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PR_CNS_art100am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

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

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

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

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

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

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

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

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

o podnětu České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království k přijetí rámcového rozhodnutí Rady 2009/.../SVV o předcházení 
kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení
(8535/2009 – C7-0000/2009 – 2009/0802(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské 
republiky a Švédského království (8535/2009),

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

– s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala 
s Parlamentem (C7-0000/2009),

– s ohledem na články 100 a 55 a čl. 44 odst. 4 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-
0000/2009),

1. schvaluje podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské 
republiky a Švédského království v pozměněném znění,

2. vyzývá Radu, aby odpovídajícím způsobem změnila návrh;

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

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské 
republiky a Švédského království;

5. prohlašuje, že je odhodlán v případě, že tento podnět nebude přijat před vstupem 
Lisabonské smlouvy v platnost, projednat jakýkoli pozdější návrh v rámci naléhavého 
postupu, v úzké spolupráci s národními parlamenty;

6. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi a vládám České republiky, 
Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království.
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Pozměňovací návrh 1

Podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království
Bod odůvodnění 4

Návrh Rady Pozměňovací návrh

(4) Mezi příslušnými orgány členských 
států by měly probíhat přímé konzultace 
s cílem dosáhnout konsensu o účinném 
řešení zaměřeném na zabránění 
nepříznivým následkům způsobeným 
souběžnými řízeními a na zabránění 
plýtvání časem a zdroji dotčených 
příslušných orgánů. Účinné řešení by 
mohlo zejména spočívat v soustředění 
trestního řízení do jednoho členského státu, 
například prostřednictvím předání trestního 
řízení. Mohlo by rovněž spočívat i v jiných 
krocích umožňujících účinné a přiměřené 
nakládání s těmito řízeními, včetně jejich 
rozložení v čase, a to například 
prostřednictvím předložení věci 
Eurojustu, nejsou-li příslušné orgány 
schopny dosáhnout konsensu. V tomto 
ohledu by zvláštní pozornost měla být 
věnována otázce shromažďování důkazů, 
jež může být ovlivněno probíhajícími 
souběžnými řízeními.

(4) Mezi příslušnými orgány členských 
států by měly probíhat přímé konzultace 
s cílem dosáhnout konsensu o účinném 
řešení zaměřeném na zabránění 
nepříznivým následkům způsobeným 
souběžnými řízeními a na zabránění 
plýtvání časem a zdroji dotčených 
příslušných orgánů. Účinné řešení by 
mohlo zejména spočívat v soustředění 
trestního řízení do jednoho členského státu, 
například prostřednictvím předání trestního 
řízení. Mohlo by rovněž spočívat i v jiných 
krocích umožňujících účinné a přiměřené 
nakládání s těmito řízeními, včetně jejich 
rozložení v čase. V tomto ohledu by 
zvláštní pozornost měla být věnována 
otázce shromažďování důkazů, jež může 
být ovlivněno probíhajícími souběžnými 
řízeními.

Or. en

Odůvodnění

Předložení věci Eurojustu by nemělo být bráno jako možnost nebo poslední východisko.

Pozměňovací návrh 2

Podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království
Bod odůvodnění 7

Návrh Rady Pozměňovací návrh

(7) Příslušný orgán, který byl kontaktován 
příslušným orgánem jiného členského 

(7) Příslušný orgán, který byl kontaktován 
příslušným orgánem jiného členského 



PR\788675CS.doc 7/23 PE427.961v01-00

CS

státu, by měl mít obecnou povinnost
odpovědět na podanou žádost. Kontaktující 
orgán je vybízen k tomu, aby stanovil 
lhůtu, v níž by měl kontaktovaný orgán 
pokud možno odpovědět. Příslušné orgány 
by při navazování kontaktu měly plně 
zohlednit zvláštní situaci osoby zbavené 
svobody.

státu, by měl odpovědět na podanou žádost 
ve stanovené lhůtě. Příslušné orgány by při 
navazování kontaktu měly plně zohlednit 
zvláštní situaci osoby zbavené svobody.

Or. en

Odůvodnění

Příslušný kontaktovaný orgán by neměl mít „obecnou povinnost“ odpovědět, tento úkol by 
měl být spíše závazné povahy. Za tímto účelem musí rámcové rozhodnutí stanovit lhůtu.

Pozměňovací návrh 3

Podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království
Bod odůvodnění 8

Návrh Rady Pozměňovací návrh

(8) Přímý styk mezi příslušnými orgány by 
měl být hlavní zásadou spolupráce 
stanovené tímto rámcovým rozhodnutím.
Členské státy by měly mít možnost 
v souladu se zásadou procesní autonomie 
členských států rozhodnout, které orgány 
jsou příslušné k jednání podle tohoto 
rámcového rozhodnutí, a to za 
předpokladu, že tyto orgány jsou příslušné 
k jednání a rozhodování podle jeho 
ustanovení.

(8) Přímý styk mezi příslušnými orgány a 
zapojení Eurojustu by měly být hlavními
zásadami spolupráce stanovené tímto 
rámcovým rozhodnutím.

Or. en

Odůvodnění

Eurojustu by měla být svěřena vedoucí úloha, která by odrážela postoj vyplývající 
z rozhodnutí Rady 2009/426/SVV. Vzhledem k závažnosti otázek soudní příslušnosti, které 
jsou v této souvislosti v sázce, by za příslušné měly být považovány pouze justiční orgány.   
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Pozměňovací návrh 4

Podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království
Bod odůvodnění 9

Návrh Rady Pozměňovací návrh

(9) Příslušné orgány ve snaze o dosažení 
konsensu o účinném řešení, jehož cílem je 
zabránit nepříznivým následkům 
způsobeným souběžnými řízeními 
vedenými ve dvou nebo více členských 
státech, by měly mít na paměti, že každý 
případ je jedinečný, a měly by vzít v úvahu
všechny skutečnosti a podstatu případu.
V zájmu dosažení konsensu by příslušné 
orgány měly posoudit příslušná kritéria, 
jež mohou zahrnovat kritéria uvedená 
v návodu zveřejněném ve výroční zprávě 
Eurojustu z roku 2003 a vypracovaném 
pro potřeby praxe, a vzít v úvahu 
například místo, kde byl spáchán větší díl 
trestné činnosti, místo, kde byla 
způsobena větší škoda, místo, kde se 
nachází podezřelá nebo obviněná osoba, 
a možnosti zajištění jejího předání nebo 
vydání do jiné jurisdikce, státní 
příslušnost nebo trvalý pobyt podezřelé 
nebo obviněné osoby, důležité zájmy 
podezřelé nebo obviněné osoby, důležité 
zájmy obětí a svědků, přípustnost důkazů 
nebo prodlení, k nimž může dojít.

(9) Příslušné orgány ve snaze o dosažení 
konsensu o účinném řešení, jehož cílem je 
zabránit nepříznivým následkům 
způsobeným souběžnými řízeními 
vedenými ve dvou nebo více členských 
státech, by měly mít na paměti, že každý 
případ je jedinečný, a měly by vzít v úvahu 
všechny skutečnosti a podstatu případu.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria pro stanovení soudní příslušnosti by měla být jasně stanovena a spíše než do bodu 
odůvodnění by měla být začleněna do znění samotného rámcového rozhodnutí. 
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Pozměňovací návrh 5

Podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království
Bod odůvodnění 10

Návrh Rady Pozměňovací návrh

(10) Povinnost příslušných orgánů zahájit 
přímé konzultace s cílem dosáhnout 
konsensu v rámci tohoto rámcového 
rozhodnutí by neměla vylučovat možnost 
vedení těchto přímých konzultací s pomocí 
Eurojustu.

(10) Povinnost příslušných orgánů zahájit 
přímé konzultace s cílem dosáhnout 
konsensu v rámci tohoto rámcového 
rozhodnutí by měla být vykonávána
s pomocí Eurojustu.

Or. en

Odůvodnění

Eurojustu by měla být svěřena vedoucí úloha, která by odrážela postoj vyplývající z 
rozhodnutí Rady 2009/426/SVV. Vzhledem k závažnosti otázek soudní příslušnosti, které jsou 
v této souvislosti v sázce, by za příslušné měly být považovány pouze justiční orgány.   

Pozměňovací návrh 6

Podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království
Bod odůvodnění 14

Návrh Rady Pozměňovací návrh

(14) Vzhledem k tomu, že Eurojust je 
zvlášť dobře způsobilý k poskytování 
pomoci při řešení kompetenčních sporů, 
mělo by předložení věci Eurojustu 
v případě, kdy není možné dosáhnout 
konsensu, být obvyklým krokem. Je třeba 
vzít na vědomí, že podle 
čl. 13 odst. 7 písm. a) rozhodnutí Rady 
2002/187/SVV o zřízení Evropské 
jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) 
za účelem posílení boje proti závažné 
trestné činnosti (dále jen „rozhodnutí 
o Eurojustu“), naposledy pozměněného 
rozhodnutím Rady 2009/…/SVV ze dne …
o posílení Eurojustu, musí být Eurojust 
informován o případech, kdy došlo 

(14) Vzhledem k tomu, že Eurojust je 
zvlášť dobře způsobilý k poskytování 
pomoci při řešení kompetenčních sporů, 
mělo by předložení věci Eurojustu být 
obvyklým krokem. Je třeba vzít na vědomí, 
že podle čl. 13 odst. 7 písm. a) rozhodnutí 
Rady 2002/187/SVV o zřízení Evropské 
jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) 
za účelem posílení boje proti závažné 
trestné činnosti (dále jen „rozhodnutí 
o Eurojustu“), naposledy pozměněného 
rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne
16. prosince 2008 o posílení Eurojustu, 
musí být Eurojust informován o případech, 
kdy došlo ke kompetenčnímu sporu nebo je 
pravděpodobné, že k němu dojde, a věc je 
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ke kompetenčnímu sporu nebo je 
pravděpodobné, že k němu dojde, a věc je 
možné v kterémkoli okamžiku předložit 
Eurojustu, pokud to považuje za vhodné 
alespoň jeden z příslušných orgánů 
zapojených do přímých konzultací.

možné v kterémkoli okamžiku předložit 
Eurojustu, pokud to považuje za vhodné 
alespoň jeden z příslušných orgánů 
zapojených do přímých konzultací.

Or. en

Odůvodnění

Eurojustu by měla být svěřena vedoucí úloha, která by odrážela postoj vyplývající 
z rozhodnutí Rady 2009/426/SVV. Vzhledem k závažnosti otázek soudní příslušnosti, které 
jsou v této souvislosti v sázce, by za příslušné měly být považovány pouze justiční orgány.   

Pozměňovací návrh 7

Podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království
Bod odůvodnění 16

Návrh Rady Pozměňovací návrh

(16) Toto rámcové rozhodnutí by nemělo 
vést k nadměrné administrativní zátěži v 
případech, kdy jsou pro řešené problémy 
snadno k dispozici vhodnější alternativy. 
Pokud tedy mezi členskými státy fungují 
pružnější nástroje nebo ujednání, měly by 
mít před tímto rámcovým rozhodnutím 
přednost.

(16) Toto rámcové rozhodnutí by nemělo 
vést k nadměrné administrativní zátěži v 
případech, kdy jsou pro řešené problémy 
snadno k dispozici vhodnější alternativy. 
Pokud tedy mezi členskými státy fungují 
pružnější nástroje nebo ujednání, měly by 
mít přednost před tímto rámcovým 
rozhodnutím za předpokladu, že nesnižují 
úroveň ochrany poskytované podezřelé 
nebo obviněné osobě.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajka je toho názoru, že ochraně podezřelé i obviněné osoby je třeba věnovat 
maximální pozornost.
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Pozměňovací návrh 8

Podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království
Bod odůvodnění 20

Návrh Rady Pozměňovací návrh

(20) Toto rámcové rozhodnutí ctí 
základní práva a dodržuje zásady uznávané 
článkem 6 Smlouvy o Evropské unii 
a zohledněné v Listině základních práv 
Evropské unie,

(20) Toto rámcové rozhodnutí ctí 
základní práva a dodržuje zásady uznávané 
v článku 6 Smlouvy o Evropské unii 
a zohledněné v Listině základních práv 
Evropské unie, zejména s ohledem 
na článek 50 Listiny,

Or. en

Odůvodnění

Konečným cílem předcházení kompetenčním sporům a jejich řešení je zabránit tomu, aby byly 
osoby souzeny za stejný čin dvakrát, a tudíž zabránit případům porušení zásady ne bis in 
idem.

Pozměňovací návrh 9

Podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Návrh Rady Pozměňovací návrh

b) „příslušným orgánem“ justiční nebo jiný 
orgán, který je podle právních předpisů 
svého členského státu příslušný, aby 
vykonával činnost podle čl. 2 odst. 1 tohoto 
rámcového rozhodnutí;

b) „příslušným orgánem“ soudce, 
vyšetřující soudce či státní zástupce  nebo 
jiný justiční orgán, který je podle právních 
předpisů svého členského státu příslušný, 
aby vykonával činnost podle čl. 2 odst. 1 
tohoto rámcového rozhodnutí;

Or. en

Odůvodnění

Veškerými záležitostmi týkajícími se soudní příslušnosti by se měly zabývat justiční orgány, 
to znamená soudce, vyšetřující soudce nebo státní zástupce.
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Pozměňovací návrh 10

Podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Návrh Rady Pozměňovací návrh

3a. V souladu s rozhodnutím o Eurojustu 
informuje kontaktující orgán současně i 
Eurojust. 

Or. en

Odůvodnění

Eurojust by měl být vzhledem ke své úloze koordinátora zapojen v co nejranější fázi.

Pozměňovací návrh 11

Podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království
Čl. 6 – odst. 1

Návrh Rady Pozměňovací návrh

1. Kontaktovaný orgán odpoví na žádost 
podanou podle čl. 5 odst. 1 v přiměřené 
lhůtě uvedené kontaktujícím orgánem, 
nebo nebyla-li uvedena žádná lhůta, bez 
zbytečného odkladu a informuje 
kontaktující orgán, zda v jeho členském 
státě probíhá souběžné řízení. V případech, 
kdy kontaktující orgán informoval 
kontaktovaný orgán, že podezřelá nebo 
obviněná osoba je zadržena či ve vazbě, 
kontaktovaný orgán žádost zpracuje 
urychleně.

1. Kontaktovaný orgán odpoví na žádost 
podanou podle čl. 5 odst. 1 v přiměřené 
lhůtě uvedené kontaktujícím orgánem, 
nebo nebyla-li uvedena žádná lhůta, do 15 
dnů a informuje kontaktující orgán, zda 
v jeho členském státě probíhá souběžné 
řízení. V případech, kdy kontaktující orgán 
informoval kontaktovaný orgán, že 
podezřelá nebo obviněná osoba je zadržena 
či ve vazbě, kontaktovaný orgán žádost 
zpracuje urychleně.

Or. en

Odůvodnění

Zejména v tomto případě se jeví jako vhodné stanovit nejzazší lhůtu pro odpověď.
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Pozměňovací návrh 12

Podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Návrh Rady Pozměňovací návrh

c) všechny podstatné údaje o totožnosti 
podezřelé nebo obviněné osoby a případně 
o obětech;

c) jméno, státní příslušnost, datum 
narození a adresu podezřelé nebo 
obviněné osoby a případně obětí;

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné upřesnit, co je míněno pod pojmem „údaje“.

Pozměňovací návrh 13

Podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království
Čl. 10 – odst. 1

Návrh Rady Pozměňovací návrh

1. Pokud se prokáže existence souběžných 
řízení, příslušné orgány dotčených 
členských států zahájí přímé konzultace 
s cílem dosáhnout konsensu o účinném 
řešení zaměřeném na zabránění 
nepříznivým následkům způsobeným 
těmito souběžnými řízeními, které může 
případně vést k soustředění trestního řízení 
do jednoho členského státu.

1. Pokud se prokáže existence souběžných 
řízení, příslušné orgány dotčených 
členských států zahájí bez zbytečného 
odkladu přímé konzultace s cílem 
dosáhnout konsensu o účinném řešení 
zaměřeném na zabránění nepříznivým 
následkům způsobeným těmito 
souběžnými řízeními, které může případně 
vést k soustředění trestního řízení do 
jednoho členského státu. V případě, že je 
podezřelá nebo obviněná osoba zadržena 
či se nachází ve vazbě, je cílem přímých 
konzultací dosáhnout urychleně 
konsensu.  

Or. en

Odůvodnění

Pro povinnost konzultace uvedenou v článku 10  není stanoven časový rámec. Průtahy by 
mohly mít nežádoucí vliv na účastníky řízení, především na podezřelé osoby, zejména pokud 
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jsou zadržovány.

Pozměňovací návrh 14

Podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království
Článek 11

Návrh Rady Pozměňovací návrh

Jakmile příslušné orgány členských států 
zahájí přímé konzultace o případu s cílem 
dosáhnout konsensu podle článku 10, 
posoudí skutečnosti a podstatu případu 
a všechny faktory, které považují za 
důležité.

Jakmile příslušné orgány členských států 
zahájí přímé konzultace o případu s cílem 
dosáhnout konsensu podle článku 10, 
posoudí skutečnosti a podstatu případu 
a faktory, jako například:

- místo, kde byla spáchána převážná část 
trestné činnosti,
- místo, kde byla způsobena převážná část 
škody, 
- místo, kde se nachází podezřelá nebo 
obviněná osoba, a možnosti zajištění 
jejího předání nebo vydání do jiné 
jurisdikce, 
- státní příslušnost nebo místo pobytu 
podezřelé nebo obviněné osoby, 
- důležité zájmy podezřelé nebo obviněné 
osoby, 
- důležité zájmy obětí a svědků,
- přípustnost důkazů nebo 
- prodlení, k nimž může dojít.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria pro stanovení soudní příslušnosti by měla být jasně stanovena a spíše než do bodu 
odůvodnění by měla být začleněna do samotného znění rámcového rozhodnutí. 
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Pozměňovací návrh 15

Podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království
Článek 11 a (nový)

Návrh Rady Pozměňovací návrh

Článek 11a
Procesní záruky

Obviněná osoba: 
- je informována o výměně informací 
a konzultacích, které proběhly mezi 
orgány členských států i mezi orgány 
členského státu a Eurojustem, jakož i 
o zvolených řešeních nebo o nedosažení 
dohody podle tohoto rámcového 
rozhodnutí, a rovněž o zapojených 
účastnících, obsahu a důvodech;
- má právo předložit žádost, pokud jde 
o nejvhodnější jurisdikci, a to ještě před 
zvolením řešení;
- má právo odvolat se proti jakémukoli 
rozhodnutí přijatému podle čl. 10 odst. 1 
nebo v případě nedosažení dohody právo 
na přezkoumání tohoto rozhodnutí.  
Členské státy zajistí, aby byl zaručen 
náležitý překlad, tlumočení a právní 
pomoc.

Or. en

Odůvodnění

Ochraně formálně obviněné osoby musí být věnována maximální pozornost. Její základní 
práva nemohou být v žádném případě omezena. Zpravodajka se proto domnívá, že je nutné 
stanovit odpovídající procesní záruky.
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Pozměňovací návrh 16

Podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království
Článek 11 b (nový)

Návrh Rady Pozměňovací návrh

Článek 11b
Základní práva

Veškerý konsensus, jehož bylo dosaženo 
na základě čl. 10 odst. 1, musí být 
spravedlivý, nezávislý a objektivní a musí 
jej být dosaženo za uplatnění zásad 
uvedených v článku 6 Smlouvy 
o Evropské unii, v Listině základních práv 
Evropské unie a v Evropské úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod, aby byla podezřelé nebo obviněné 
osobě zaručena ochrana jejích lidských 
práv.

Or. en

Odůvodnění

Dodržování základních práv nemůže být v žádném případě omezeno.

Pozměňovací návrh 17

Podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Návrh Rady Pozměňovací návrh

1a. Kterýkoli vnitrostátní orgán může 
v kterékoli fázi vnitrostátního řízení 
požádat Eurojust o poradenství a předložit 
Eurojustu konkrétní případy související 
s otázkou nejvhodnější jurisdikce.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke své úloze koordinátora je Eurojust obzvláště způsobilý k poskytování pomoci 
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vnitrostátním orgánům při řešení těchto otázek, což je také třeba zdůraznit.   

Pozměňovací návrh 18

Podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království
Čl. 12 – odst. 2

Návrh Rady Pozměňovací návrh

2. Nelze-li dosáhnout konsensu podle
článku 10, předá kterýkoli příslušný 
orgán dotčených členských států, je-li to 
vhodné, věc Eurojustu, pokud je Eurojust 
podle čl. 4 odst. 1 rozhodnutí o Eurojustu 
příslušný k jednání.

2. Nebylo-li konsensu dosaženo do 6 
měsíců od zahájení přímých konzultací, je 
Eurojust informován o důvodech 
nedosažení konsensu a jako kolegium 
předloží stanovisko v souladu s čl. 7 odst. 
2 rozhodnutí o Eurojustu.

Or. en

Odůvodnění

Eurojust by měl mít co nejširší možnost jednat v mezích stanovených rozhodnutím Rady 
2008/426/SVV ze dne 16. prosince 2008 o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 
2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem 
posílení boje proti závažné trestné činnosti.

Pozměňovací návrh 19

Podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Návrh Rady Pozměňovací návrh

2a. Rozhodnou-li se členské státy nejednat 
v souladu se stanoviskem Eurojustu, 
informují Eurojust písemně o svém 
rozhodnutí v souladu s článkem 7 
rozhodnutí o Eurojustu. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje předchozí pozměňovací návrh.
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Pozměňovací návrh 20

Podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království
Čl. 12 – odst. 2 b (nový)

Návrh Rady Pozměňovací návrh

2b. Pro účely tohoto rámcového 
rozhodnutí se neuplatní článek 4 
rozhodnutí o Eurojustu.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí a v rámci této konzultační činnosti není důvod 
omezovat pravomoci Eurojustu, který by se měl zabývat všemi druhy trestné činnosti.

Pozměňovací návrh 21

Podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky 
a Švédského království
Čl. 15 – odst. 1 – úvodní část

Návrh Rady Pozměňovací návrh

1. Umožňují-li jiné právní nástroje nebo 
ujednání rozšíření cílů tohoto rámcového 
rozhodnutí nebo napomáhají-li zjednodušit 
nebo usnadnit postup, jímž si vnitrostátní 
orgány vyměňují informace o svých 
trestních řízeních, zahajují přímé 
konzultace a usilují o dosažení konsensu 
o účinném řešení zaměřeném na zabránění 
nepříznivým následkům způsobeným 
souběžnými řízeními, členské státy mohou:

1. Umožňují-li jiné právní nástroje nebo 
ujednání rozšíření cílů tohoto rámcového 
rozhodnutí nebo napomáhají-li zjednodušit 
nebo usnadnit postup, jímž si vnitrostátní 
orgány vyměňují informace o svých 
trestních řízeních, zahajují přímé 
konzultace a usilují o dosažení konsensu 
o účinném řešení zaměřeném na zabránění 
nepříznivým následkům způsobeným 
souběžnými řízeními, a za předpokladu, že 
není snížena úroveň ochrany podezřelé 
nebo obviněné osoby, členské státy 
mohou:

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajka je toho názoru, že ochraně podezřelé i obviněné osoby je třeba věnovat 
maximální pozornost.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Haagský program na posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii se zabývá 
kompetenčními spory, přičemž je kladen důraz na to, že by měla být zvláštní pozornost 
věnována možnostem soustředit trestní stíhání přeshraničních mnohostranných případů 
v jednom členském státě. Pozornost je třeba věnovat i návrhům ohledně kompetenčních sporů 
a zásadě ne bis in idem, aby bylo možné dokončit souhrnný program opatření k provádění 
zásady vzájemného uznávání soudních rozhodnutí v trestních věcech.

Tato otázka je úzce spojena se zásadami stanovenými v článcích 54–58 Úmluvy k provedení 
Schengenské dohody (CISA).

Návrh rámcového rozhodnutí Rady o předcházení kompetenčním sporům v trestním řízení 
a jejich řešení byl předložen z podnětu České republiky, Polské republiky, Republiky 
Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království a má za cíl předcházet kompetenčním 
sporům v trestním řízení a tyto spory řešit.

Cílem této legislativní iniciativy bylo stanovit:

 procedurální rámec, v němž si vnitrostátní orgány musí vyměňovat informace 
o probíhajících trestních řízeních ve věci konkrétních skutečností s cílem zjistit, zda 
v jiném členském státě nebo členských státech neprobíhají souběžná řízení ve věci 
stejných skutečností;

 postup, podle něhož se jejich vnitrostátní orgány dohodnou na jurisdikci pro vedení 
trestního řízení ve věci konkrétních skutečností spadajících do příslušnosti dvou nebo 
více členských států;

 pravidla a společná kritéria, jež by vnitrostátní orgány měly zohlednit, kdykoli usilují 
o dohodu ohledně jurisdikce pro vedení trestního řízení ve věci konkrétních 
skutečností.

Evropský parlament byl v souladu s článkem 39 Smlouvy o EU požádán o předložení 
stanoviska k výše uvedenému legislativnímu podnětu.

Na schůzi výboru LIBE, která se konala dne 19. března 2009, předložila zpravodajka Renate 
Weberová svůj návrh zprávy.  

Zdůraznila současně, že podle neoficiálních informací Rada legislativní návrh podstatně 
změnila. Uvedla, že není vhodné pracovat se zastaralým zněním, a požádala, aby byl 
Evropský parlament opětovně konzultován ohledně aktualizovaného znění.    

Zpravodajka obdržela podporu výboru a představitel českého předsednictví Rady, který sdílel 
stanovisko Parlamentu, oznámil, že proběhne další konzultace ohledně konečného znění 
rámcového rozhodnutí. V očekávání další konzultace ze strany Rady předseda výboru LIBE 
postup odložil.



PR\788675CS.doc 21/23 PE427.961v01-00

CS

Dne 6. dubna 2009 dosáhly členské státy obecného konsensu o znění, které se podstatně liší 
od původní iniciativy.

Toto stanovisko odkazuje na znění schválené Radou. Lhůta, kterou Rada stanovila 
pro předložení stanoviska podle článku 39 Smlouvy o EU, je 23. října 2009.

Návrh rámcového rozhodnutí se zabývá případy, kdy jsou proti stejné osobě (stejným 
osobám) vedena v různých členských státech souběžná trestní řízení ve věci stejných 
skutečností, což by mohlo vést k porušení zásady „ne bis in idem“. 

Návrh rámcového rozhodnutí obsahuje tato opatření:

 postup, jímž se navazuje kontakt mezi příslušnými orgány členských států, s cílem 
potvrdit existenci souběžných trestních řízení ve věci stejných skutečností týkajících 
se totožné osoby,

 pravidla pro výměnu informací prostřednictvím přímých konzultací mezi příslušnými 
orgány dvou nebo více členských států, jež taková souběžná trestní řízení vedou, 
s cílem dosáhnout konsensu ohledně jakéhokoli účinného řešení, jež by zabránilo 
nepříznivým důsledkům, které z takové situace vyplývají.

Lhůta pro odpověď orgánu požádaného o informace není stanovena.

Není stanoveno kritérium pro určení nejvhodnějšího justičního orgánu.

Součástí přílohy návrhu rámcového rozhodnutí není žádný formulář, kterým by se mohly 
řídit příslušné orgány (a který byl součástí původního znění). 

Ačkoli je stanovena povinnost kontaktovat příslušný orgán jiného členského státu,  
obdobná povinnost informovat Eurojust nebyla stanovena.

Úloha Eurojustu při řešení případných konfliktů je slabá a není v žádném případě 
dostatečná.
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STANOVISKO ZPRAVODAJKY

Zpravodajka vítá podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské 
republiky a Švédského království k rámcovému rozhodnutí Rady o předcházení 
kompetenčním sporům v trestním řízení a jejich řešení. 

Zpravodajka rovněž vítá skutečnost, že stávající text na rozdíl od původního návrhu výslovně 
odkazuje na zásadu ne bis in idem.   

Účinné uplatňování zásady ne bis in idem úzce souvisí s ochranou základních práv a je 
logickým doplňkem zásady vzájemného uznávání, podle níž členské státy přijímají 
a vykonávají rozsudky vydané v jiném členském státě. Přijetím tohoto právního předpisu by 
se zajistilo, aby bylo dodržování zásady ne bis in idem zaručeno v rámci celého evropského 
justičního prostoru a nikoli pouze při vnitrostátních řízeních.

Zpravodajka zdůrazňuje skutečnost, že toto rámcové rozhodnutí se omezuje na povinnost 
členských států vzájemně se informovat  a zahájit přímé konzultace „s cílem dosáhnout 
konsensu o účinném řešení zaměřeném na zabránění nepříznivým následkům způsobeným 
těmito souběžnými řízeními, které může případně vést k soustředění trestního řízení 
do jednoho členského státu“, a lituje toho, že nezavádí mechanismus, jenž by skutečně řešil 
kompetenční spory, ani vhodná kritéria pro určení členského státu příslušného k dotčenému 
řízení. 

Zpravodajka se domnívá, že ochraně osoby, která je formálně obviněna, musí být věnována 
maximální pozornost a že jí musí být poskytnuty odpovídající procesní záruky. Součástí 
těchto záruk by mělo být přinejmenším právo obviněné osoby vyjádřit svůj názor a být 
informován o souvisejících otázkách, aby měla z čeho vycházet při zpochybnění rozhodnutí 
justičních orgánů, které se jeví jako neopodstatněné.  

Zpravodajka by rovněž ráda zdůraznila, že rozhodnutí o soudní příslušnosti nebo, jak uvádí 
návrh rámcového rozhodnutí, „konsensus o účinném řešení zaměřeném na zabránění 
nepříznivým následkům způsobeným těmito souběžnými řízeními“,  musí být spravedlivá, 
nezávislá a objektivní a musí uplatňovat zásady uvedené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii 
a vyjádřené v Listině základních práv Evropské unie a v Evropské úmluvě o lidských právech.

Zpravodajka se též domnívá, že pokud jde o údaje týkající se formálně obviněné osoby, které 
se uvádějí v oznámeních, jež si mezi sebou vyměňují vnitrostátní orgány, je důležité zajistit 
odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a že by v rámcovém rozhodnutí mělo být 
výslovně určeno, které osobní údaje mohou být předmětem výměny. Předmětem výměny by 
měly být pouze jméno, státní příslušnost, datum narození a adresa podezřelé a/nebo obviněné 
osoby, jsou-li tyto údaje známy, a případných obětí.

Zpravodajka je přesvědčena, že je zásadní, aby se na rozhodování o soudní příslušnosti 
podílel Eurojust. Vzhledem ke své úloze koordinátora a přibývajícím úkolům v této oblasti 
vyplývajícím z rozhodnutí Rady 2008/426/SVV ze dne 16. prosince 2008 o posílení Eurojustu 
a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci 
(Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti by měl být zapojen v co 
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nejranější fázi.

Eurojust by proto měl být zapojen již v okamžiku, kdy je zahájen postup „kontaktování“.
Je třeba zdůraznit, že jakýkoli vnitrostátní orgán může v kterékoli fázi vnitrostátního řízení 
požádat Eurojust o poradenství a předložit mu konkrétní případy související s otázkou 
nejvhodnější jurisdikce. Pokud do 6 měsíců od zahájení přímých konzultací příslušných 
justičních orgánů nebylo dosaženo dohody, Eurojust by měl být informován o důvodech, 
proč k dohodě nedošlo, a jako kolegium předloží stanovisko v souladu s pravidlem 
stanoveným v rozhodnutí Rady 2008/426/SVV ze dne 16. prosince 2008. 

Zpravodajka připomíná, že podnět k rámcovému rozhodnutí se zaměřuje výhradně na 
pozitivní kompetenční spory. Na negativní kompetenční spory (kdy ve věci spáchaného 
trestného činu nestanovil svou příslušnost žádný členský stát) neodkazuje žádné opatření. 
Zpravodajka proto s náležitým ohledem na úlohu Eurojustu vyzývá Evropskou komisi, aby 
co nejdříve předložila návrh, který toto rámcové rozhodnutí doplní o pravidla pro řešení 
negativních kompetenčních sporů.

Řada pozměňovacích návrhů zdůrazňuje skutečnost, že veškerými záležitostmi týkajícími se 
jurisdikce by se měly zabývat justiční orgány, tj. soudce, vyšetřující soudce nebo státní 
zástupce.


