre všetky zmluvy, ktoré 

1. Europol, ako ho zriaďuje toto 
nariadenie, je všeobecným právnym 
nástupcom pre všetky zmluvy, ktoré 
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uzavreli, všetky záväzky, ktoré prijali, a 
majetok, ktorý nadobudli Europol zriadený 
rozhodnutím 2009/371/SVV a Európska 
policajná akadémia zriadená rozhodnutím 
2005/681/SVV.

uzavrel, všetky záväzky, ktoré prijal, a 
majetok, ktorý nadobudol Europol 
zriadený rozhodnutím 2009/371/SVV.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Toto nariadenie nemá vplyv na právnu 
silu dohôd, ktoré uzatvorila Európska 
policajná akadémia zriadená rozhodnutím 
2005/681/SVV pred dňom nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Odchylne od odseku 3 sa dohoda o sídle 
uzatvorená na základe rozhodnutia 
2005/681/SVV ukončí dňom začatia 
uplatňovania tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 74 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Funkčné obdobie členov správnej rady 
Európskej policajnej akadémie stanovené 
na základe článku 10 rozhodnutia 
2005/681/SVV sa skončí [dňom 
nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Riaditeľ Európskej policajnej akadémie 
vymenovaný na základe článku 11 ods. 1 
rozhodnutia 2005/681/SVV vykonáva do 
konca svojho funkčného obdobia funkcie 
zástupcu výkonného riaditeľa Europolu 
pre odbornú prípravu. Ostatné podmienky 
jeho zmluvy zostávajú nezmenené. Ak sa 
jeho funkčné obdobie končí po [dni 
nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia], ale pred [dňom začatia 
uplatňovania tohto nariadenia], 
automaticky sa predĺži do jedného roku po 
dni začatia uplatňovania tohto 
nariadenia.

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 76 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V každom z troch rozpočtových rokov 
nasledujúcich po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia sa vyčlení aspoň 8 
miliónov EUR na prevádzkové výdavky 
Europolu na odbornú prípravu opísanú v 
kapitole III.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.
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Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 1

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 
vykonávanie rozhodnutia 2009/371/SVV sa 
zrušujú s účinnosťou odo dňa začatia 
uplatňovania tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 
vykonávanie rozhodnutia 2009/371/SVV o 
zriadení Európskeho policajného úradu 
(Europol) sú účinné aj po [dni začatia 
uplatňovania tohto nariadenia], pokiaľ 
správna rada Europolu pri vykonávaní
tohto nariadenia nerozhodne inak.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nepodporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u.


