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Pozměňovací návrh 55
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(1) Evropská unie si stanovila cíl zachovat 
a rozvíjet prostor svobody, bezpečnosti 
a práva.

(1) Evropská unie si stanovila cíl zachovat 
a rozvíjet prostor svobody, bezpečnosti 
a práva v souladu s evropskou Listinou 
základních práv a ústavními zásadami 
jednotlivých členských států.

Or. it

Pozměňovací návrh 56
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(1a) Evropská úmluva o lidských právech 
a judikatura Evropského soudu pro lidská 
práva pomohly stanovit a navýšit normy 
v oblasti lidských práv, včetně práva na 
spravedlivý soudní proces v Evropě. 
Smlouvy a Listina připisují mechanismu 
Úmluvy zvláštní úlohu, jak stanoví článek 
6 Smlouvy o Evropské unii, umožňují EU 
k Úmluvě přistoupit, stanovují základní 
práva Úmluvy jako obecné zásady práva 
Unie a v souladu s článkem 52 Listiny 
zaručují jednotný výklad těchto práv 
v Listině i v Úmluvě.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Cornelis de Jong
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(2) V souladu s čl. 82 odst. 1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie je justiční 
spolupráce v trestních věcech v Unii 
založena na zásadě vzájemného uznávání 
rozsudků a soudních rozhodnutí, jež je od 
zasedání Evropské rady v Tampere ve 
dnech 15. a 16. října 1999 obecně 
označována za základní kámen justiční 
spolupráce v trestních věcech v rámci 
Unie.

(2) V souladu s čl. 82 odst. 1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie je justiční 
spolupráce v trestních věcech v Unii 
založena na zásadě vzájemného uznávání 
rozsudků a soudních rozhodnutí, jež je od 
zasedání Evropské rady v Tampere ve 
dnech 15. a 16. října 1999 obecně 
označována za základní kámen justiční 
spolupráce v trestních věcech v rámci 
Unie. Vzájemné uznávání – aniž by tím 
byly zpochybněny jeho pozitivní účinky 
a ústřední role – se totiž uplatňuje 
v neharmonizovaných oblastech práva 
a na pozadí různých právních tradic 
a systémů trestního řízení, a proto může 
vyvolávat právní anomálie na úkor práv 
osob podezřelých ze spáchání trestného 
činu, jak to ostatně dokazují zkušenosti 
s používáním evropského zatýkacího 
rozkazu. Je třeba zavést opatření, která by 
vnitrostátním soudním orgánům umožnila 
zásadním způsobem zasáhnout 
v případech, kdy k těmto anomáliím může 
dojít. Dále musí každé uplatnění koncepce 
vzájemného uznávání rovněž zaručit 
základní práva zakotvená v Listině 
a v Evropské úmluvě o lidských právech.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(2) V souladu s čl. 82 odst. 1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie je justiční 
spolupráce v trestních věcech v Unii 

(2) V souladu s čl. 82 odst. 1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie je justiční 
spolupráce v trestních věcech v Unii 
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založena na zásadě vzájemného uznávání 
rozsudků a soudních rozhodnutí, jež je od 
zasedání Evropské rady v Tampere ve 
dnech 15. a 16. října 1999 obecně 
označována za základní kámen justiční 
spolupráce v trestních věcech v rámci 
Unie.

založena na zásadě vzájemného uznávání 
rozsudků a soudních rozhodnutí, jež je od 
zasedání Evropské rady v Tampere ve 
dnech 15. a 16. října 1999 obecně 
označována za základní kámen justiční 
spolupráce v trestních věcech v rámci 
Unie, v souladu s evropskou Listinou 
základních práv a ústavními zásadami 
jednotlivých členských států, které 
využívají evropský vyšetřovací příkaz.

Or. it

Pozměňovací návrh 59
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(2a) Odmítnutí evropského vyšetřovacího 
příkazu ze strany vykonávajícího státu 
nemůže být založeno na rozdílech mezi 
běžnými právními předpisy daného státu 
a státu, který příkaz vydal, ale na 
případném nesouladu evropského 
vyšetřovacího příkazu s evropskou 
Listinou základních práv a ústavními 
zásadami vykonávajícího státu.

Or. it

Pozměňovací návrh 60
Kinga Göncz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(2a) Soudní spolupráce vychází ze 
vzájemné důvěry v právní systém ostatních 
členských států a vyžaduje, aby ve všech 
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členských státech dobře fungoval 
nezávislý a nestranný soudní systém bez 
politického vměšování.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(2a) V ústavní a právní oblasti panují 
mezi členskými státy značné rozdíly, 
zejména co se týče úlohy státního zástupce 
a přípustnosti důkazů, které musí 
evropský vyšetřovací příkaz nutně vzít 
v potaz. Evropský vyšetřovací příkaz tedy 
nemůže tyto rozdíly přehlížet tím, že bude 
vyžadovat méně, než ukládají vykonávající 
státy, přičemž dalším důvodem 
k odmítnutí může být skutečnost, že 
mohou být porušena základní práva nebo 
vnitrostátní ústavní zásady dotčených 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(12) K zajištění účinnosti justiční 
spolupráce v trestních věcech by měla být 
omezena možnost odmítnout uznání nebo 
výkon evropského vyšetřovacího příkazu, 
jakož i důvody pro odložení jeho výkonu.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 63
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(12a) Měla by existovat možnost 
odmítnout evropský vyšetřovací příkaz, 
pokud by jeho uznání nebo výkon ve 
vykonávajícím státě mělo za následek 
porušení imunity nebo výsady v daném 
státě. V Evropské unii neexistuje společná 
definice toho, co imunita nebo výsada 
představuje, a proto se přesná definice 
těchto pojmů ponechává na vnitrostátním 
právu, které může zahrnovat ochranná 
opatření vztahující se na lékařské a právní 
profese, avšak nemělo by být vykládáno 
způsobem, který by byl v rozporu 
s povinností zrušit určité důvody pro 
odmítnutí v článku 7 protokolu k Úmluvě 
o vzájemné pomoci v trestních věcech 
mezi členskými státy Evropské unie. 
Mimo jiné k tomu mohou patřit pravidla 
pro svobodu tisku a svobodu projevu 
v jiných sdělovacích prostředcích, přestože 
je nelze nutně považovat za výsadu ani 
imunitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(13a) Osobní údaje zpracované v rámci 
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provádění této směrnice budou chráněny 
v souladu s odpovídajícími nástroji, včetně 
zásad Úmluvy Rady Evropy ze dne 28. 
ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na 
automatizované zpracování osobních 
údajů, jakož i na základě další ochrany 
poskytované touto směrnicí v souladu 
s článkem 23 Úmluvy o vzájemné pomoci 
v trestních věcech mezi členskými státy 
Evropské unie ze dne 29. května 2000.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(13a) Dostupné soudní opravné 
prostředky proti evropskému 
vyšetřovacímu příkazu by měly odpovídat 
přinejmenším opravným prostředkům, 
které jsou k dispozici proti takovému 
vyšetřovacímu úkonu ve vnitrostátních 
případech. Členské státy v souladu se 
svými vnitrostátními právními předpisy 
zajistí, aby se uvedené soudní opravné 
prostředky mohly používat, a včas o těchto 
možnostech a druzích opravných 
prostředků uvědomí všechny zájemce. 
V případech, kdy námitky proti 
evropskému vyšetřovacímu příkazu vznáší 
zúčastněná strana, vykonávající stát 
přezkoumá, zda existují důvody 
k zamítnutí evropského vyšetřovacího 
příkazu, například z důvodu nedostatku 
proporcionality nebo porušení lidských 
práv, a je záhodno, aby tyto informace 
byly předány vydávajícímu orgánu a aby 
o tom byla řádně uvědoměna dotyčná 
strana. Je nutné zajistit právo na 
informovanost a přístup k soudům pro ty 
strany, kterých se evropský vyšetřovací 
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příkaz týká. Právo na obhajobu je součástí 
práva na spravedlivý soudní proces 
(články 47 a 48 Listiny základních práv 
Evropské unie) v průběhu všech fází 
řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(13a) Dostupné soudní opravné 
prostředky proti evropskému 
vyšetřovacímu příkazu by měly odpovídat 
přinejmenším opravným prostředkům, 
které jsou k dispozici proti takovému 
vyšetřovacímu úkonu ve vnitrostátních 
případech. Členské státy v souladu se 
svými vnitrostátními právními předpisy 
zajistí, aby se uvedené soudní opravné 
prostředky mohly používat, a v přiměřené 
době o těchto možnostech a druzích
opravných prostředků uvědomí všechny 
zájemce. V případech, kdy námitky proti 
evropskému vyšetřovacímu příkazu vznáší 
strana, která je zainteresována na stavu 
provádění ze závažnějších důvodů, jež 
vedly k vydání evropského vyšetřovacího 
příkazu, je záhodno, aby byly tyto 
informace předány vydávajícímu orgánu 
a aby o tom byla uvědoměna dotyčná 
strana. Je nutné zajistit právo na 
informovanost a přístup k soudům pro ty 
strany, kterých se evropský vyšetřovací 
příkaz týká. Právo na obhajobu je součástí 
práva na spravedlivý soudní proces 
(články 47 a 48 Listiny základních práv 
Evropské unie) v průběhu všech fází 
řízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(13a) Aby bylo možno evropský 
vyšetřovací příkaz vykonat ve státech, 
které nedisponují finančními 
a vyšetřovacími zdroji, mohou být 
v případě nedostatku těchto zdrojů výdaje 
na vykonání evropského vyšetřovacího 
příkazu, které běžně hradí vykonávající 
stát, hrazeny státem, který evropský 
vyšetřovací příkaz vydal. Členské státy 
mohou uzavřít také obecné nebo 
konkrétní dohody, jejichž prostřednictvím 
si budou náklady na základě vyúčtování 
kompenzovat.

Or. it

Pozměňovací návrh 68
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(14) Evropský vyšetřovací příkaz stanoví 
jednotný rámec pro zajišťování důkazů. 
Pro některé druhy vyšetřovacích úkonů 
jsou však nezbytná další pravidla, jež by 
měla být zahrnuta v evropském 
vyšetřovacím příkazu, jako například 
dočasné předání osob ve vazbě, výslech 
prostřednictvím videokonference nebo 
telefonní konference, získávání informací 
o bankovních účtech, bankovních 
transakcích nebo sledovaných zásilkách. 
Evropský vyšetřovací příkaz se vztahuje na 

(14) Evropský vyšetřovací příkaz stanoví 
jednotný rámec pro zajišťování důkazů. 
Pro některé druhy vyšetřovacích úkonů 
jsou však nezbytná další pravidla, jež by 
měla být zahrnuta v evropském 
vyšetřovacím příkazu, jako například 
dočasné předání osob ve vazbě, výslech 
prostřednictvím videokonference nebo 
telefonní konference, získávání informací 
o bankovních účtech či bankovních 
transakcích. Evropský vyšetřovací příkaz 
se vztahuje na vyšetřovací úkony, s nimiž 
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vyšetřovací úkony, s nimiž je spojeno 
shromažďování důkazů v reálném čase, 
průběžně a v rámci určitého období, 
vykonávajícímu orgánu by však s ohledem 
na rozdíly mezi vnitrostátními právními 
předpisy členských států měl být pro tyto 
úkony poskytnut prostor pro uvážení.

je spojeno shromažďování důkazů 
v reálném čase, průběžně a v rámci 
určitého období, vykonávajícímu orgánu 
by však s ohledem na rozdíly mezi 
vnitrostátními právními předpisy členských 
států měl být pro tyto úkony poskytnut 
prostor pro uvážení.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(14a) Tato směrnice stanoví pravidla pro 
provedení vyšetřovacího úkonu, jehož 
cílem je získání důkazů, a to ve všech 
fázích trestního řízení, včetně řízení před 
soudem, a v případě potřeby za účasti 
dotčené osoby. Evropský vyšetřovací 
příkaz lze například vydat pro dočasné 
předání osoby do vydávajícího státu nebo
pro provedení výslechu prostřednictvím 
videokonference. Má-li však být osoba 
předána do jiného členského státu za 
účelem trestního stíhání včetně 
předvedení této osoby před soud pro účely 
soudního jednání, měl by být vydán 
evropský zatýkací rozkaz v souladu 
s rámcovým rozhodnutím Rady 
2002/584/SVV.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 b (nový)
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Znění podnětu Pozměňovací návrh

(14b) S ohledem na přiměřené využívání 
evropského zatýkacího rozkazu pro účely 
stíhání by justiční orgány měly zvážit, zda 
by jako účinná alternativa mohlo 
posloužit vydání evropského vyšetřovacího 
příkazu za účelem výslechu podezřelé 
nebo obviněné osoby prostřednictvím 
videokonference.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 c (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(14c) Evropský vyšetřovací příkaz může 
být vydán s cílem získat důkazní 
informace o účtech jakékoli povahy 
vedených v bance nebo jakékoli 
nebankovní finanční instituci na jméno 
osoby, proti které je vedeno trestní řízení. 
Tuto možnost je třeba chápat zeširoka 
v tom smyslu, že se vztahuje nejen na
podezřelé nebo obviněné osoby, ale i na 
kteroukoli jinou osobu, u níž považují 
příslušné orgány tuto informaci za 
nezbytnou pro průběh trestního řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 d (nový)
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Znění podnětu Pozměňovací návrh

(14d) Pokud je ve směrnici odkazováno na 
finanční instituce, je tento pojem třeba 
vykládat v souladu s příslušnými 
definicemi uvedenými v článku 3 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/60/ES ze dne 26. října 2005 
o předcházení zneužití finančního 
systému k praní peněz a financování 
terorismu1.
_______________
Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 e (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(14e) Je-li evropský vyšetřovací příkaz 
vydán za účelem získání „údajů“ 
o konkrétním bankovním účtu, rozumí se 
tím, že „údaje“ zahrnují alespoň jméno 
a adresu majitele účtu, podrobnosti 
o jakékoli plné moci k tomuto účtu 
a veškeré další údaje nebo dokumenty, 
které majitel účtu poskytl při otevření účtu 
a které jsou stále v držení banky.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 f (nový)
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Znění podnětu Pozměňovací návrh

(14f) Tato směrnice se vzhledem ke své 
oblasti působnosti zabývá prozatímními 
opatřeními, jejichž cílem je pouze 
shromažďování důkazních prostředků. 
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že 
každý prostředek včetně finančního 
majetku může v průběhu trestního řízení 
podléhat různým prozatímním opatřením, 
a to nejen za účelem shromažďování 
důkazních prostředků, ale také za účelem 
zabavení. Je třeba uznat, že rozdíl mezi 
těmito dvěma účely prozatímních opatření 
není vždy zřejmý a že účel prozatímního 
opatření se může v průběhu řízení změnit. 
Z toho důvodu má pro další práci zásadní 
význam zachování bezproblémového 
vztahu mezi jednotlivými nástroji, které se 
na tuto oblast vztahují. Dále by ze 
stejného důvodu mělo být ponecháno na 
vydávajícím orgánu, aby posoudil, zda má 
daný prostředek být využit jako důkaz, 
a tedy zda jej má pokrýt evropský 
vyšetřovací příkaz.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(17a) Osobní údaje zpracované v rámci 
provádění této směrnice by měly být 
chráněny v souladu s ustanoveními 
obsaženými v rámcovém rozhodnutí Rady 
č. 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 
2008 o ochraně osobních údajů 
zpracovávaných v rámci policejní 
a justiční spolupráce v trestních věcech1. 
Důkazy shromážděné v rámci evropského 
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vyšetřovacího příkazu nelze použít pro 
jiné účely, než je předcházení trestným 
činům a jejich vyšetřování, odhalování 
a stíhání nebo uplatňování trestních 
sankcí a práva na obhajobu.
_______________
1Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Kinga Göncz

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3

Znění podnětu Pozměňovací návrh

3. Touto směrnicí není dotčena povinnost 
dodržovat základní práva a právní zásady 
zakotvené v článku 6 Smlouvy o Evropské 
unii a nejsou jí dotčeny související 
povinnosti justičních orgánů. Tato 
směrnice obdobně nestanoví požadavek, 
aby členské státy přijímaly opatření, která 
by byla v rozporu se jejich ústavními 
pravidly týkajícími se ke svobody 
sdružování, svobody tisku a svobody 
projevu v dalších sdělovacích prostředcích.

3. Touto směrnicí není dotčena povinnost 
dodržovat základní práva a právní zásady 
zakotvené v článku 6 Smlouvy o Evropské 
unii, právo na obhajobu – včetně práva na 
obhájce ve všech fázích řízení –, na
účinnou právní ochranu a spravedlivý 
proces vedený nezávislým a nestranným 
soudem, jak je to zakotveno v článku 47
a 48 Listiny základních práv Evropské
unie. Nejsou jí dotčeny ani související 
povinnosti justičních orgánů. Tato 
směrnice obdobně nestanoví požadavek, 
aby členské státy přijímaly opatření, která 
by byla v rozporu se jejich ústavními 
pravidly týkajícími se svobody sdružování, 
svobody tisku a svobody projevu v dalších 
sdělovacích prostředcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Kinga Göncz

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – podbod i
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Znění podnětu Pozměňovací návrh

i) soudce, soud, vyšetřující soudce nebo 
státní zástupce příslušný v daném případě; 
nebo

i) soudce, soud, vyšetřující soudce nebo 
státní zástupce příslušný v daném případě,
který jedná zcela nestranně a nezávisle; 
nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – podbod i

Znění podnětu Pozměňovací návrh

i) soudce, soud, vyšetřující soudce nebo 
státní zástupce příslušný v daném případě; 
nebo

i) soudce, soud, vyšetřující soudce nebo 
státní zástupce příslušný v daném případě
nebo jakýkoli jiný justiční orgán, který 
vydávající stát určí a který v konkrétním 
případě jedná jako vyšetřující orgán 
v trestním řízení nebo který na žádost 
zástupce obžalovaného vydá evropský 
vyšetřovací příkaz k vedení vyšetřování „à 
décharge“ a který má v souladu 
s vnitrostátním právem pravomoc nařídit 
provedení důkazů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 79
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – podbod ii

Znění podnětu Pozměňovací návrh

ii) jakýkoli jiný justiční orgán, který 
vydávající stát určí a který v konkrétním 
případě jedná jako vyšetřující orgán 
v trestním řízení a má v souladu 

vypouští se
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s vnitrostátním právem pravomoc nařídit 
provedení důkazů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 80
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – podbod ii

Znění podnětu Pozměňovací návrh

ii) jakýkoli jiný justiční orgán, který 
vydávající stát určí a který v konkrétním 
případě jedná jako vyšetřující orgán 
v trestním řízení a má v souladu 
s vnitrostátním právem pravomoc nařídit 
provedení důkazů;

ii) jakýkoli jiný příslušný orgán, který 
vydávající stát určí a který v konkrétním 
případě jedná jako vyšetřující orgán 
v trestním řízení a má v souladu 
s vnitrostátním právem pravomoc nařídit 
provedení důkazů;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – podbod ii

Znění podnětu Pozměňovací návrh

ii) jakýkoli jiný justiční orgán, který 
vydávající stát určí a který v konkrétním 
případě jedná jako vyšetřující orgán 
v trestním řízení a má v souladu 
s vnitrostátním právem pravomoc nařídit 
provedení důkazů;

ii) jakýkoli jiný příslušný orgán, který 
vydávající stát určí a který v konkrétním 
případě jedná jako vyšetřující orgán 
v trestním řízení a má v souladu 
s vnitrostátním právem pravomoc nařídit 
provedení důkazů;

Or. it

Pozměňovací návrh 82
Sarah Ludford
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění podnětu Pozměňovací návrh

b) „vykonávajícím orgánem“: orgán, který 
má pravomoc uznat nebo vykonat evropský 
vyšetřovací příkaz v souladu s touto 
směrnicí. Vykonávajícím orgánem je 
orgán příslušný k provedení vyšetřovacího 
úkonu uvedeného v evropském 
vyšetřovacím příkazu u obdobného 
případu na vnitrostátní úrovni.

b) „vykonávajícím orgánem“: orgán, který 
má pravomoc uznat a zajistit vykonání 
evropského vyšetřovacího příkazu
v souladu s touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jednoznačně stanovit, že vykonávající orgán může evropský vyšetřovací příkaz uznat, 
avšak nemůže sám toto opatření provést, tj. vykonat.

Pozměňovací návrh 83
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění podnětu Pozměňovací návrh

b) odposlech telekomunikačního provozu 
s bezprostředním přenosem uvedený 
v čl. 18 odst. 1 písm. a) úmluvy; a

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 84
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění podnětu Pozměňovací návrh

b) odposlech telekomunikačního provozu b) odposlech telekomunikačního provozu 
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s bezprostředním přenosem uvedený v čl. 
18 odst. 1 písm. a) úmluvy; a

uvedený v hlavě III úmluvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění podnětu Pozměňovací návrh

c) odposlech telekomunikačního provozu 
uvedený v čl. 18 odst. 1 písm. b) úmluvy, 
pokud se týkají situací uvedených 
v čl. 18 odst. 2 písm. a) a c) a v článku 20 
úmluvy.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 86
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění podnětu Pozměňovací návrh

c) odposlech telekomunikačního provozu 
uvedený v čl. 18 odst. 1 písm. b) úmluvy, 
pokud se týkají situací uvedených v čl. 18 
odst. 2 písm. a) a c) a v článku 20 úmluvy.

c) skryté vyšetřování uvedené v článku 14
úmluvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)
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Znění podnětu Pozměňovací návrh

ca) sledované zásilky v souladu s článkem 
12 Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních 
věcech mezi členskými státy Evropské 
unie.

Or. en

Odůvodnění

Nynější rozsah evropského vyšetřovacího příkazu je velmi široký a zahrnuje veškeré druhy 
vyšetřovacích úkonů bez ohledu na to, jak jsou rušivé nebo citlivé. Odposlech, sledování 
zásilek a skryté vyšetřování se dle našeho názoru do této oblasti působnosti nehodí, a tudíž 
navrhujeme, aby byly odstraněny. Odposlech nespadá do oblasti působnosti původního znění
Rady a my navrhujeme vyjmout i další dvě opatření.

Pozměňovací návrh 88
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

ca) sledované zásilky v souladu s článkem 
12 Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních 
věcech mezi členskými státy Evropské 
unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

cb) skryté vyšetřování v souladu 
s článkem 14 Úmluvy o vzájemné pomoci 
v trestních věcech mezi členskými státy 
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Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Nynější rozsah evropského vyšetřovacího příkazu je velmi široký a zahrnuje veškeré druhy 
vyšetřovacích úkonů bez ohledu na to, jak jsou rušivé nebo citlivé. Odposlech, sledování 
zásilek a skryté vyšetřování se dle našeho názoru do této oblasti působnosti nehodí, a tudíž 
navrhujeme, aby byly odstraněny. Odposlech nespadá do oblasti působnosti původního znění
Rady a my navrhujeme vyjmout i další dvě opatření.

Pozměňovací návrh 90
Stanimir Ilchev

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Evropský vyšetřovací příkaz může být 
vydán:

Evropský vyšetřovací příkaz může být 
vydán v souvislosti s již zahájeným 
trestním řízením, které podle 
vnitrostátních právních předpisů 
vydávajícího státu spadá do 
příslušnosti/pravomoci trestního soudu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem této změny v textu je jednoznačně stanovit, že je nutné, aby trestní řízení již bylo
zahájeno. Bez řádného trestního řízení nelze provádět žádné vyšetřovací úkony. Příčinou 
k zahájení trestního řízení je vždy trestný čin, nikoli méně závažné trestné činy či porušení
práva.

Pozměňovací návrh 91
Stanimir Ilchev

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a
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Znění podnětu Pozměňovací návrh

a) v souvislosti s trestním řízením, které je 
vedeno nebo může být vedeno justičním 
orgánem pro trestný čin podle 
vnitrostátního práva vydávajícího státu,

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Trestní řízení již musí být zahájeno. Bez řádného trestního řízení nelze provádět žádné
vyšetřovací úkony.

Pozměňovací návrh 92
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

aa) na žádost zástupce podezřelého nebo 
zástupce osoby držené ve vazbě vést na 
základě jejich podnětu vyšetřování „à 
décharge“;

Or. nl

Pozměňovací návrh 93
Stanimir Ilchev

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění podnětu Pozměňovací návrh

b) v řízení správních orgánů pro činy, 
které tyto orgány stíhají podle 
vnitrostátního práva vydávajícího státu 
jako protiprávní jednání za předpokladu, 
že jejich rozhodnutí může vést k řízení 

vypouští se
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u soudu, který je příslušný zejména pro 
trestní věci;

Or. en

Odůvodnění

Písmena b), c) a d) se vypouští z následujících důvodů: 1) Jsou v rozporu s cíli, názvem 
a preambulí směrnice. 2) Směrnice se týká spolupráce v trestních věcech, nikoli správní, 
občanské, disciplinární či jakékoli další spolupráce. Právním základem směrnice je čl. 82 
odst. 1) písm. a) Smlouvy o fungování EU, který se týká výlučně trestních věcí. Policejní 
spolupráce a spolupráce v občanských věcech se řídí jinými kapitolami Smlouvy o fungování 
EU. Je nepřípustné zaměňovat postupy stanovené pro různé druhy případů – občanské, 
trestní, správní, daňové atd. Je nepřípustné ve správních, občanských, daňových a dalších 
případech používat vyšetřovací úkony. Vyšetřovací úkony by mohly do značné míry zasáhnout 
do lidských práv a oprávněných zájmů občanů a podniků a jejich využití je vhodné pouze 
u nejzávažnějších trestných činů. Ostatní trestné činy jsou méně závažné a vyžadují jiná 
opatření. 3) Vypuštěný text předpokládá možnost využít trestní opatření na základě očekávání, 
že v budoucnu soud zahájí trestní řízení. Je nepřijatelné, aby očekávání a pravděpodobnost
představovaly základ trestních opatření. Vzniká zde riziko, že budou porušena základní lidská 
práva a poškozeny oprávněné zájmy podniků.

Pozměňovací návrh 94
Stanimir Ilchev

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění podnětu Pozměňovací návrh

c) v řízení justičních orgánů pro činy, 
které tyto orgány stíhají podle 
vnitrostátního práva vydávajícího státu 
jako protiprávní jednání za předpokladu, 
že jejich rozhodnutí může vést k řízení 
u soudu, který je příslušný zejména pro 
trestní věci; a;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Písmena b), c) a d) se vypouští z následujících důvodů: 1) Jsou v rozporu s cíli, názvem 
a preambulí směrnice. 2) Směrnice se týká spolupráce v trestních věcech, nikoli správní, 
občanské, disciplinární či jakékoli další spolupráce. Právním základem směrnice je čl. 82 
odst. 1) písm. a) Smlouvy o fungování EU, který se týká výlučně trestních věcí. Policejní 
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spolupráce a spolupráce v občanských věcech se řídí jinými kapitolami Smlouvy o fungování 
EU. Je nepřípustné zaměňovat postupy stanovené pro různé druhy případů – občanské, 
trestní, správní, daňové atd. Je nepřípustné ve správních, občanských, daňových a dalších 
případech používat vyšetřovací úkony. Vyšetřovací úkony by mohly do značné míry zasáhnout 
do lidských práv a oprávněných zájmů občanů a podniků a jejich využití je vhodné pouze 
u nejzávažnějších trestných činů. Ostatní trestné činy jsou méně závažné a vyžadují jiná 
opatření. 3) Vypuštěný text předpokládá možnost využít trestní opatření na základě očekávání, 
že v budoucnu soud zahájí trestní řízení. Je nepřijatelné, aby očekávání a pravděpodobnost
představovaly základ trestních opatření. Vzniká zde riziko, že budou porušena základní lidská 
práva a poškozeny oprávněné zájmy podniků.

Pozměňovací návrh 95
Stanimir Ilchev

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění podnětu Pozměňovací návrh

d) v souvislosti s řízením podle písmen a), 
b) a c), která se týkají trestných činů nebo 
protiprávního jednání, za které může nést 
odpovědnost nebo být potrestána 
právnická osoba ve vydávajícím státě.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Co se týče vypuštění písmene d): trestní odpovědnost je osobní záležitost a měla by se 
vztahovat na fyzické osoby. Právnická osoba by sama o sobě neměla nést právní odpovědnost 
podle trestního práva. Měla by mít pouze občanskoprávní odpovědnost. Pouze u trestných 
činů je vhodné zahájit trestní řízení.

Pozměňovací návrh 96
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1. Formulář evropského vyšetřovacího 1. Evropský vyšetřovací příkaz se vydává



AM\891612CS.doc 25/79 PE480.869v01-00

CS

příkazu uvedený v příloze A musí být 
vyplněn, podepsán a správnost jeho 
obsahu ověřena vydávajícím orgánem.

v souladu s formulářem uvedeným 
v příloze č. 1 této směrnice. Musí
obsahovat především tyto údaje:
a) vydávající orgán nebo potvrzující 
orgán;
aa) předmět a důvod pro vydání 
evropského vyšetřovacího příkazu;
ab) nezbytné informace o dotčené osobě 
(dotčených osobách);
ac) popis trestného činu, který je 
předmětem vyšetřování nebo řízení,
a příslušná ustanovení trestního práva;
ad) popis požadovaných vyšetřovacích
úkonů a důkazů, které mají být získány.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

2a. Evropský vyšetřovací příkaz je 
příslušným orgánem vydávajícího státu 
přeložen do úředního jazyka nebo jednoho 
z úředních jazyků vykonávajícího státu.
Příslušný orgán vykonávajícího státu 
přeloží do úředního jazyka nebo případně 
jednoho z úředních jazyků vydávajícího 
státu formulář uvedený v příloze A.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)
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Znění podnětu Pozměňovací návrh

2a. Příslušný orgán vydávajícího státu 
přeloží formulář evropského 
vyšetřovacího příkazu uvedený v příloze 
A do úředního jazyka nebo jednoho 
z úředních jazyků vykonávajícího státu 
v souladu s čl. 5 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Tento text je převzat z evropského ochranného příkazu, který obsahuje přesná ustanovení 
o překladech.

Pozměňovací návrh 99
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Článek 5a
Méně závažné trestné činy

Má-li vykonávající orgán důvod se 
domnívat, že:
a) vyšetřovací úkon se týká trestného činu, 
který lze považovat za nezávažný, nebo
b) konečný trest bude v daném případě 
s vysokou pravděpodobností velmi nízký,
vykonávající orgán s vydávajícím 
orgánem konzultuje, zda je provedení 
vyšetřovacího úkonu v daném případě 
důležité, není-li toto vysvětlení již 
obsaženo v evropském vyšetřovacím 
příkazu, nebo pokud vykonávající orgán 
po jeho obdržení nedospěje k názoru, že 
využití evropského vyšetřovacího příkazu 
by v tomto případě mohlo být 
nepřiměřené. Po této konzultaci se 
vydávající orgán může rozhodnout 
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o evropský vyšetřovací příkaz stáhnout.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek pomůže zajistit, aby byl evropský vyšetřovací příkaz využíván přiměřeně – je 
třeba předejít nepřiměřenému využívání, k němuž dochází v případě evropského zatýkacího 
rozkazu.

Pozměňovací návrh 100
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Článek 5a
Tyto podmínky v každém jednotlivém 
případě posoudí vydávající orgán. Má-li 
vykonávající orgán důvod se domnívat, že:
a) vyšetřovací úkon není přiměřený, nebo
b) se týká trestného činu, který lze 
považovat za nezávažný,
vykonávající orgán s vydávajícím 
orgánem konzultuje, zda je provedení 
vyšetřovacího úkonu v daném případě 
důležité, není-li toto vysvětlení již 
obsaženo v evropském vyšetřovacím 
příkazu. Po této konzultaci se vydávající 
orgán může rozhodnout o evropský 
vyšetřovací příkaz stáhnout.

Or. en

Odůvodnění

Rada a zpravodaj přidali čl. 5 odst. a). Tento pozměňovací návrh souvisí s obdobným 
pozměňovacím návrhem 24, v tomto případě však zahrnuje pojem méně závažných trestných 
činů, který se liší od problematiky proporcionality.
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Pozměňovací návrh 101
Nuno Melo

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Článek 5a
Podmínky pro vydání a předání 

evropského vyšetřovacího příkazu
1. Evropský vyšetřovací příkaz může být 
vydán pouze tehdy, je-li vydávající orgán 
přesvědčen o splnění následujících 
podmínek:
a) vydání evropského vyšetřovacího 
příkazu je nezbytné a přiměřené pro účely 
řízení stanovené v článku 4;
b) vyšetřovací úkony uvedené v evropském 
vyšetřovacím příkazu by za stejných 
podmínek byly nařízeny u obdobného 
vnitrostátního případu.
2. Splnění těchto podmínek v každém 
jednotlivém případě posoudí vydávající 
orgán.
3. Platnost evropského vyšetřovacího 
příkazu musí být v případě potřeby podle 
této směrnice před předáním 
vykonávajícímu orgánu a po posouzení 
souladu s podmínkami stanovenými pro 
jeho vydání potvrzena soudcem, soudem, 
státním zástupcem nebo vyšetřujícím 
soudcem.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice vydávajícímu a vykonávajícímu státu systematicky umožňuje kontrolu požadavku 
přiměřenosti, k čemuž použijí článek 10.

Pozměňovací návrh 102
Cornelis de Jong
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Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Článek 5a
1. Evropský vyšetřovací příkaz může být 
vydán pouze tehdy, je-li vydávající orgán 
přesvědčen o splnění následujících 
podmínek:
a) vydání evropského vyšetřovacího 
příkazu je nezbytné a přiměřené pro účely 
řízení stanovené v článku 4;
b) vyšetřovací úkony uvedené v evropském 
vyšetřovacím příkazu by byly za stejných 
podmínek nařízeny u obdobného 
vnitrostátního případu.
2. Splnění těchto podmínek v každém 
jednotlivém případě posoudí vydávající 
orgán. Ve výjimečných případech by měly 
být posouzeny orgánem vykonávajícího 
státu, pokud existují závažné důvody 
domnívat se – na základě jednoznačných 
a objektivních důkazů –, že tyto úkony 
jsou nepřiměřené a očividně neoprávněné 
a nemohou být použity ve vydávajícím 
státu při vnitřním řízení.
3. Platnost evropského vyšetřovacího 
příkazu musí být podle této směrnice před 
předáním vykonávajícímu orgánu a po 
posouzení souladu s podmínkami 
stanovenými pro jeho vydání, potvrzena 
soudcem, soudem, státním zástupcem 
nebo vyšetřujícím soudcem.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2
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Znění podnětu Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčen čl. 2 písm. b), každý 
členský stát může určit ústřední orgán nebo 
více ústředních orgánů, dovoluje-li to jeho 
právní řád, které budou nápomocny 
příslušným justičním orgánům. Členský 
stát může, je-li to nezbytné z důvodu 
organizace jeho vnitřního soudního sytému, 
pověřit jeden nebo více ústředních orgánů 
správním předáváním a přebíráním 
evropského vyšetřovacího příkazu 
a související úřední korespondencí.

2. Aniž je dotčen čl. 2 písm. b), každý 
členský stát může určit ústřední orgán nebo 
více ústředních orgánů, dovoluje-li to jeho 
právní řád, které budou nápomocny 
příslušným justičním orgánům. Členský 
stát může, je-li to nezbytné z důvodu 
organizace jeho vnitřního soudního 
systému, pověřit jeden nebo více ústředních 
orgánů správním předáváním a přebíráním 
evropského vyšetřovacího příkazu 
a související úřední korespondencí.
Představitelé příslušného ústředního 
orgánu jsou jmenováni orgány, v nichž 
zasedají soudci, kteří je volí v rámci 
příslušného soudu. Takový orgán je
i přesto, že nemá pravomoc vyšetřovat, 
povinen respektovat zásady utajení 
a zásadu legality, jíž jsou běžně v rámci 
své funkce podřízeni i vyšetřující soudci.

Or. it

Pozměňovací návrh 104
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění podnětu Pozměňovací návrh

3. Na přání vydávajícího orgánu lze 
doručení provést prostřednictvím 
zabezpečeného telekomunikačního 
systému Evropské soudní sítě.

3. Na přání vydávajícího orgánu lze 
doručení provést prostřednictvím 
zabezpečeného telekomunikačního 
systému Evropské soudní sítě nebo 
prostřednictvím Eurojustu.

Or. it

Pozměňovací návrh 105
Sonia Alfano
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění podnětu Pozměňovací návrh

4. Nezná-li vydávající orgán příslušný 
vykonávající orgán, provede veškerá 
nezbytná šetření, včetně šetření 
prostřednictvím kontaktních míst Evropské 
soudní sítě, za účelem získání informací 
z vykonávajícího státu.

4. Nezná-li vydávající orgán příslušný 
vykonávající orgán, provede veškerá 
nezbytná šetření, včetně šetření 
prostřednictvím Eurojustu a kontaktních 
míst Evropské soudní sítě, za účelem 
získání informací z vykonávajícího státu.

Or. it

Pozměňovací návrh 106
Stanimir Ilchev

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6

Znění podnětu Pozměňovací návrh

6. Veškeré obtíže týkající se doručení nebo 
pravosti listiny potřebné pro výkon 
evropského vyšetřovacího příkazu se 
projednají přímo mezi dotyčným 
vydávajícím a vykonávajícím orgánem, 
případně prostřednictvím ústředních 
orgánů členských států.

6. Veškeré obtíže týkající se doručení nebo 
pravosti listiny potřebné pro výkon 
evropského vyšetřovacího příkazu se 
projednají přímo mezi dotyčným 
vydávajícím a vykonávajícím orgánem, 
případně prostřednictvím ústředních 
orgánů členských států. Vykonávající 
orgán ověří pravost evropského 
vyšetřovacího příkazu a pravomoci
vydávajícího orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6

Znění podnětu Pozměňovací návrh

6. Veškeré obtíže týkající se doručení nebo 6. Veškeré obtíže týkající se doručení nebo 
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pravosti listiny potřebné pro výkon 
evropského vyšetřovacího příkazu se 
projednají přímo mezi dotyčným 
vydávajícím a vykonávajícím orgánem, 
případně prostřednictvím ústředních 
orgánů členských států.

pravosti listiny potřebné pro výkon 
evropského vyšetřovacího příkazu se 
projednají přímo mezi dotyčným 
vydávajícím a vykonávajícím orgánem, 
případně prostřednictvím ústředních 
orgánů členských států. Eurojust v mezích 
svého mandátu a v zájmu usnadnění 
využívání evropského vyšetřovacího 
příkazu poskytuje podporu, co se týče 
jakékoli otázky týkající se jeho vydání, 
převedení a výkonu. 

Or. it

Pozměňovací návrh 108
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

2a. Jakýkoli doplňující evropský 
vyšetřovací příkaz musí být potvrzen 
v souladu s článkem 5 a uznán v souladu 
s článkem 5a.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby vydávání doplňujících evropských vyšetřovacích příkazů podléhalo stejným 
kritériím jako vydání původního evropského vyšetřovacího příkazu.

Pozměňovací návrh 109
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění podnětu Pozměňovací návrh

3. Vydávající orgán může požádat, aby
jeden nebo několik orgánů vydávajícího 

3. Vydávající orgán může požádat, aby 
jeden nebo několik orgánů vydávajícího 
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státu bylo při výkonu evropského 
vyšetřovacího příkazu nápomocno 
příslušným orgánům vykonávajícího státu. 
Vykonávající orgán této žádosti vyhoví, 
pokud taková účast neodporuje základním
právním zásadám vykonávajícího státu.

státu bylo při výkonu evropského 
vyšetřovacího příkazu nápomocno 
příslušným orgánům vykonávajícího státu. 
Vykonávající orgán této žádosti vyhoví, 
pokud:

a) taková účast neodporuje vnitrostátnímu 
právu vykonávajícího státu;
aa) tato účast nepoškodí základní zájmy 
v oblasti jeho národní bezpečnosti; a
ab) účast orgánů vydávajícího státu 
nepředstavuje neúměrnou zátěž pro zdroje 
vykonávajícího státu.
Orgány vydávajícího státu, které jsou 
přítomny ve vykonávajícím státu, se musí 
při výkonu evropského vyšetřovacího 
příkazu řídit právními předpisy 
vykonávajícího státu. Nemají žádné 
pravomoci v oblasti vymáhání práva na 
území vykonávajícího státu.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité objasnit, za jakých podmínek se mohou úředníci jiného členského státu účastnit
vyšetřování, jakým podléhají omezením a jaké je jejich právní postavení.

Pozměňovací návrh 110
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění podnětu Pozměňovací návrh

b) vyšetřovací úkon uvedený v evropském 
vyšetřovacím příkazu v právním řádu 
vykonávajícího státu existuje, jeho využití 
je však omezeno na seznam nebo kategorii 
trestných činů, které nezahrnují trestný 
čin, na nějž se evropský vyšetřovací příkaz 
vztahuje; nebo

b) vyšetřovací úkon uvedený v evropském 
vyšetřovacím příkazu v právním řádu 
vykonávajícího státu existuje, v obdobném 
případě však není přípustný, nebo 
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Or. en

Pozměňovací návrh 111
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění podnětu Pozměňovací návrh

c) vyšetřovací úkon zvolený 
vykonávajícím orgánem bude mít stejný 
výsledek, jako úkon uvedený v evropském 
vyšetřovacím příkazu, ovšem za použití 
mírnějších donucovacích prostředků.

c) vyšetřovací úkon zvolený 
vykonávajícím orgánem bude mít stejný 
výsledek, jako úkon uvedený v evropském 
vyšetřovacím příkazu, ovšem za použití 
méně rušivých prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění podnětu Pozměňovací návrh

2. Pokud se vykonávající orgán rozhodne 
využít možnosti uvedené v odstavci 1, 
oznámí to nejprve vydávajícímu orgánu, 
jenž může rozhodnout o zpětvzetí 
evropského vyšetřovacího příkazu.

2. Pokud se vykonávající orgán rozhodne 
využít možnosti uvedené v odstavci 1, 
s případnou podporou ze strany 
Eurojustu, bude s vydávajícími orgány 
konzultovat, aby byla určena opatření 
nejvhodnější pro danou situaci; po 
proběhnutí takové konzultace bude 
vykonávající orgán oficiálně informovat 
vydávající orgán, jenž může rozhodnout 
o zpětvzetí evropského vyšetřovacího 
příkazu.

Or. it

Pozměňovací návrh 113
Cornelis de Jong
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

2a. Pokud, v souladu s odstavcem 1, 
vyšetřovací úkon stanovený v evropském 
vyšetřovacím příkazu neexistuje 
v právním řádu vykonávajícího státu, 
nebo by nebyl dostupný v obdobném 
vnitrostátním případě, a pokud neexistuje 
jiný vyšetřovací úkon, který by přinesl 
stejný výsledek jako úkon požadovaný, 
musí vykonávající orgán oznámit 
vydávajícímu orgánu, že není možné 
požadovanou pomoc poskytnout.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. -a a (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

-aa) by evropský vyšetřovací příkaz byl 
v rozporu s evropskou Listinou základních 
práv nebo s ústavními zásadami 
vykonávajícího státu;

Or. it 

Pozměňovací návrh 115

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. - ab (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

-ab) se evropský vyšetřovací příkaz týká 
skutečností, které podle vnitrostátního 
práva vykonávajícího státu nepředstavují 
trestný čin, s výjimkou podmínek 
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a trestných činů uvedených v čl. 2 odst. 2 
rámcového rozhodnutí Rady 
2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 
o evropském zatýkacím rozkazu 
a postupech předávání mezi členskými 
státy1, které nepodléhají prověřování 
oboustranné trestnosti;
_______________
1 Úř. věst. L 190, 18.7. 2002, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Ze směrnice o evropském vyšetřovacím příkazu a stávajících ustanovení čl. 2 odst. 2 
rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV o evropském zatýkacím rozkazu je nutné vytvořit 
ucelený systém pro oboustrannou trestnost. U 32 trestných činů a podmínek jmenovaných 
v uvedených ustanoveních by členské státy neměly mít kontrolu nad oboustrannou trestností.

Pozměňovací návrh 116
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

aa) se evropský vyšetřovací příkaz týká 
skutečností, které podle vnitrostátního 
práva vykonávajícího státu nejsou 
důvodem k postihu za méně závažný 
trestný čin;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Kinga Göncz

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

aa) nebyla dodržena zásada nezávislosti 
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a nestrannosti soudu;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Kinga Göncz

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

ab) lze jednoznačně dokázat, že nebyla 
dodržena základní práva osoby, proti níž 
je vedeno trestní řízení, a že nebylo 
zaručeno právo na právního zástupce 
a v případě potřeby právo na tlumočení;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

da) čin, pro nějž byl vydán evropský 
vyšetřovací příkaz, podle práva
vykonávajícího státu nepředstavuje trestný 
čin, a pokud je požadovaný vyšetřovací
úkon donucovací, včetně případů, kdy by 
vyžadoval provedení prohlídky nebo 
zajištění věci, provedení osobní prohlídky 
nebo odběru biologického materiálu nebo 
biometrických údajů, včetně vzorků DNA 
nebo otisků prstů.

Or. en

Odůvodnění

Souhlasíme s novou strukturou, kterou zpravodaj navrhuje, a s rozšířením důvodů pro 
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odmítnutí. Avšak přijetím oboustranné trestnosti u všech případů by soudní spolupráce 
zacházela příliš daleko. Oboustrannou trestnost je nutné kontrolovat pouze tehdy, je-li žádaný 
úkon donucovací.

Pozměňovací návrh 120
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1a. v případě rozporu s ústavními 
zásadami vykonávajícího státu může být 
evropský vyšetřovací příkaz napaden před 
soudem vykonávajícího státu.

Or. it

Pozměňovací návrh 121
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 b (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1b. vykonávající orgán nemůže uplatnit 
žádné právo odporu vůči evropskému 
vyšetřovacímu příkazu, pokud je 
vyšetřování požadováno z důvodů 
týkajících se trestných činů 
organizovaného zločinu, mafie 
a terorismu, s výjimkou případů, kdy 
evropský vyšetřovací příkaz obsahuje 
porušení evropské Listiny základních práv 
nebo ústavních zásad vykonávajícího 
státu.

Or. it

Pozměňovací návrh 122
Cornelis de Jong
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Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění podnětu Pozměňovací návrh

5. Pokud není v konkrétním případě pro 
příslušný vykonávající orgán prakticky 
proveditelné dodržet lhůtu stanovenou 
v odstavci 3, neprodleně o tom informuje 
jakýmkoli způsobem příslušný orgán ve 
vydávajícím státě a uvede důvody zpoždění 
a předpokládanou dobu nezbytnou k přijetí 
rozhodnutí. V takovém případě může být 
lhůta uvedená v odstavci 3 prodloužena, 
nejdéle však o 30 dnů.

5. Pokud není v konkrétním případě pro 
příslušný vykonávající orgán prakticky 
proveditelné dodržet lhůtu stanovenou 
v odstavci 3 nebo určité datum stanovené 
v odstavci 2, neprodleně o tom informuje 
jakýmkoli způsobem příslušný orgán ve 
vydávajícím státě a uvede důvody zpoždění 
a předpokládanou dobu nezbytnou k přijetí 
rozhodnutí. V takovém případě může být 
lhůta uvedená v odstavci 3 prodloužena, 
nejdéle však o 30 dnů.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1. Vykonávající orgán předá bez 
zbytečného odkladu vydávajícímu státu 
důkazy zajištěné při výkonu evropského 
vyšetřovacího příkazu. Důkazy jsou 
okamžitě předány příslušným orgánům 
vydávajícího státu, jež byly nápomocny při 
výkonu evropského vyšetřovacího příkazu 
podle čl. 8 odst. 3, pokud je v evropském 
vyšetřovacím příkazu takový požadavek 
uveden a umožňují-li to právní předpisy 
vykonávajícího státu.

1. Vykonávající orgán předá bez 
zbytečného odkladu vydávajícímu státu 
důkazy, jež byly zajištěny při výkonu 
evropského vyšetřovacího příkazu nebo 
které již měly příslušné orgány 
vykonávajícího státu k dispozici. Důkazy 
jsou okamžitě předány příslušným 
orgánům vydávajícího státu, jež byly 
nápomocny při výkonu evropského 
vyšetřovacího příkazu podle čl. 8 odst. 3, 
pokud je v evropském vyšetřovacím 
příkazu takový požadavek uveden 
a umožňují-li to právní předpisy 
vykonávajícího státu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 124
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1. Vykonávající orgán předá bez 
zbytečného odkladu vydávajícímu státu 
důkazy zajištěné při výkonu evropského 
vyšetřovacího příkazu. Důkazy jsou 
okamžitě předány příslušným orgánům 
vydávajícího státu, jež byly nápomocny při 
výkonu evropského vyšetřovacího příkazu 
podle čl. 8 odst. 3, pokud je v evropském 
vyšetřovacím příkazu takový požadavek 
uveden a umožňují-li to právní předpisy 
vykonávajícího státu.

1. Vykonávající orgán předá bez 
zbytečného odkladu vydávajícímu státu 
důkazy zajištěné při výkonu evropského 
vyšetřovacího příkazu. Důkazy jsou 
okamžitě předány příslušným orgánům 
vydávajícího státu, jež byly nápomocny při 
výkonu evropského vyšetřovacího příkazu 
podle čl. 8 odst. 3, pokud je v evropském 
vyšetřovacím příkazu takový požadavek 
uveden.

Or. it

Pozměňovací návrh 125
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

2a. Pokud jsou dotyčné předměty, listiny 
nebo údaje již relevantní pro jiná řízení, 
může vykonávající orgán na výslovnou 
žádost a po konzultaci s vydávajícím 
orgánem tyto důkazy dočasně předat za 
podmínky, že budou navráceny do 
vykonávajícího státu, jakmile je vydávající 
stát již nebude potřebovat, nebo v jiné 
lhůtě či při jiné příležitosti, která bude 
stanovena dohodou mezi příslušnými 
orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Nuno Melo
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Návrh směrnice
Článek 13

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Dotčené osoby musí mít k dispozici 
opravné prostředky v souladu 
s vnitrostátním právem. Věcné důvody 
k vydání evropského vyšetřovacího příkazu 
mohou být napadeny pouze 
prostřednictvím žaloby podané u soudu ve 
vydávajícím státě.

1. Dotčené osoby, včetně třetích osob 
v dobré víře, mohou podávat opravné 
prostředky proti uznání a výkonu 
evropského vyšetřovacího příkazu a tím 
hájit své oprávněné zájmy před soudem ve
vykonávajícím státě.

1a. Věcné důvody k vydání evropského 
vyšetřovacího příkazu mohou být 
napadeny pouze prostřednictvím žaloby 
podané u soudu ve vydávajícím státě.
1b. Po podání opravných prostředků podle 
odstavce 1 musí být soudní orgán 
informován o věcné postatě a důvodech 
opravného prostředku, aby mohl 
vykonávat svá procesní práva.
1c. V případech, na které se nevztahuje 
potřeba zaručit důvěrnost vyšetřování 
podle čl. 18 odst. 1, poskytují orgány 
vydávajícího a vykonávajícího státu 
zúčastněným stranám relevantní 
a adekvátní informace s cílem zaručit 
účinný výkon práva na opravné 
prostředky a práva na žalobu v souladu 
s ustanoveními předchozích odstavců.
1d. Podaný opravný prostředek má pouze 
devolutivní účinek a nemá odkladný 
účinek na provedení vyšetřovacího úkonu, 
o nějž vydávající stát požádal.
1e. Přesto budou v případě nevyřízeného 
opravného prostředku získané důkazy 
vydávajícímu státu předány až po 
konečném rozhodnutí ohledně opravného 
prostředku.
1f. Zúčastněná strana může požádat 
o uplatnění odkladného účinku tím, že 
podá opravný prostředek, v němž dokáže, 
že provedení opatření žádaných 
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vydávajícím státem by jí způsobilo vážné 
či nevratné škody.
1g. Pro účely předchozího odstavce může 
soud pozastavit opatření z důvodu 
zaručení práv zúčastněné strany, přičemž 
přihlédne k zachování důkazů a efektivitě 
žádosti předložené vydávajícím státem.
1h. Navzdory odstavci 1e tohoto článku 
může vydávající stát požádat, aby byly 
shromážděné důkazy předány před tím, 
než bude ohledně opravného prostředku 
přijato konečné rozhodnutí, pokud 
prokáže, že ponechání důkazů ve 
vykonávajícím státě by způsobilo nevratné 
škody a ohrozilo vyšetřování, které bylo 
důvodem pro podání žádosti.
1i. Pro účely předchozího odstavce 
a v případě, že zúčastněná strana úspěšně 
uplatní opravný prostředek, nebudou 
důkazy, které byly v průběhu řízení 
o opravném prostředku předány 
vydávajícímu státu, použity nebo budou 
v závislosti na jednotlivých případech a na 
povaze důkazů zničeny.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj má v úmyslu zajistit efektivní právo každé zúčastněné strany na opravné 
prostředky, současně však hodlá zajistit, že nebude zneužíváno pouze jako prostředek ke 
zdržování, jako způsob, jímž lze zabránit účinnosti vyšetřování, které bylo důvodem pro 
podání žádosti.

Pozměňovací návrh 127
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Článek 13

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Dotčené osoby musí mít k dispozici 
opravné prostředky v souladu 

1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby zúčastněná strana nebo 
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s vnitrostátním právem. Věcné důvody 
k vydání evropského vyšetřovacího 
příkazu mohou být napadeny pouze 
prostřednictvím žaloby podané u soudu ve 
vydávajícím státě.

osoba měla možnost nechat vydání, 
uznání a výkon evropského vyšetřovacího 
příkazu soudně přezkoumat, a hájit tak 
své oprávněné zájmy.

1a. O opravné prostředky proti uznání 
a výkonu evropského vyšetřovacího 
příkazu se žádá u příslušného orgánu 
vykonávajícího státu v souladu s právními 
předpisy v tomto státě.
1b. O opravné prostředky proti vydání 
evropského vyšetřovacího příkazu, včetně 
otázky, zda byly splněny podmínky 
uvedené v čl. 5a odst. 1, lze žádat pouze 
u příslušného orgánu vydávajícího státu. 
Vydávající stát zajistí, aby opravné 
prostředky byly rovněž použitelné ve 
srovnatelném vnitrostátním případě.
1c. Vydávající a vykonávající orgány 
přijmou nezbytná opatření, jimiž umožní
uplatňování opravných prostředků podle
odstavců 1a a 1b, zejména tím, že 
zúčastněným stranám a osobám 
poskytnou související a dostatečné 
informace v jednoduchém 
a srozumitelném jazyce ohledně toho, jaké 
mají možnosti při žádání o příslušné 
opravné prostředky. Vydávající stát na 
základě svých vnitrostátních právních 
předpisů poskytne informace 
o dostupných opravných prostředcích 
proti vydání evropského vyšetřovacího 
příkazu a proti vyšetřovacím úkonům 
v něm obsaženým.
1d. Členské státy zajistí, aby uplatňování 
lhůt pro podání opravného prostředku 
uvedených v odstavci 1a a 1b zaručovalo 
zúčastněným stranám nebo osobám 
možnost tyto opravné prostředky efektivně 
využít.
1e. Je-li o opravný prostředek podle 
odstavce 1a žádáno ve vykonávajícím 
státě, příslušný orgán vykonávajícího 
státu o tom uvědomí vydávající orgán 
a podá mu informace o důvodech 
k podání opravného prostředku, aby 
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vydávající orgán mohl předložit 
argumenty, které považuje za nezbytné. 
Vydávající orgán je uvědoměn o výsledku 
řízení.
1f. Je-li o opravný prostředek podle 
odstavce 1a žádáno ve vydávajícím státě, 
příslušný orgán vydávajícího státu o tom 
uvědomí vykonávající orgán a podá mu 
informace o důvodech k podání 
opravného prostředku, aby vykonávající 
orgán mohl předložit argumenty, které 
považuje za nezbytné. Vykonávající orgán 
je uvědoměn o výsledku řízení.
1g. Vykonávající orgán pozastaví 
předávání důkazů do vydání rozhodnutí 
o opravných prostředcích, o něž bylo 
požádáno podle odstavců 1a nebo 1b.
1h. Vznese-li zúčastněná strana nebo 
osoba ve vykonávajícím státě námitky 
proti věcným důvodům pro vydání 
evropského vyšetřovacího příkazu, budou 
neprodleně předány vydávajícímu orgánu. 
Vydávající orgán uvědomí vykonávající 
orgán o tom, zda je předání v souladu 
s první větou považováno za opravný 
prostředek nebo zda bylo o opravný 
prostředek požádáno jiným způsobem. 
Vykonávající orgán pozastaví předávání 
důkazů do doby, kdy tuto informaci 
obdrží.

Or. en

Odůvodnění

Tento text je s mírnými změnami převzat z textu o evropském důkazním příkazu. Členské státy 
musí zajistit, aby zúčastněné strany mohly požádat o opravný prostředek i proti vydání 
evropského vyšetřovacího příkazu (odstavec 1). Odpovídá to zaměření zpravodaje na to, aby 
byla stanovena povinnost pozastavit předávání důkazů do vydání rozhodnutí o opravných 
prostředcích (odstavec 1g). Bod 1h umožňuje občanům, jichž se evropský vyšetřovací příkaz 
týká, předložit oprávněné námitky proti vydání evropského vyšetřovacího příkazu ve 
vykonávajícím státě.

Pozměňovací návrh 128
Axel Voss
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Návrh směrnice
Článek 13

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Dotčené osoby musí mít k dispozici 
opravné prostředky v souladu 
s vnitrostátním právem. Věcné důvody 
k vydání evropského vyšetřovacího příkazu 
mohou být napadeny pouze
prostřednictvím žaloby podané u soudu ve 
vydávajícím státě.

Dotčené osoby musí mít k dispozici 
opravné prostředky v souladu 
s vnitrostátním právem. Věcné důvody 
k vydání evropského vyšetřovacího příkazu 
mohou být napadeny prostřednictvím 
žaloby podané u soudu ve vydávajícím 
nebo vykonávajícím státě.

Or. de

Odůvodnění

Zavedení zásady vzájemného uznávání vyšetřovacích úkonů v oblasti trestního práva vyžaduje 
záruku účinné právní ochrany dotčených občanů. Pokud by dotčená osoba mohla o právní 
ochranu žádat pouze ve vydávajícím státě, účinné prosazení jejích práv by bylo značně 
znesnadněno nedostatečným porozuměním zpravidla neznámému právnímu systému 
a jazykovými obtížemi.

Pozměňovací návrh 129
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Článek 13

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Dotčené osoby musí mít k dispozici 
opravné prostředky v souladu 
s vnitrostátním právem. Věcné důvody 
k vydání evropského vyšetřovacího příkazu 
mohou být napadeny pouze 
prostřednictvím žaloby podané u soudu ve 
vydávajícím státě.

1. Členské státy zajistí, aby všechny 
dotčené osoby, včetně třetích osob v dobré 
víře, měly právo na opravné prostředky
proti uznání a výkonu evropského 
vyšetřovacího příkazu, které jsou stejné 
jako ty, jež by mohly být přijaty 
v obdobném vnitrostátním případě 
u soudu vykonávajícího státu.
1a. Věcné důvody k vydání evropského 
vyšetřovacího příkazu mohou být 
napadeny pouze prostřednictvím žaloby 
podané u soudu ve vydávajícím státě, 
s výjimkou případů, kdy se tyto důvody 
týkají přiměřenosti evropského 
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vyšetřovacího příkazu nebo toho, že je 
očividně neoprávněný.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Anna Hedh

Návrh směrnice
Článek 13

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Dotčené osoby musí mít k dispozici 
opravné prostředky v souladu 
s vnitrostátním právem. Věcné důvody 
k vydání evropského vyšetřovacího příkazu 
mohou být napadeny pouze 
prostřednictvím žaloby podané u soudu ve 
vydávajícím státě.

1. Dotčené osoby, včetně třetích osob 
v dobré víře, mohou podávat opravné 
prostředky proti uznání a výkonu 
evropského vyšetřovacího příkazu, a tím 
hájit své oprávněné zájmy před soudem ve 
vykonávajícím státě.

1a. Věcné důvody k vydání evropského 
vyšetřovacího příkazu mohou být 
napadeny pouze prostřednictvím žaloby 
podané u soudu ve vydávajícím státě.

1b. Po podání opravných prostředků podle 
odstavce 1 musí být soudní orgán 
informován o věcné postatě a důvodech 
opravného prostředku, aby mohl 
vykonávat svá procesní práva.
1c. V případech, na které se nevztahuje 
potřeba zaručit důvěrnost vyšetřování 
podle čl. 18 odst. 1, poskytují orgány 
vydávajícího a vykonávajícího státu 
zúčastněným stranám relevantní 
a adekvátní informace s cílem zaručit 
účinný výkon práva na opravné 
prostředky a práva na žalobu v souladu 
s ustanoveními předchozích odstavců.
1d. Pokud již došlo k předání důkazů 
podle článku 12 a k úspěšnému napadení 
uznání nebo výkonu evropského 
vyšetřovacího příkazu ve vykonávajícím 
státě, vydávající stát toto rozhodnutí 
zohlední v souladu se svým vnitrostátním 
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právem.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné efektivní opravný prostředek poskytnout co nejdříve.  Situace, kdy evropský 
vyšetřovací příkaz je úspěšné napaden, avšak důkazy jsou již předány do jiného členského 
státu, by měla být ošetřena podle existujících předpisů v členských státech v souladu se 
zásadou vzájemného uznávání.

Pozměňovací návrh 131
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby se lhůty pro 
podání opravných prostředků podle 
odstavce 1 uplatňovaly tak, aby 
zúčastněným stranám zaručovaly možnost 
uplatnění účinného opravného 
prostředku.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Za účelem ochrany oprávněného zájmu 
členské státy zajistí, aby každá zúčastněná 
strana měla právo na opravné prostředky 
rovnocenné těm, které by byly dostupné 
v obdobném vnitrostátním případě 
k napadení uznání nebo výkonu 
evropského vyšetřovacího příkazu nebo 
dotyčného vyšetřovacího úkonu.
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Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby existoval opravný prostředek nejen pro napadení vyšetřovacího úkonu, ale 
rovněž ke zpochybnění uznání a výkonu příkazu v případech, kdy vnitrostátní právo stanoví, 
že zúčastněné strany mají být uvědoměny před nebo po provedení úkonu.

Pozměňovací návrh 133
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 14 – název

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Důvody, pro které je možno odložit uznání 
nebo výkon

Důvody, pro které je možno odložit výkon

Or. it

Pozměňovací návrh 134
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – úvodní část

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1. Uznání nebo výkon evropského 
vyšetřovacího příkazu mohou být ve 
vykonávajícím státě odloženy, jestliže:

1. Výkon evropského vyšetřovacího 
příkazu může být ve vykonávajícím státě 
odložen, jestliže:

Or. it

Pozměňovací návrh 135
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)
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Znění podnětu Pozměňovací návrh

1a. Pokud jsou příslušné předměty, 
dokumenty nebo údaje důležité také pro 
jiná trestní řízení, může vykonávající 
orgán na výslovnou žádost a po konzultaci 
s vydávajícím orgánem dočasně předat 
důkazní materiál pod podmínkou, že se do
vykonávajícího státu navrátí, jakmile jej 
vydávající stát už nebude potřebovat, nebo 
kdykoli na základě dohody mezi 
příslušnými orgány.

Or. it

Pozměňovací návrh 136
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b – podbod i

Znění podnětu Pozměňovací návrh

i) o jakémkoli rozhodnutí učiněném podle 
čl. 10 odst. 1;

i) o jakémkoli rozhodnutí učiněném podle 
článku 9 nebo 10;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

ba) Vydávající orgán neprodleně uvědomí
vykonávající orgán o všech změnách
provedených v evropském vyšetřovacím 
příkazu, o ukončení jeho platnosti nebo 
o jeho zrušení.

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu právní jistoty je důležité, aby, nelze-li evropský vyšetřovací příkaz provést, byl zrušen
ve vydávajícím i ve vykonávajícím státě.

Pozměňovací návrh 138
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

4a. Osobní údaje zpracované při 
provádění této směrnice by měly být 
chráněny v souladu s rámcovým 
rozhodnutím Rady č. 2008/977/SVV ze 
dne 27. listopadu 2008 o ochraně 
osobních údajů zpracovávaných v rámci 
policejní a soudní spolupráce v trestních 
věcech1 a v souladu se zásadami 
stanovenými v Úmluvě Rady Evropy 
z roku 1981 o ochraně osob se zřetelem na 
automatizované zpracování osobních dat.
_______________
1 Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 b (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

4b. Důkazy shromážděné v rámci 
evropského vyšetřovacího příkazu nelze 
použít pro jiné účely, než je předcházení 
trestným činům a jejich vyšetřování, 
odhalování a stíhání nebo uplatňování 
trestních sankcí a práva na obhajobu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 140
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 c (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

4c. Členské státy zajistí, aby orgán, který 
spravuje osobní údaje, přijal veškerá 
přiměřená opatření k zavedení 
transparentních a snadno dostupných 
politik pro zpracování osobních údajů 
a pro uplatnění práva těch, jichž se údaje 
týkají, na opravné prostředky podle 
článku 13.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 d (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

4d. Členské státy zařídí, aby příslušný 
orgán přijal politiky a provedl vhodná 
opatření, jimiž zajistí, že zpracovávání 
osobních údajů bude probíhat v souladu 
s ustanoveními přijatými podle této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Nuno Melo



PE480.869v01-00 52/79 AM\891612CS.doc

CS

Návrh směrnice
Článek 18 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Náklady
Veškeré náklady, které vznikly 
v souvislosti s žádostí o vyšetřování a za 
účelem získání důkazů, budou rovným 
dílem rozděleny mezi vydávajícím 
a vykonávajícím státem, s výjimkou 
situace, kdy se v určitých případech oba 
zúčastněné státy dohodly na jiném 
rozdělení nákladů.

Or. en
Odůvodnění

Stanovuje se, že za účelem sdílení odpovědnosti za uplatnění evropského vyšetřovacího 
příkazu budou náklady rozděleny rovným dílem. Tím se zabrání neúměrnému 
a nepodloženému využívání evropského vyšetřovacího příkazu, k němuž by mohlo dojít 
v případě, že by náklady nesla pouze jedna strana. V určitých případech je možné se 
s ohledem na dané okolnosti předem dohodnout na jiném rozdělení nákladů.

Pozměňovací návrh 143
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Článek 18 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Článek 18a
Podmínky pro nakládání s osobními údaji
1. Osobní údaje zpracované při provádění 
této směrnice jsou chráněny v souladu 
s rámcovým rozhodnutím Rady 
č. 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 
2008 o ochraně osobních údajů 
zpracovávaných v rámci policejní 
a soudní spolupráce v trestních věcech 
a v souladu se zásadami stanovenými 
v Úmluvě Rady Evropy z roku 1981 
o ochraně osob se zřetelem na 
automatizované zpracování osobních dat.
2. Osobní údaje získané podle této 
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směrnice lze používat ve vydávajícím státě 
pro účely řízení, pro něž lze vydat 
evropský vyšetřovací příkaz.
Osobní údaje získané podle této směrnice 
lze použít k jiným účelům než pro ty, které 
jsou uvedeny v tomto odstavci, pouze 
s předchozím souhlasem vykonávajícího 
státu, pokud k tomu ovšem vydávající stát 
nezískal souhlas dotčené osoby.
3. Za daných okolností určitého případu 
může vykonávající stát požádat členský 
stát, do nějž byly osobní údaje předány, 
aby jej o užití těchto údajů informoval.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Článek 19 – název

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Dočasné předání osob držených ve vazbě 
do vydávajícího státu za účelem 
vyšetřování

Dočasné předání osob držených ve vazbě 
do vydávajícího státu za účelem provedení 
vyšetřovacího úkonu

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1. Evropský vyšetřovací příkaz může být 
vydán za účelem dočasného předání osoby, 
jež se nachází ve vazbě nebo ve výkonu 
trestu ve vykonávajícím státě, za účelem 
provedení vyšetřovacího úkonu 

1. Evropský vyšetřovací příkaz může být 
vydán za účelem dočasného předání osoby, 
jež se nachází ve vazbě nebo ve výkonu 
trestu ve vykonávajícím státě, za účelem 
provedení vyšetřovacího úkonu, jehož 
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vyžadujícího přítomnost této osoby na 
území vydávajícího státu, za podmínky, že 
bude vrácena ve lhůtě stanovené 
vykonávajícím státem.

cílem je získat důkazy pro již otevřený 
případ a který vyžaduje přítomnost této 
osoby na území vydávajícího státu, za 
podmínky, že bude vrácena ve lhůtě 
stanovené vykonávajícím státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1a. Před provedením evropského 
vyšetřovacího příkazu má dotčená osoba 
možnost se u vykonávajícího orgánu 
vyjádřit ke svému dočasnému předání. 
Pokud to s ohledem na věk osoby nebo její 
fyzický či duševní stav vykonávající stát 
považuje za nezbytné, udělí tuto možnost 
zákonnému zástupci této osoby. 
Stanovisko osoby se vezme v úvahu při 
rozhodování o provedení evropského 
vyšetřovacího příkazu.

Or. en

Odůvodnění

Je logické, aby osoby, které mají být předány, měly podle článku 19 a 20 stejná práva, bez 
ohledu na stát, z kterého mají být předány.

Pozměňovací návrh 147
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – písm. a

Znění podnětu Pozměňovací návrh

a) která je ve vazbě nebo ve výkonu trestu a) v případě, že soudní orgán 
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odnětí svobody, nebude souhlasit; vykonávajícího státu stanovil sám nebo na 
žádost zadrženého, že předání je 
nepřípustné z důvodů souvisejících 
s probíhajícím soudním procesem nebo 
z bezpečnostních důvodů;

Or. it

Pozměňovací návrh 148
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – písm. b

Znění podnětu Pozměňovací návrh

b) by předání mohlo prodloužit její vazbu 
nebo výkon trestu.

b) by předání zadržené osoby mohlo 
prodloužit její vazbu nebo výkon trestu.

Or. it

Pozměňovací návrh 149
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

ba) existuje riziko, že osoba, která má být 
předána, bude vystavena mučení, 
nelidskému či ponižujícímu zacházení 
nebo trestu.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – písm. b a (nové)
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Znění podnětu Pozměňovací návrh

ba) vydávající a vykonávající orgány 
nemohou dosáhnout dohody 
o podmínkách dočasného předání.

Or. en

Odůvodnění

Je logické, že podmínky pro předání vězňů by měly být v článcích 19 a 20 stejné.

Pozměňovací návrh 151
Kinga Göncz

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

ba) podmínky zadržování osob ve 
vydávajícím státě nejsou dostatečné 
k zajištění základních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4

Znění podnětu Pozměňovací návrh

4. Praktická opatření související 
s dočasným předáním dané osoby a datum, 
k němuž musí být navrácena na území 
vykonávajícího státu, budou dohodnuta 
mezi dotčenými členskými státy.

4. Praktická opatření související 
s dočasným předáním dané osoby a data, 
k nimž musí být předána a opět navrácena 
na území vykonávajícího státu, budou 
dohodnuta mezi dotčenými členskými 
státy. Je nutné prostřednictvím
praktických opatření zajistit, aby osoba 
byla zadržována za podmínek, které 
odpovídají úrovni bezpečnosti zaručené ve 
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vydávajícím státě, a v souladu s jejími 
fyzickými nebo duševními potřebami.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby osoba, která má být předána, nebyla ve státě, do nějž je předána, zadržována 
za přísnějších vazebních podmínek než ve svém domovském státě. Osoba zadržovaná 
ve věznici s dohledem by neměla být umístěna do věznice se zvýšenou ostrahou.

Pozměňovací návrh 153
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4

Znění podnětu Pozměňovací návrh

4. Praktická opatření související 
s dočasným předáním dané osoby a datum, 
k němuž musí být navrácena na území 
vykonávajícího státu, budou dohodnuta 
mezi dotčenými členskými státy.

4. Praktická opatření související 
s dočasným předáním dané osoby, včetně 
podrobností ohledně vazebních podmínek 
ve vydávajícím členském státě a dat, 
k nimž musí být předána a opět navrácena 
na území vykonávajícího státu, budou 
dohodnuta mezi dotčenými členskými 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5

Znění podnětu Pozměňovací návrh

5. Předávaná osoba zůstává ve vazbě na 
území vydávajícího státu, případně na 
území členského státu, přes jehož území je 
vyžadován průvoz, pokud vykonávající 
členský stát nepožádá o její propuštění.

5. Předávaná osoba zůstává ve vazbě na 
území vydávajícího státu, případně na 
území členského státu, přes jehož území je 
vyžadován průvoz, v souvislosti s činy 
nebo rozsudky vedoucími k jejímu 
umístění do vazby ve vykonávajícím státě, 
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pokud vykonávající členský stát nepožádá 
o její propuštění.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7

Znění podnětu Pozměňovací návrh

7. Předávaná osoba nebude trestně stíhána 
ani zadržena nebo jinak omezena na osobní 
svobodě v souvislosti s činy spáchanými 
nebo rozsudky vynesenými před opuštěním
území vykonávajícího státu a neuvedenými 
v evropském vyšetřovacím příkazu.

7. Aniž je dotčen odstavec 5, předávaná 
osoba nebude trestně stíhána ani zadržena 
nebo jinak omezena na osobní svobodě ve 
vydávajícím státě v souvislosti s činy 
spáchanými nebo rozsudky vynesenými 
před opuštěním území vykonávajícího státu 
a neuvedenými v evropském vyšetřovacím 
příkazu.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 8

Znění podnětu Pozměňovací návrh

8. Imunita uvedená v odstavci 7 přestane
platit v případě, že předávaná osoba měla 
možnost opustit území 15 po sobě jdoucích 
dní ode dne, kdy její přítomnost již nebyla
justičními orgány vyžadována.

8. Není-li již nutné osobu předat zpět do 
státu, z nějž byla vydána, přestane imunita 
uvedená v odstavci 7 platit v případě, že 
předávaná osoba:

a) zůstala ve státě, do nějž byla vydána po 
dobu 15 po sobě jdoucích dní ode dne, kdy 
její přítomnost již nebyla vyžadována, 
přestože měla možnost území opustit; 
nebo
b) opustila stát, do nějž byla vydána,
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a opět se tam vrátila.

Or. en

Odůvodnění

Přidáním předchozího odstavce pozbývá tento odstavec na významu.

Pozměňovací návrh 157
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 8 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

8a. Na žádost vydávajícího státu nebo 
osoby, která má být předána, zajistí 
vykonávající stát, aby osoba měla 
v případě potřeby k dispozici tlumočníka 
a obdržela překlady veškerých důležitých 
dokumentů v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu 
na tlumočení a překlad v trestním řízení1, 
získala informace v souladu se směrnicí 
...  o právu na informace v trestním
řízení2 a bylo jí poskytnuto právní 
poradenství v souladu s vnitrostátním 
právem vydávajícího státu.
_______________
1 Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1.
2 Úř. věst. ...

Or. en

Odůvodnění

Předaná osoba je umístěna do vězeňského prostředí a často nerozumí místnímu jazyku nebo 
nezná vnitrostátní postupy. Je důležité, aby se jí v případě potřeby dostalo zvláštní podpory.

Pozměňovací návrh 158
Sarah Ludford
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Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 9

Znění podnětu Pozměňovací návrh

9. Náklady vzniklé v souvislosti s předáním 
nese vydávávající stát.

9. Náklady plynoucí z uplatňování tohoto 
článku budou uhrazeny v souladu 
s článkem Y, s výjimkou nákladů 
vzniklých v souvislosti s předáním osoby 
mezi oběma zúčastněnými státy, které nese 
vydávající stát.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Článek 19 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Článek 19a
V případě předání osoby zadržené ve 
vykonávajícím státě do státu, který vydal 
evropský vyšetřovací příkaz, platí stejný 
režim zadržení, kterému zadržený podléhá 
ve státě, kde si odpykává trest.

Or. it

Pozměňovací návrh 160
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – písm. a

Znění podnětu Pozměňovací návrh

a) se vyžaduje souhlas dotčené osoby 
s předáním a tento souhlas nebyl obdržen; 
nebo

a) pokud zadržené osobě bylo vydáno 
usnesení o nemožnosti předání ze strany 
příslušného soudce, pod něhož spadá; 
předání však může být odmítnuto pouze 
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v případě, že se jedná o záležitosti týkající 
se probíhajícího soudního jednání nebo 
bezpečnosti zadrženého;

Or. it

Pozměňovací návrh 161
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

aa) by předání mohlo prodloužit její vazbu 
nebo výkon trestu;

Or. en

Odůvodnění

Zajišťuje soulad tohoto článku s článkem 19.

Pozměňovací návrh 162
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

ba) existuje riziko, že osoba, která má být 
předána, bude vystavena mučení, 
nelidskému či ponižujícímu zacházení 
nebo trestu.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Kinga Göncz
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Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

ba) podmínky zadržování osob ve 
vykonávajícím státě nejsou dostatečné 
k zajištění základních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5

Znění podnětu Pozměňovací návrh

5. Odstavce 3 až 8 článku 19 se použijí 
obdobně na tento článek.

5. Odstavce 3 až 9 článku 19 se použijí 
obdobně na tento článek.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby záruky poskytnuté pro případy článku 19 podle mého pozměňovacího návrhu
byly k dispozici rovněž v případech článku 20.

Pozměňovací návrh 165
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 6

Znění podnětu Pozměňovací návrh

6. Náklady vzniklé v souvislosti 
s předáním nese vydávávající stát. 
Nezahrnuje to náklady vzniklé 
v souvislosti s omezením osobní svobody 
osoby ve vykonávajícím státě.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k předchozímu odstavci zajišťují, že ustanovení o nákladech uvedená 
v článku 19 se rovněž použijí na článek 20.

Pozměňovací návrh 166
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1. Nachází-li se osoba na území 
vykonávajícího státu a má-li být tato osoba 
vyslechnuta jako svědek nebo znalec, může 
vydávající orgán vydat evropský 
vyšetřovací příkaz za účelem provedení 
výslechu prostřednictvím videokonference 
v souladu s odstavci 2 až 9, pokud není 
žádoucí nebo možné, aby se tato osoba 
dostavila k výslechu na jeho území 
osobně.

1. Nachází-li se osoba na území 
vykonávajícího státu a má-li být tato osoba 
vyslechnuta jako svědek nebo znalec, může 
vydávající orgán vydat evropský 
vyšetřovací příkaz za účelem provedení 
výslechu prostřednictvím videokonference 
nebo jiných audiovizuálních prostředků 
v souladu s odstavci 2 až 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1a. Evropský vyšetřovací příkaz je rovněž 
možné vydat za účelem provedení 
výslechu podezřelé či obviněné osoby 
prostřednictvím videokonference nebo 
jiných audiovizuálních prostředků. Kromě 
důvodů pro odmítnutí uznání nebo 
výkonu podle článku 10 lze výkon 
evropského vyšetřovacího příkazu rovněž 
odmítnout, pokud:
a) podezřelá nebo obviněná osoba 
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nesouhlasí; nebo
b) provedení takového úkonu by v daném 
případě bylo v rozporu se základními 
právními zásadami vykonávajícího státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 b (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1b. Vydávající a vykonávající orgán mezi 
sebou upraví dohodou praktická opatření 
pro provedení výslechu. Poté, co se 
uvedené orgány dohodnou na těchto 
opatřeních, vykonávající orgán:
a) vyrozumí dotčeného svědka nebo znalce 
o čase a místě konání výslechu; nebo
b) předvolá podezřelou nebo obviněnou 
osobu k výslechu v souladu s postupem 
stanoveným právními předpisy jeho státu 
a informuje ji o jejích právech podle 
právních předpisů vydávajícího státu ve 
lhůtě, jež jí umožní účinný výkon jejího 
práva na obhajobu;
c) zajistí zjištění totožnosti vyslýchané 
osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. a
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Znění podnětu Pozměňovací návrh

a) použití videokonference je v rozporu se
základními právními zásadami 
vykonávajícího státu; nebo

a) použití videokonference je v rozporu 
s ústavními zásadami vykonávajícího státu.

Or. it

Pozměňovací návrh 170
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. b

Znění podnětu Pozměňovací návrh

b) vykonávající stát nedisponuje 
technickými prostředky pro 
videokonferenci.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 171
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. b

Znění podnětu Pozměňovací návrh

b) vykonávající stát nedisponuje 
technickými prostředky pro 
videokonferenci.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 172
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. b a (nové)
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Znění podnětu Pozměňovací návrh

ba) svědek nebo znalec nesouhlasí 
s výslechem prováděným tímto způsobem 
a uvádí opodstatněný důvod, který je 
posouzen vykonávajícím soudem podle 
vnitrostátních předpisů.

Or. it

Pozměňovací návrh 173
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 6 – písm. e

Znění podnětu Pozměňovací návrh

e) vyslýchaná osoba může uplatnit právo 
odepřít výpověď podle právních předpisů 
vykonávajícího nebo vydávajícího státu;

e) vyslýchaná osoba je poučena o svých
právech nevypovídat podle právních 
předpisů vykonávajícího a stejně tak 
vydávajícího státu a může se rozhodnout 
toto právo podle právních předpisů 
jednoho z těchto dvou států uplatnit;

Or. de

Odůvodnění

Předpokladem pro uplatnění práva nevypovídat je to, že o něm bude daná osoba poučena. 
Má-li tato osoba mít skutečnou možnost volby mezi právem nevypovídat podle vydávajícího 
a vykonávajícího státu, musí být náležitě uvědoměna o daných možnostech a následných 
důsledcích.

Pozměňovací návrh 174
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 6 – písm. e

Znění podnětu Pozměňovací návrh

e) vyslýchaná osoba může uplatnit právo e) příslušný orgán vykonávajícího nebo
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odepřít výpověď podle právních předpisů 
vykonávajícího nebo vydávajícího státu.

vydávajícího státu neprodleně poučí 
vyslýchanou osobu o jejích procesních 
právech podle Charty a Evropské úmluvy 
o lidských právech, včetně základních 
práv a zásad spravedlivého procesu, 
rovných podmínek a práva nevypovídat.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 6 – písm. e

Znění podnětu Pozměňovací návrh

e) vyslýchaná osoba může uplatnit právo 
odepřít výpověď podle právních předpisů 
vykonávajícího nebo vydávajícího státu.

e) vyslýchaná osoba může uplatnit právo 
odepřít výpověď podle právních předpisů 
vykonávajícího nebo vydávajícího státu.
Dotčená osoba je o tomto právu 
informována před výslechem.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 10 – písm. a

Znení podnětu Pozměňovací návrh

a) obžalovaná osoba nesouhlasí vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 177
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 10 – písm. a
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Znění podnětu Pozměňovací návrh

a) obžalovaná osoba nesouhlasí a) obžalovaná osoba nesouhlasí 
s výslechem prováděným tímto způsobem 
a uvádí opodstatněný důvod, který je 
posouzen vykonávajícím soudem podle 
vnitrostátních předpisů; 

Or. it

Pozměňovací návrh 178
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 10 – písm. b

Znění podnětu Pozměňovací návrh

b) provedení takového úkonu by bylo 
v rozporu s právem vykonávajícího státu.

b) provedení takového úkonu by bylo 
v rozporu s ústavními zásadami
vykonávajícího státu.

Or. it

Pozměňovací návrh 179
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1. Nachází-li se osoba na území jednoho 
členského státu a má-li být vyslechnuta 
jako svědek nebo znalec justičními orgány 
jiného členského státu, může vydávající 
orgán tohoto jiného členského státu vydat 
evropský vyšetřovací příkaz s cílem 
vyslechnout svědka nebo znalce za použití 
telefonní konference v souladu s odstavci 2 
až 4.

1. Nachází-li se osoba na území jednoho 
členského státu a má-li být vyslechnuta 
jako odborný svědek nebo znalec 
příslušnými orgány jiného členského státu, 
může vydávající orgán tohoto jiného 
členského státu vydat evropský vyšetřovací 
příkaz s cílem vyslechnout odborného 
svědka nebo znalce za použití telefonní 
konference v souladu s odstavcem (…) 4.
Telefonní konferenci lze využít pouze ve 
výjimečných případech, kdy nejsou 
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k dispozici žádné jiné prostředky k získání 
důkazů a kdy důkaz není předmětem 
sporu.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby získávání důkazů prostřednictvím telefonické konference probíhalo pouze 
v případech, kdy nehrozí nebezpečí, že osoba bude vypovídat ve vlastní neprospěch, jako 
v případě odborného svědka.

Pozměňovací návrh 180
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2 – písm. b

Znění podnětu Pozměňovací návrh

b) svědek nebo znalec nesouhlasí 
s výslechem prováděným tímto způsobem.

b) svědek nebo znalec nesouhlasí 
s výslechem prováděným tímto způsobem
a uvádí opodstatněný důvod, který je 
posouzen vykonávajícím soudem podle 
vnitrostátních předpisů.

Or. it

Pozměňovací návrh 181
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění podnětu Pozměňovací návrh

b) zabezpečí zjištění totožnosti svědka 
nebo znalce;

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 182
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

ca) neprodleně poučí vyslýchanou osobu 
o jejích procesních právech podle Charty
a Evropské úmluvy o lidských právech, 
včetně základních práv a zásad
spravedlivého procesu, rovných podmínek 
a práva nevypovídat.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

ca) pokud je použití videokonference 
v rozporu s ústavními zásadami 
vykonávajícího státu.

Or. it

Pozměňovací návrh 184
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Výslech svědka nebo osoby spolupracující 
se soudní mocí nebo jiné osoby, která 
požívá zvláštní ochrany, může být 
proveden, pokud bude zachováno právo 
na ochranu jejich podoby.
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Or. it

Pozměňovací návrh 185
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 4

Znění podnětu Pozměňovací návrh

4. Povinnost stanovená v tomto článku se 
uplatní pouze v rozsahu, v jakém banka 
u které je účet vede, těmito informacemi 
disponuje.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 186
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a

Znění podnětu Pozměňovací návrh

a) trestným činem, za který lze uložit trest 
odnětí svobody nebo ochranné opatření 
s horní hranicí nejméně čtyři roky ve 
vydávajícím státě a dva roky ve 
vykonávajícím státě;

a) trestným činem, za který lze uložit trest 
odnětí svobody nebo ochranné opatření 
s horní hranicí nejméně dva roky ve 
vydávajícím státě, tedy v rozporu 
s evropskou Listinou základní práv nebo 
s ústavními zásadami vykonávajícího 
státu;

Or. it

Pozměňovací návrh 187
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 6 a (nový)
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Znění podnětu Pozměňovací návrh

6a. Evropský vyšetřovací příkaz lze rovněž 
vydat za účelem zjištění, zda jakákoli 
fyzická nebo právnická osoba, proti které 
je vedeno trestní řízení, vlastní jeden nebo 
více účtů v jakékoli nebankovní finanční 
instituci nacházející se na území 
vykonávajícího státu. Odstavce 3 až 6 se 
použijí obdobně. Kromě důvodů pro 
odmítnutí uznání nebo výkonu podle 
článku 10 lze výkon evropského 
vyšetřovacího příkazu v tomto případě 
rovněž odmítnout, pokud by provedení 
úkonu nebylo povoleno v obdobném 
vnitrostátním případě.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3

Znění podnětu Pozměňovací návrh

3. Povinnost stanovená v tomto článku se 
uplatní pouze v rozsahu, v jakém banka, 
u které je účet veden, těmito informacemi 
disponuje.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 189
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 4 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

4a. Evropský vyšetřovací příkaz lze rovněž 
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vydat ohledně údajů uvedených v odstavci 
1 a týkajících se finančních operací 
provedených nebankovními finančními 
institucemi. Odstavce 3 až 4 se použijí 
obdobně. Kromě důvodů pro odmítnutí 
uznání nebo výkonu podle článku 10 lze 
výkon evropského vyšetřovacího příkazu 
v tomto případě rovněž odmítnout, pokud 
by provedení úkonu nebylo povoleno
v obdobném vnitrostátním případě.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Článek 26

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Sledování zásilky vypouští se
1. Evropský vyšetřovací příkaz lze vydat za 
účelem sledování zásilky na území 
vykonávajícího státu.
2. Právo jednat, řídit a dohlížet na průběh 
operace spojené s výkonem evropského 
vyšetřovacího příkazu uvedeného 
v odstavci 1 mají příslušné orgány 
vykonávajícího státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Článek 26

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Sledování zásilky vypouští se
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1. Evropský vyšetřovací příkaz lze vydat za 
účelem sledování zásilky na území 
vykonávajícího státu.
2. Právo jednat, řídit a dohlížet na průběh 
operace spojené s výkonem evropského 
vyšetřovacího příkazu uvedeného 
v odstavci 1 mají příslušné orgány 
vykonávajícího státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Článek 27

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Vyšetřovací úkony zahrnující 
shromažďování důkazů v reálném čase, 

nepřetržitě a po určitou dobu

vypouští se

1. Kromě důvodů odmítnutí uvedených 
v čl. 10 odst. 1 lze vykonání evropského 
vyšetřovacího příkazu rovněž odmítnout 
v případě, kdy je vydán za účelem 
provedení úkonu, včetně úkonu 
uvedeného v článcích 25 a 26, který 
zahrnuje shromažďování důkazů 
v reálném čase, nepřetržitě a po určitou 
dobu, pokud by provedení dotyčného 
úkonu nebylo povoleno v obdobném 
vnitrostátním případě.
2. Článek 10 odst. 2 se použije obdobně na 
případy uvedené v odstavci 1.
3. Vykonávající orgán může podmínit 
výkon evropského vyšetřovacího příkazu 
dohodou o rozdělení nákladů.

Or. it
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Pozměňovací návrh 193
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1. Kromě důvodů odmítnutí uvedených 
v čl. 10 odst. 1 lze vykonání evropského 
vyšetřovacího příkazu rovněž odmítnout 
v případě, kdy je vydán za účelem 
provedení úkonu, včetně úkonu uvedeného 
v článcích 25 a 26, který zahrnuje 
shromažďování důkazů v reálném čase, 
nepřetržitě a po určitou dobu, pokud by 
provedení dotyčného úkonu nebylo 
povoleno v obdobném vnitrostátním 
případě.

1. Kromě důvodů odmítnutí uvedených 
v čl. 10 odst. 1 lze vykonání evropského 
vyšetřovacího příkazu rovněž odmítnout 
v případě, kdy je vydán za účelem 
provedení úkonu, včetně úkonu uvedeného 
v článku 25, který zahrnuje 
shromažďování důkazů v reálném čase, 
nepřetržitě a po určitou dobu, pokud by 
provedení dotyčného úkonu nebylo 
povoleno v obdobném vnitrostátním 
případě.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Článek 27 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Článek 27a
Předběžná opatření

1. Evropský vyšetřovací příkaz může být 
vydán za účelem přijetí veškerých opatření 
s cílem prozatímně zamezit zničení, 
pozměnění, přesunu, předání nebo 
odstranění prostředků, jež mohou být 
využity jako důkazy.
2. Vykonávající orgán rozhodne 
o prozatímním opatření a toto rozhodnutí 
sdělí co nejdříve, pokud možno do 24 
hodin od přijetí evropského vyšetřovacího 
příkazu.
3. Je-li požadováno prozatímní opatření 
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uvedené v odstavci 1, vydávající orgán 
v evropském vyšetřovacím příkazu uvede, 
zda mají být důkazní prostředky předány 
do vydávajícího státu, či zda mají být 
ponechány ve vykonávajícím státě. 
Vykonávající orgán tento evropský 
vyšetřovací příkaz uzná a vykoná 
a důkazní prostředky předá v souladu 
s postupy stanovenými touto směrnicí.
4. Je-li evropský vyšetřovací příkaz 
v souladu s odstavcem 3 doplněn 
pokynem, že důkazní prostředky mají být 
ponechány ve vykonávajícím státě, 
vydávající orgán uvede datum zrušení 
prozatímního opatření uvedeného
v odstavci 1, popřípadě očekávané datum 
předložení žádosti o předání důkazních 
prostředků do vydávajícího státu.
5. Vykonávající orgán může po konzultaci 
s vydávajícím orgánem v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy 
a postupy stanovit s ohledem na okolnosti 
případu vhodné podmínky k omezení doby 
trvání prozatímního opatření uvedeného 
v odstavci 1. Uvažuje-li v souladu s těmito 
podmínkami o zrušení prozatímního 
opatření, oznámí to vydávajícímu orgánu, 
aby měl tento orgán příležitost předložit 
své připomínky. Vydávající orgán 
neprodleně oznámí vykonávajícímu 
orgánu, že opatření uvedená v odstavci 1 
byla zrušena.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

2a. Sdělí Komisi znění těchto ustanovení 
a poskytne jí tabulku srovnávající tyto 
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předpisy s touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 3

Znění podnětu Pozměňovací návrh

3. Členské státy sdělí do …* generálnímu 
sekretariátu Rady a Komisi znění 
ustanovení, kterými ve svém vnitrostátním 
právu provádějí povinnosti, jež pro ně 
vyplývají z této směrnice.

3. Členské státy sdělí do …* Komisi znění 
ustanovení, kterými ve svém vnitrostátním 
právu provádějí povinnosti, jež pro ně 
vyplývají z této směrnice.

Or. it

Pozměňovací návrh 197
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 4

Znění podnětu Pozměňovací návrh

4. Do …** předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu, v níž posoudí 
rozsah, v jakém členské státy přijaly 
opatření nezbytná k dosažení souladu 
s touto směrnicí, a případně předloží 
návrhy na změnu této směrnice.

4. Do …** předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu, v níž posoudí 
rozsah, v jakém členské státy přijaly 
opatření nezbytná k dosažení souladu 
s touto směrnicí a jejímu provedení, 
a případně předloží návrhy na změnu této 
směrnice.

Or. it

Pozměňovací návrh 198
Sonia Alfano
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Návrh směrnice
Článek 32

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Zpráva o uplatňování vypouští se
Nejpozději do pěti let ode dne vstupu této 
směrnice v platnost předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o jejím uplatňování, která bude vycházet 
z kvalitativních i kvantitativních 
informací. V případě potřeby se ke zprávě 
přiloží návrhy na změny této směrnice.

Or. it

Pozměňovací návrh 199
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Nejpozději do pěti let ode dne vstupu této 
směrnice v platnost předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o jejím uplatňování, která bude vycházet 
z kvalitativních i kvantitativních informací. 
V případě potřeby se ke zprávě přiloží 
návrhy na změny této směrnice.

Nejpozději do čtyř let ode dne vstupu této 
směrnice v platnost a poté v pravidelných 
intervalech předkládá Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o jejím uplatňování, která bude vycházet 
z kvalitativních i kvantitativních informací, 
především včetně posouzení jejího vlivu 
na spolupráci v trestních věcech, na oblast 
základních práv a práv na obhajobu a na 
požadavky na ochranu údajů. V případě 
potřeby se ke zprávě přiloží návrhy na 
změny této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Evropský vyšetřovací příkaz může mít závažné dopady na základní práva, práva na obhajobu 
a na ochranu údajů, a tudíž je třeba v období jednoho nebo dvou let od chvíle, kdy směrnice 
bude provedena členskými státy, provést důkladné hodnocení jejích dopadů.
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