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PR_CNS_art100am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o iniciatíve Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva na prijatie rámcového rozhodnutia Rady 
2009/.../SVV o predchádzaní kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich 
urovnávaní
(8535/2009 – C7-0000/2009 – 2009/0802(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na iniciatívu Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, 
Slovenskej republiky a Švédskeho kráľovstva (8535/2009),

– so zreteľom na článok 34 ods. 2 písm. b) Zmluvy o EÚ,

– so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala 
s Európskym parlamentom (C7-0000/2009),

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A7-0000/2009),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie iniciatívy Českej republiky, Poľskej republiky, 
Slovinskej republiky, Slovenskej republiky a Švédskeho kráľovstva;

2. vyzýva Radu, aby zodpovedajúco zmenila text;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť iniciatívu Českej 
republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky a Švédskeho 
kráľovstva;

5. vyjadruje svoje odhodlanie v prípade, že táto iniciatíva nebude prijatá pred nadobudnutím 
platnosti Lisabonskej zmluvy, preskúmať každý ďalší návrh v rámci naliehavého postupu 
v úzkej spolupráci s národnými parlamentmi;

6. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam Českej 
republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky a Švédskeho 
kráľovstva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Iniciatíva Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva
Odôvodnenie 4

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Priame konzultácie by mali existovať 
medzi príslušnými orgánmi členských 
štátov s cieľom dosiahnuť konsenzus o 
akomkoľvek účinnom riešení s cieľom 
vyhnúť sa nepriaznivým následkom 
vyplývajúcim zo súbežných konaní a strate 
času a zdrojov dotknutých príslušných 
orgánov. Takéto účinné riešenie by najmä 
mohlo viesť k sústredeniu trestných konaní 
v jednom členskom štáte, napríklad 
prostredníctvom prevzatia trestného 
konania. Mohlo by pozostávať aj z iného 
kroku umožňujúceho účinné a rozumné 
uskutočňovanie týchto konaní, napríklad 
predloženie veci Eurojustu, ak príslušné 
orgány nemôžu dospieť ku konsenzu. V 
tejto súvislosti by sa osobitná pozornosť 
mala venovať otázke zhromažďovania 
dôkazov, ktoré by mohlo byť ovplyvnené 
vedením súbežného konania.

(4) Priame konzultácie by mali existovať 
medzi príslušnými orgánmi členských 
štátov s cieľom dosiahnuť konsenzus o 
akomkoľvek účinnom riešení 
zabraňujúcom nepriaznivým následkom 
vyplývajúcim zo súbežných konaní a strate 
času a zdrojov dotknutých príslušných 
orgánov. Takéto účinné riešenie by najmä 
mohlo viesť k sústredeniu trestných konaní 
v jednom členskom štáte, napríklad 
prostredníctvom prevzatia trestného 
konania. Mohlo by pozostávať aj z iného 
kroku umožňujúceho účinné a rozumné 
uskutočňovanie týchto konaní. V tejto 
súvislosti by sa osobitná pozornosť mala 
venovať otázke zhromažďovania dôkazov, 
ktoré by mohlo byť ovplyvnené vedením 
súbežného konania.

Or. en

Odôvodnenie

Predloženie veci Eurojustu by nemalo byť otázkou voľby alebo posledným riešením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Iniciatíva Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva
Odôvodnenie 7

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Príslušný orgán, s ktorým nadviazal 
kontakt príslušný orgán iného členského 
štátu, by mal mať všeobecnú povinnosť
odpovedať na predloženú žiadosť.

(7) Príslušný orgán, s ktorým nadviazal 
kontakt príslušný orgán iného členského 
štátu, by mal odpovedať na predloženú 
žiadosť v stanovenej lehote. Počas procesu 
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Kontaktujúci orgán sa nabáda, aby 
stanovil lehotu, v ktorej by mal 
kontaktovaný orgán odpovedať, ak je to 
možné. Počas procesu kontaktovania by 
príslušné orgány mali úplne zohľadňovať 
špecifickú situáciu osoby zbavenej osobnej 
slobody.

kontaktovania by príslušné orgány mali 
úplne zohľadňovať špecifickú situáciu 
osoby zbavenej osobnej slobody.

Or. en

Odôvodnenie

Odpoveď príslušného kontaktovaného orgánu by sa nemala vnímať ako „všeobecná“, ale 
skôr ako zákonná povinnosť. Určovanie lehoty na poskytnutie tejto odpovede musí byť 
stanovené v rámcovom rozhodnutí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Iniciatíva Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva
Odôvodnenie 8

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Priamy kontakt medzi príslušnými 
orgánmi by mal byť hlavnou zásadou
spolupráce ustanovenej podľa tohto 
rámcového rozhodnutia. V súlade so 
zásadou vnútroštátnej procesnej 
autonómie by členské štáty mali mať 
právomoc rozhodnúť, ktoré orgány sú 
príslušné konať v súlade s týmto 
rámcovým rozhodnutím za podmienky, že 
takéto orgány majú právomoc zasahovať 
a rozhodovať v súlade s jeho 
ustanoveniami.

(8) Priamy kontakt medzi príslušnými 
orgánmi a zapojenie Eurojustu by mali 
byť hlavnými zásadami spolupráce 
ustanovenej podľa tohto rámcového 
rozhodnutia.

Or. en

Odôvodnenie

Reakciou na pozíciu vyplývajúcu z rozhodnutia Rady 2009/426/SVV by malo byť uznanie 
vedúcej úlohy Eurojustu. Vzhľadom na význam otázky príslušnosti, o ktorú v tejto súvislosti 
ide, by sa za jediné príslušné orgány mali považovať súdne orgány.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Iniciatíva Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva
Odôvodnenie 9

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Pri snahe o dosiahnutie konsenzu o 
účinnom riešení s cieľom vyhnúť sa
negatívnym dôsledkom súbežných konaní 
prebiehajúcich v dvoch alebo viacerých 
členských štátoch by príslušné orgány mali 
vziať do úvahy, že každý prípad je 
špecifický a že by sa mali zohľadniť všetky 
okolnosti a skutková podstata. Pri snahe 
o konsenzus by príslušné orgány mali 
zvážiť príslušné kritériá, ktoré môžu 
zahŕňať kritériá vymedzené 
v usmerneniach, ktoré boli uverejnené vo 
výročnej správe Eurojustu za rok 2003 
a ktoré boli zostavené pre potreby praxe, 
a zohľadňovať napríklad miesto, kde sa 
spáchala väčšina trestnej činnosti, miesto, 
kde bola spôsobená väčšina škody, miesto, 
kde sa nachádzajú podozrivé alebo 
obvinené osoby, a možnosti zabezpečenia 
ich odovzdania alebo vydania do 
právomoci iných príslušných štátov, 
štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu 
podozrivých alebo obvinených osôb, 
dôležité záujmy podozrivých alebo 
obvinených osôb, dôležité záujmy obetí 
a svedkov, prípustnosť dôkazov alebo 
prípadný odklad, ktorý sa môže vyskytnúť.

(9) Pri snahe o dosiahnutie konsenzu o 
účinnom riešení zabraňujúcom negatívnym 
dôsledkom súbežných konaní 
prebiehajúcich v dvoch alebo viacerých 
členských štátoch by príslušné orgány mali 
vziať do úvahy, že každý prípad je 
špecifický a že by sa mali zohľadniť všetky 
okolnosti a skutková podstata.

Or. en

Odôvodnenie

Kritériá na určenie súdnej príslušnosti by mali byť jasne stanovené a zahrnuté skôr 
v rámcovom rozhodnutí než v odôvodnení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Iniciatíva Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva
Odôvodnenie 10

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Povinnosť príslušných orgánov 
nadviazať priame konzultácie v záujme 
dosiahnutia konsenzu v kontexte tohto 
rámcového rozhodnutia by nemala 
vylučovať možnosť, aby sa takéto priame 
konzultácie uskutočňovali za pomoci 
Eurojustu.

(10) Povinnosť príslušných orgánov 
nadviazať priame konzultácie v záujme 
dosiahnutia konsenzu v kontexte tohto 
rámcového rozhodnutia by sa mala 
vykonať za pomoci Eurojustu.

Or. en

Odôvodnenie

Reakciou na pozíciu vyplývajúcu z rozhodnutia Rady 2009/426/SVV by malo byť uznanie 
vedúcej úlohy Eurojustu. Vzhľadom na význam otázky príslušnosti, o ktorú v tejto súvislosti 
ide, by sa za jediné príslušné orgány mali považovať súdne orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Iniciatíva Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva
Odôvodnenie 14

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Keďže Eurojust je mimoriadne 
vhodným subjektom na poskytovanie 
pomoci pri riešení kolízií právomocí, keď 
sa nepodarí dosiahnuť konsenzus, veci by 
sa mali zvyčajne predkladať Eurojustu. Je 
potrebné poznamenať, že v súlade s 
článkom 13 ods. 7 písm. a) rozhodnutia 
Rady 2002/187/SVV, ktorým sa zriaďuje 
Eurojust s cieľom posilniť boj proti 
závažným trestným činom (ďalej len 
„rozhodnutie o Eurojuste“), naposledy 
zmeneného a doplneného rozhodnutím 
Rady 2009/…/SVV z … o posilnení 
Eurojustu, Eurojust musí informovať o 
každej veci, v ktorej došlo alebo môže 

(14) Keďže Eurojust je mimoriadne 
vhodným subjektom na poskytovanie 
pomoci pri riešení kolízií právomocí, veci 
by sa mali zvyčajne predkladať Eurojustu.
Je potrebné poznamenať, že v súlade s 
článkom 13 ods. 7 písm. a) rozhodnutia 
Rady 2002/187/SVV, ktorým sa zriaďuje 
Eurojust s cieľom posilniť boj proti 
závažným trestným činom (ďalej len 
„rozhodnutie o Eurojuste“), naposledy 
zmeneného a doplneného rozhodnutím 
Rady 2009/426/SVV zo 16. decembra 2008 
o posilnení Eurojustu, Eurojust musí byť 
informovaný o každej veci, v ktorej došlo 
alebo môže dôjsť ku kolízii právomocí a že 
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dôjsť ku kolízii právomocí a že vec možno 
predložiť Eurojustu kedykoľvek, keď to 
aspoň jeden príslušný orgán zapojený do 
priamych konzultácií považuje za vhodné.

vec možno predložiť Eurojustu 
kedykoľvek, keď to aspoň jeden príslušný 
orgán zapojený do priamych konzultácií 
považuje za vhodné.

Or. en

Odôvodnenie

Reakciou na pozíciu vyplývajúcu z rozhodnutia Rady 2009/426/SVV by malo byť uznanie 
vedúcej úlohy Eurojustu. Vzhľadom na význam otázky príslušnosti, o ktorú v tejto súvislosti 
ide, by sa za jediné príslušné orgány mali považovať súdne orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Iniciatíva Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva
Odôvodnenie 16

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Toto rámcové rozhodnutie by nemalo 
viesť k zbytočnému administratívnemu 
zaťaženiu, ak v prípade problémov, 
ktorými sa zaoberá, existujú vhodnejšie 
možnosti riešenia. V situácii, keď majú 
členské štáty k dispozícii pružnejšie 
nástroje alebo dohody, majú tieto nástroje 
alebo dohody prednosť pred týmto 
rámcovým rozhodnutím.

(16) Toto rámcové rozhodnutie by nemalo 
viesť k zbytočnému administratívnemu 
zaťaženiu, ak v prípade problémov, 
ktorými sa zaoberá, existujú vhodnejšie 
možnosti riešenia. Preto v prípadoch, ak sa 
medzi členskými štátmi uplatňujú
pružnejšie nástroje alebo dohody, mali by 
mať prednosť pred týmto rámcovým 
rozhodnutím za predpokladu, že neznižujú 
úroveň ochrany poskytovanej podozrivej 
alebo obvinenej osobe.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa názoru spravodajkyne sa musí úrovni ochrany podozrivej alebo obvinenej osoby 
venovať maximálna pozornosť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Iniciatíva Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva
Odôvodnenie 20

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Toto rámcové rozhodnutie 
rešpektuje základné práva a dodržiava 
zásady uznané článkom 6 Zmluvy o 
Európskej únii a vyjadrené v Charte 
základných práv Európskej únie,

(20) Toto rámcové rozhodnutie 
rešpektuje základné práva a dodržiava 
zásady uznané článkom 6 Zmluvy o 
Európskej únii a vyjadrené Chartou 
základných práv Európskej únie, najmä 
s ohľadom na jej článok 50.

Or. en

Odôvodnenie

Konečným cieľom predchádzania kompetenčným sporom a ich urovnávania je vyhnúť sa 
tomu, aby boli osoby pre ten istý skutok súdené dvakrát, a tým dodržať zásadu ne bis in idem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Iniciatíva Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva
Článok 3 - odsek 1 - písmeno b

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) „príslušný orgán“ je justičný alebo iný 
orgán, ktorý je podľa práva svojho 
členského štátu príslušný na úkony 
ustanovené v článku 2 ods. 1 tohto 
rámcového rozhodnutia;

b) „príslušný orgán“ je sudca, vyšetrujúci 
sudca alebo verejný prokurátor alebo iný
justičný orgán, ktorý je podľa práva svojho 
členského štátu príslušný na úkony 
ustanovené v článku 2 ods. 1 tohto 
rámcového rozhodnutia;

Or. en

Odôvodnenie

Akúkoľvek otázku týkajúcu sa príslušnosti by mali riešiť súdne orgány, t. j. sudca, vyšetrujúci 
sudca alebo verejný prokurátor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Iniciatíva Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
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republiky a Švédskeho kráľovstva
Článok 5 - odsek 3a (nový)

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. V súlade s rozhodnutím o Eurojuste 
by mal kontaktujúci orgán zároveň 
informovať Eurojust. 

Or. en

Odôvodnenie

Eurojust by mal byť vzhľadom na svoju koordinačnú úlohu zapojený do veci čo najskôr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Iniciatíva Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva
Článok 6 - odsek 1

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Kontaktovaný orgán odpovie na žiadosť 
predloženú v súlade s článkom 5 ods. 1 v 
primeranej lehote uvedenej kontaktujúcim 
orgánom, alebo, ak sa lehota neuviedla, bez 
zbytočného odkladu, a informuje 
kontaktujúci orgán, či sa v jeho členskom 
štáte vedie súbežné konanie. V prípadoch, 
keď kontaktujúci orgán informoval 
kontaktovaný orgán, že podozrivá alebo 
obvinená osoba je v predbežnej alebo 
riadnej väzbe, príslušný orgán 
odpovedajúceho štátu sa zaoberá
žiadosťou ako s naliehavou záležitosťou.

1. Kontaktovaný orgán odpovie na žiadosť 
predloženú v súlade s článkom 5 ods. 1 v 
primeranej lehote uvedenej kontaktujúcim 
orgánom, alebo, ak lehota nie je uvedená, 
do 15 dní, a informuje kontaktujúci orgán, 
či sa v jeho členskom štáte vedie súbežné 
konanie. V prípadoch, keď kontaktujúci 
orgán informoval kontaktovaný orgán, že 
podozrivá alebo obvinená osoba je v 
predbežnej alebo riadnej väzbe, 
kontaktovaný orgán sa žiadosťou zaoberá 
ako naliehavou záležitosťou.

Or. en

Odôvodnenie

Najmä v takomto prípade sa zdá vhodné ustanoviť lehotu na odpovedanie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Iniciatíva Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva
Článok 8 - odsek 1 - písmeno c

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) všetky relevantné údaje o totožnosti
podozrivej alebo obvinenej osoby a 
prípadne o obetiach;

c) meno, štátna príslušnosť, dátum 
narodenia a adresa podozrivej alebo 
obvinenej osoby a prípadných obetí;

Or. en

Odôvodnenie

Zdá sa vhodné bližšie špecifikovať, čo sa rozumie pod pojmom „údaje“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Iniciatíva Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva
Článok 10 - odsek 1

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa zistí existencia súbežných 
trestných konaní, príslušné orgány 
dotknutých členských štátov začnú priame 
konzultácie, aby sa dospelo ku konsenzu o 
akomkoľvek účinnom riešení s cieľom 
vyhnúť sa nepriaznivým následkom 
vyplývajúcim z takýchto súbežných 
konaní, ktoré môže prípadne viesť k 
sústredeniu trestných konaní do jedného 
členského štátu.

1. Ak sa zistí existencia súbežných 
trestných konaní, príslušné orgány 
dotknutých členských štátov začnú bez 
zbytočného odkladu priame konzultácie, 
aby sa dospelo ku konsenzu o akomkoľvek 
účinnom riešení s cieľom vyhnúť sa 
nepriaznivým následkom vyplývajúcim z 
takýchto súbežných konaní, ktoré môže 
prípadne viesť k sústredeniu trestných 
konaní do jedného členského štátu.
V prípadoch, keď je podozrivá alebo 
obvinená osoba v predbežnej alebo riadnej 
väzbe, cieľom priamych konzultácií je 
urýchlené dosiahnutie konsenzu.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je stanovená žiadna lehota na uskutočnenie konzultácií uvedených v článku 10. Takéto 
prieťahy by mohli mať negatívny vplyv na strany zapojené do konaní, najmä podozrivé osoby, 
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a to hlavne v prípade, keď sú tieto osoby vo väzbe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Iniciatíva Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva
Článok 11

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak príslušné orgány členských štátov 
začnú priame konzultácie vo veci s cieľom 
dospieť ku konsenzu v súlade s článkom 
10, zvážia okolnosti a skutkovú podstatu 
veci a všetky faktory, ktoré považujú za 
relevantné.

Ak príslušné orgány členských štátov 
začnú priame konzultácie vo veci s cieľom 
dospieť ku konsenzu v súlade s článkom 
10, zvážia okolnosti a skutkovú podstatu 
veci a faktory, ako napríklad:

– miesto, kde sa spáchala väčšina trestnej 
činnosti,
– miesto, kde bola spôsobená väčšina 
škody,
– miesto, kde sa nachádza podozrivá alebo 
obvinená osoba, a možnosti zabezpečenia 
jej odovzdania alebo vydania do 
právomoci iných príslušných štátov,
– štátnu príslušnosť alebo pobyt 
podozrivej alebo obvinenej osoby, 
– dôležité záujmy podozrivej alebo 
obvinenej osoby, 
– dôležité záujmy obetí a svedkov,
– prípustnosť dôkazov alebo 
– prípadné prieťahy, ktoré sa môžu 
vyskytnúť.

Or. en

Odôvodnenie

Kritériá na určenie súdnej príslušnosti by mali byť jasne stanovené a zahrnuté skôr 
v rámcovom rozhodnutí než v odôvodnení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Iniciatíva Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva
Článok 11a (nový)

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 11a
Procesné záruky

Osoba, ktorá je obvinená, musí: 
– byť informovaná o výmene informácií 
a konzultáciách medzi orgánmi členských 
štátov a medzi orgánmi členského štátu 
a Eurojustom, ako aj o prijatých 
rozhodnutiach či nedosiahnutých 
dohodách podľa tohto rámcového 
rozhodnutia a taktiež o zapojených 
účastníkoch, obsahu a dôvodoch;
– mať právo vyjadriť stanovisko k 
otázke najvhodnejšej príslušnosti predtým, 
než sa rozhodnutie prijme;
– mať právo na odvolanie proti 
rozhodnutiu prijatému v súlade s článkom 
10 ods. 1 alebo na preskúmanie 
rozhodnutia v prípade nedosiahnutia 
dohody. 
Členské štáty zabezpečia, aby bol 
zaručený náležitý preklad, tlmočenie 
a právna pomoc.

Or. en

Odôvodnenie

Ochrane osoby, ktorá je formálna obvinená, sa musí venovať maximálna pozornosť. Jej 
základné práva nemôžu byť v žiadnom prípade obmedzené. Spravodajkyňa sa preto domnieva, 
že je potrebné poskytnúť zodpovedajúce procesné záruky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Iniciatíva Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva
Článok 11b (nový)

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 11b
Základné práva

Akýkoľvek konsenzus dosiahnutý na 
základe článku 10 ods. 1 musí byť 
spravodlivý, nezávislý a objektívny a musí 
sa k nemu dospieť uplatňovaním zásad 
uznaných článkom 6 Zmluvy o Európskej 
únii a vyjadrených v Charte základných 
práv Európskej únie a Európskom 
dohovore o ochrane ľudských práv a 
základných slobôd tak, aby sa zaručila 
ochrana ľudských práv podozrivej alebo 
obvinenej osoby.

Or. en

Odôvodnenie

Dodržiavanie základných práv nemôže byť v žiadnom prípade obmedzené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Iniciatíva Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva
Článok 12 - odsek 1a (nový)

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Akýkoľvek vnútroštátny orgán môže v 
akomkoľvek štádiu vnútroštátneho 
konania požiadať Eurojust o radu alebo 
mu predložiť konkrétne prípady, ktoré 
nastoľujú otázku najvhodnejšej súdnej 
príslušnosti.

Or. en



PR\788675SK.doc 17/23 PE427.961v01-00

SK

Odôvodnenie

Vzhľadom na svoju koordinačnú úlohu je Eurojust vo veľmi výhodnom postavení, pokiaľ ide 
o pomoc vnútroštátnym orgánom pri riešení tohto druhu prípadov, a zdá sa, že by bolo 
vhodné túto úlohu zdôrazniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Iniciatíva Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva
Článok 12 - odsek 2

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak nie je možné dospieť ku konsenzu v 
súlade s článkom 10, ktorýkoľvek 
dotknutý príslušný orgán zúčastnených 
členských štátov predloží vec Eurojustu, 
ak je to vhodné a ak má Eurojust 
právomoc konať podľa článku 4 ods. 1 
rozhodnutia o Eurojuste.

2. Ak sa do 6 mesiacov od začatia 
priamych konzultácií nedosiahne dohoda, 
Eurojust musí byť informovaný 
o príčinách, pre ktoré sa dohoda 
nedosiahla, a ako kolégium vydá 
stanovisko v súlade s článkom 7 ods. 2 
rozhodnutia o Eurojuste.

Or. en

Odôvodnenie

Eurojustu by mal mať čo najväčšiu možnosť konať v rámci obmedzení stanovených 
rozhodnutím Rady 2009/426/SVV zo 16. decembra 2008 o posilnení Eurojustu, ktorým sa 
mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/187/SVV, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj 
proti závažnej trestnej činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Iniciatíva Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva
Článok 12 - odsek 2a (nový)

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Ak sa členské štáty rozhodnú 
nepostupovať podľa stanoviska 
Eurojustu, písomne ho o tom informujú 
v súlade s článkom 7 rozhodnutia 
o Eurojuste.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh dopĺňa predchádzajúci pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Iniciatíva Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva
Článok 12 - odsek 2b (nový)

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Na účely tohto rámcového 
rozhodnutia sa neuplatní článok 4 
rozhodnutia o Eurojuste.

Or. en

Odôvodnenie

Na účely tohto rámcového rozhodnutia a v rámci tejto konzultačnej činnosti nie je dôvod 
obmedzovať právomoci Eurojustu, ktorý by sa mal zaoberať všetkými druhmi trestnej 
činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Iniciatíva Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva
Článok 15 - odsek 1 - úvodná časť

Návrh Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pokiaľ iné právne nástroje alebo 
dojednania umožňujú rozšírenie cieľov 
tohto rámcového rozhodnutia alebo 
pomáhajú zjednodušovať postup, v rámci 
ktorého si vnútroštátne orgány vymieňajú 
informácie o svojich trestných konaniach, 
začínajú s priamymi konzultáciami a snažia 
sa dospieť ku konsenzu o akomkoľvek 
účinnom riešení s cieľom vyhnúť sa 
nepriaznivým následkom vyplývajúcim zo 
súbežných konaní, členské štáty môžu:

1. Pokiaľ iné právne nástroje alebo dohody
umožňujú rozšírenie cieľov tohto 
rámcového rozhodnutia alebo pomáhajú 
zjednodušovať postup, v rámci ktorého si 
vnútroštátne orgány vymieňajú informácie 
o svojich trestných konaniach, začínajú s 
priamymi konzultáciami a snažia sa 
dospieť ku konsenzu o akomkoľvek 
účinnom riešení s cieľom vyhnúť sa 
nepriaznivým následkom vyplývajúcim zo 
súbežných konaní, a za predpokladu, že 
neznižujú úroveň ochrany poskytovanej 
podozrivej alebo obvinenej osobe, členské 
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štáty môžu:

Or. en

Odôvodnenie

Podľa názoru spravodajkyne sa musí úrovni ochrany podozrivej alebo obvinenej osoby 
venovať maximálna pozornosť.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Haagskym programom na posilnenie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v EÚ sa riešia 
kompetenčné spory, pričom sa v ňom zdôrazňuje, že by sa mala venovať osobitná pozornosť 
možnostiam sústrediť trestné stíhanie cezhraničných mnohostranných prípadov v jednom 
členskom štáte a že ďalšia pozornosť by sa mala venovať návrhom týkajúcich sa 
kompetenčných sporov a zásady ne bis in idem, aby bolo možné dokončiť súhrnný program 
opatrení k vykonávaniu zásady vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí v trestných 
otázkach.

Táto otázka je úzko spojená so zásadami ustanovenými v článkoch 54 až 58 Dohovoru, 
ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (CISA).

Návrh rámcového rozhodnutia Rady o predchádzaní kolíziám pri výkone právomoci v 
trestných veciach a ich urovnávaní bol predložený z iniciatívy Českej republiky, Poľskej 
republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky a Švédskeho kráľovstva a má za cieľ 
predchádzať kompetenčným sporom v trestnom konaní a urovnávať ich.

Zámerom tejto legislatívnej iniciatívy je ustanoviť:

 procedurálny rámec, v ktorom si vnútroštátne orgány musia vymieňať informácie 
o trestnom konaní vo veci konkrétnych skutkov s cieľom zistiť, či v inom členskom 
štáte alebo členských štátoch neprebiehajú súbežné konania vo veci rovnakých 
skutkov;

 postup, podľa ktorého sa vnútroštátne orgány dohodnú na príslušnosti pre vedenie 
trestného konania vo veci konkrétnych skutkov spadajúcich do príslušnosti dvoch 
alebo viacerých členských štátov;

 pravidlá a spoločné kritériá, ktoré vnútroštátne orgány dvoch alebo viacerých 
členských štátov musia zohľadniť pri hľadaní dohody o najvhodnejšej príslušnosti pre 
vedenie trestného konania vo veci konkrétnych skutkov.

Podľa článku 39 ZEÚ bol Európsky parlament požiadaný o predloženie stanoviska k vyššie 
uvedenej legislatívnej iniciatíve.

Spravodajkyňa Renate Weber predložila svoj návrh správy na schôdzi výboru LIBE, ktorá sa 
konala 19. marca 2009.  

Zároveň zdôraznila, že podľa neoficiálnych informácií Rada podstatne zmenila legislatívny 
návrh a vyhlásila, že považuje za nevhodné pracovať na neaktuálnom znení návrhu, pričom 
vyzvala Európsky parlament na opätovnú konzultáciu o jeho aktualizovanom znení. 

Výbor podporil spravodajkyňu a zástupca českého predsedníctva Rady, ktoré zdieľa 
stanovisko Parlamentu, informoval o opätovnej konzultácii týkajúcej sa konečného znenia 
rámcového rozhodnutia. Predseda výboru LIBE odložil postup do opätovnej konzultácie 
Rady.
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Členské štáty dosiahli 6. apríla 2009 všeobecný konsenzus v súvislosti so znením, ktoré sa 
výrazne líši od pôvodného znenia iniciatívy.

Toto stanovisko sa týka znenia, ktoré schválila Rada. Termín na predloženie stanoviska 
v súlade s článkom 39 ZEÚ, ktorý určila Rada, je 23. október 2009. 

Rámcové rozhodnutie sa vzťahuje na situácie, v ktorých sú proti tej istej osobe alebo osobám 
vedené súbežné trestné konania v rôznych členských štátoch vo veci rovnakých skutkov, čo 
by mohlo viesť k porušeniu zásady ne bis in idem.

Rámcové rozhodnutie obsahuje tieto opatrenia:

 postup nadviazania kontaktov medzi príslušnými orgánmi členských štátov s cieľom 
potvrdiť existenciu súbežných trestných konaní vo veci rovnakých skutkov týkajúcich 
sa rovnakej osoby alebo osôb;

 pravidlá výmeny informácií prostredníctvom priamych konzultácií medzi príslušnými 
orgánmi dvoch alebo viacerých členských štátov, ktoré vedú takéto súbežné trestné 
konania, s cieľom dosiahnuť konsenzus o účinnom riešení zabraňujúcom negatívnym 
dôsledkom vyplývajúcim z týchto konaní.

Nie je stanovená žiadna lehota, v ktorej musí príslušný orgán, od ktorého sa žiada 
informácia, poskytnúť odpoveď.

Neuvádza sa žiadne kritérium potrebné na určenie najvhodnejšej súdnej príslušnosti.

K návrhu rámcového rozhodnutia nie je priložený žiadny formulár určený pre príslušné 
orgány (zatiaľ čo pôvodné znenie obsahovalo tento formulár).

Napriek povinnosti kontaktovať príslušný orgán iného členského štátu sa neukladá 
povinnosť informovať Eurojust.

Úloha Eurojustu, ktorá spočíva v riešení prípadných kolízií právomocí, je nedostatočná 
a ani zďaleka nie je uspokojujúca.
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STANOVISKO SPRAVODAJKYNE 

Spravodajkyňa víta iniciatívu Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, 
Slovenskej republiky a Švédskeho kráľovstva na rámcové rozhodnutie o predchádzaní 
kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich urovnávaní. 

Spravodajkyňa tiež víta skutočnosť, že súčasné znenie výslovne odkazuje na zásadu ne bis in 
idem, pričom v pôvodnom návrhu sa tento odkaz neuvádza.

Účinné uplatňovanie zásady ne bis in idem je úzko spojené s ochranou základných práv a je 
logickým doplnením zásady vzájomného uznávania, v súlade s ktorou členské štáty akceptujú 
a vykonávajú rozsudky vydané v inom členskom štáte. Prijatím tejto legislatívy by sa 
zabezpečilo, že sa zásada ne bis in idem zaručí v rámci celého európskeho súdneho priestoru 
a nielen vo vzťahu k vnútroštátnemu konaniu.

Spravodajkyňa zdôrazňuje skutočnosť, že rámcové rozhodnutie sa obmedzuje na povinnosť 
členských štátov navzájom sa informovať a zapojiť sa do priamych konzultácií, „aby sa 
dospelo ku konsenzu o akomkoľvek účinnom riešení s cieľom vyhnúť sa nepriaznivým 
následkom vyplývajúcim z takýchto súbežných konaní, ktoré môže prípadne viesť 
k sústredeniu trestných konaní do jedného členského štátu“, a vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že toto rozhodnutie neposkytuje mechanizmus na skutočné vyriešenie kompetenčných sporov 
ani vhodné kritériá na určenie súdnej príslušnosti.

Spravodajkyňa sa domnieva, že úrovni ochrany formálne obvinenej osoby sa musí venovať 
maximálna pozornosť a že je potrebné poskytnúť zodpovedajúce procesné záruky. Medzi 
takéto záruky by mali patriť prinajmenšom právo obvinenej osoby vyjadriť svoj názor 
a získať informácie o príslušných otázkach tak, aby táto osoba mala z čoho vychádzať pri 
napadnutí rozhodnutia súdnych orgánov, ktoré sa nejaví ako opodstatnené.

Spravodajkyňa by tiež chcela zdôrazniť, že rozhodnutia o príslušnosti prijaté v súlade s týmto 
rámcovým rozhodnutím alebo, ako sa uvádza v návrhu rámcového rozhodnutia, „konsenzus 
o akomkoľvek účinnom riešení zabraňujúcom nepriaznivým následkom vyplývajúcim 
z takýchto súbežných konaní“, musia byť spravodlivé, nezávislé a objektívne a musia sa 
uskutočniť na základe uplatňovania zásad uznaných článkom 6 Zmluvy o Európskej únii 
a vyjadrených v Charte základných práv Európskej únie a Európskom dohovore o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd.

Čo sa týka údajov o formálne obvinenej osobe, ktoré si vnútroštátne orgány vymieňajú 
prostredníctvom oznámení, spravodajkyňa podporuje myšlienku, že je dôležité zabezpečiť 
zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov a že by v rámcovom rozhodnutí malo byť 
uvedené, aký typ osobných údajov sa vymieňa. Mali by sa vymieňať len meno, štátna 
príslušnosť, dátum narodenia a adresa podozrivej a/alebo obvinenej osoby a prípadných obetí, 
ak sú tieto údaje známe.

Spravodajkyňa sa domnieva, že je nanajvýš dôležité do rozhodnutia o príslušnosti zapojiť 
Eurojust. Eurojust by mal byť zapojený do veci čo najskôr vzhľadom na svoju koordinačnú 
úlohu, ako aj vzhľadom na čoraz viac príslušných úloh, ktoré sú uvedené v rozhodnutí Rady 
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2009/426/SVV zo 16. decembra 2008 o posilnení Eurojustu, ktorým sa mení a dopĺňa 
rozhodnutie 2002/187/SVV, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažnej 
trestnej činnosti.

Eurojust by preto mal byť zapojený hneď ako začne postup nadviazania kontaktov. Treba 
zdôrazniť, že akýkoľvek vnútroštátny orgán môže v akomkoľvek štádiu vnútroštátneho 
konania požiadať Eurojust o radu alebo mu predložiť konkrétne prípady, ktoré nastoľujú 
otázku najvhodnejšej súdnej príslušnosti. V prípade, že sa do 6 mesiacov od začatia priamych 
konzultácií príslušných súdnych orgánov nedosiahne dohoda, Eurojust by mal byť 
informovaný o príčinách, pre ktoré sa dohoda nedosiahla, a kolégium musí vydať stanovisko 
v súlade s pravidlom vymedzeným rozhodnutím Rady 2008/426/SVV zo 16. decembra 2008. 

Spravodajkyňa konštatuje, že iniciatíva na rámcové rozhodnutie sa zameriava výlučne 
na pozitívne kompetenčné spory. Žiadne ustanovenia tohto rámcového rozhodnutia sa 
nevzťahujú na negatívne kompetenčné spory (t. j. keď vo veci spáchaného trestného činu 
nestanovil svoju príslušnosť žiadny členský štát). Preto s náležitým zreteľom na úlohu 
Eurojustu spravodajkyňa vyzýva Európsku komisiu, aby v čo najkratšej lehote predložila 
návrh, ktorý toto rámcové rozhodnutie doplní o pravidlá riešenia negatívnych kompetenčných 
sporov.

Viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zdôrazňuje skutočnosť, že akúkoľvek otázku 
týkajúcu sa súdnej príslušnosti by mali riešiť súdne orgány, t. j. sudca, vyšetrujúci sudca alebo 
verejný prokurátor. 


