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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o práve na informácie v trestnom 
konaní
(KOM(2010)0392– C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0392),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 82 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0189/2010),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odôvodnené stanoviská, ktoré jeho predsedovi zaslali národné parlamenty, 
k súladu návrhu aktu so zásadou subsidiarity,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov2,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
a stanovisko Výboru pre právne veci (A7-0000/2010),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Smernica sa nevzťahuje na konania 
vedené správnymi orgánmi v súvislosti 
s porušením vnútroštátnych alebo 

vypúšťa sa

                                               
1

2
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európskych právnych predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže, ak právnu 
vec neprejednáva súd s právomocou v 
trestných veciach.

Or. en

Odôvodnenie

Táto smernica by mala zahŕňať všetky prípady obmedzenia osobnej slobody bez ohľadu na 
spôsob kvalifikovania konaní členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá 
týkajúce sa práv podozrivých a obvinených 
osôb na informácie o ich právach a na 
informácie o obvineniach vznesených proti 
nim v trestnom konaní.

Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá 
týkajúce sa práv podozrivých a obvinených 
osôb na informácie o ich právach a na 
informácie o obvineniach vznesených proti 
nim.

Or. en

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby bola 
každá osoba podozrivá alebo obvinená
zo spáchania trestného činu bez meškania 
a jednoduchou a prístupnou formou
informovaná o svojich procesných právach.

1. Členské štáty zabezpečia, aby bola 
každá osoba podozrivá alebo obvinená 
zo spáchania trestného činu ihneď 
písomne informovaná o svojich
procesných právach.

Or. en
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Odôvodnenie

Podozrivej/obvinenej osobe by sa malo čo možno najskôr zabezpečiť právo na informácie 
o jej právach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Medzi informácie podľa odseku 1 patria 
minimálne informácie:

2. Medzi informácie podľa odseku 1 patria 
minimálne informácie:

– o práve na tlmočenie a preklad,
– o práve na advokáta, v prípade, že je to 
nutné, bezodplatne,

– o práve na advokáta,

– o podmienkach bezodplatného prístupu 
k advokátovi,

– o práve byť informovaný o obvineniach 
a o práve na prípadný prístup 
k procesnému spisu,

– o práve byť informovaný o obvinení,

– o práve na prístup k dôkazovému 
materiálu súvisiacemu s daným prípadom, 
– o práve na zachovanie mlčanlivosti.

– o práve na tlmočenie a preklad,
– o práve byť bez meškania predvedený 
pred súd, ak je podozrivá alebo obvinená 
osoba zatknutá.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná štruktúra sa zdá byť logickejšia. Právo na tlmočenie a preklad by sa malo uviesť 
ako prvé, keďže je už harmonizované na úrovni EÚ.

Navrhovaná štruktúra sa zdá byť logickejšia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3a

List práv
1. Informácie uvedené v článku 3 sa 
poskytnú v písomne vo forme listu práv.
2. Listina práv bude napísaná 
jednoduchým jazykom a bude obsahovať 
minimálne prvky uvedené v prílohe I k 
tejto smernici.
3. Informácie, ktoré sa majú dať k 
dispozícii podľa tejto smernice, sa 
poskytnú v jazyku, ktorému podozrivá 
alebo obvinená osoba rozumie. V prípade 
dieťaťa alebo osoby s mentálnym 
postihnutím sa informácie o obvineniach 
poskytnú so zreteľom na vek dieťaťa, 
jeho zrelosť a duševné a citové 
spôsobilosti.
4. Členské štáty zabezpečia, aby podozrivá 
alebo obvinená osoba, ktorá nehovorí 
jazykom trestného konania alebo mu 
nerozumie, dostala listinu práv v jazyku, 
ktorému rozumie. Členské štáty 
zabezpečia, aby existoval mechanizmus 
na odovzdávanie informácií podozrivej 
alebo obvinenej osobe, ktorá je slabozraká 
alebo nevidomá, prípadne ktorá nevie 
čítať.
5. Ak vo výnimočných prípadoch listina 
práv nie je k dispozícii v príslušnom 
jazyku, bude podozrivá alebo obvinená 
osoba oboznámená so svojimi právami
ústne v jazyku, ktorému rozumie. Listina 
práv v jazyku, ktorému táto osoba 
rozumie, jej bude poskytnutá 
bez zbytočného odkladu.

Or. en
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Odôvodnenie

Navrhovaná štruktúra sa zdá byť logickejšia. Bol vložený odkaz na zdravotné alebo duševné 
postihnutie s cieľom zahrnúť aj takýto prípad. Príloha by mala byť záväzná z hľadiska svojho 
obsahu a mala byť odrážať rozsah pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3b
Právo na informácie o obvineniach

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
podozrivej alebo obvinenej osobe poskytli 
dostatočné informácie o obvinení 
s cieľom zabezpečiť spravodlivosť 
trestného konania a účinné vykonávanie 
jej práva na obhajobu.
2. Členské štáty zabezpečia, aby sa osobe, 
voči ktorej bolo vznesené trestné 
obvinenie, poskytli dostatočné informácie 
o druhu a dôvode obvinenia, hneď ako je 
podľa vnútroštátneho práva oprávnená 
podniknúť prvé kroky svoju obhajobu.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
zadržanej osobe poskytli v súlade 
s článkom 4 tejto smernice informácie 
o dôvodoch jej zadržania vrátane 
informácií o trestnom čine, z ktorého 
spáchania je podozrivá, hneď ako je 
pozbavená slobody.
Informáciami, ktoré sa poskytujú, 
zahŕňajú minimálne:
a) opis okolností, za ktorých bol údajný 
trestný čin spáchaný, vrátane času, miesta 
a charakteru účasti podozrivej alebo 
obvinenej osoby na trestnom čine, a
b) povahu a právnu kvalifikáciu 
predmetného trestného činu.

Or. en
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Odôvodnenie

Navrhovaná štruktúra sa zdá byť logickejšia. Netýka sa slovenského znenia. Okamih, keď sa 
právo na informácie o obvinení stáva účinným, by mal nastať vtedy, keď je 
podľa vnútroštátneho práva podozrivá/obvinená osoba oprávnená podniknúť akékoľvek kroky 
na svoju obhajobu alebo je pozbavená slobody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 4 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Právo na písomné informácie o právach v 
súvislosti so zatknutím

Právo na písomné informácie o právach
v prípade pozbavenia slobody

Or. en

Odôvodnenie

Rozsah navrhovaného znenia širší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak je určitá osoba zatknutá príslušnými 
orgánmi členského štátu v rámci trestného 
konania, musí byť bez meškania písomne 
informovaná o jej procesných právach 
(listina práv). Dotknutej osobe bude daná 
možnosť si listinu práv prečítať a ponechať 
si ju počas celého trvania pozbavenia 
slobody.

1. Ak je určitá osoba pozbavená slobody
orgánmi členského štátu v rámci trestného 
konania, musí byť okamžite písomne 
informovaná o jej procesných právach 
(listina práv). Dotknutej osobe bude daná 
možnosť si listinu práv prečítať a ponechať 
si ju počas celého trvania pozbavenia 
slobody. Toto ustanovenie sa vzťahuje 
na všetky prípady, keď je určitá osoba 
pozbavená slobody verejnými orgánmi.

Or. en

Odôvodnenie

Táto smernica by mala vzťahovať na akýkoľvek prípad pozbavenia slobody bez ohľadu na to, 
ako je konanie vymedzené podľa vnútroštátneho práva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Listina práv bude napísaná 
jednoduchým jazykom a bude obsahovať 
minimálne informácie uvedené v článku 3 
ods. 2. Orientačný vzor takejto listiny je 
uvedený v prílohe I k tejto smernici.

2. Ak bola osoba pozbavená slobody, 
listina práv bude obsahovať minimálne 
prvky stanovené v prílohe I k tejto 
smernici s doplnením informácií 
požadovaných podľa odseku 2a.

Or. en

Odôvodnenie

Príloha by mala byť záväzná. Ostatné ustanovenia boli prenesené do horizontálneho 
ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Okrem informácií, ktoré sa majú 
poskytovať podľa článku 3, osoba 
pozbavená slobody bude informovaná o:
a) tom, koľko hodín/dní môže byť 
pozbavená slobody predtým, ako bude 
predvedená pred súdny orgán; 
b) spôsobe spochybniť zatknutie 
a dosiahnuť prehodnotenie jej zadržania;
c) maximálnej lehote umiestnenia 
vo vyšetrovacej väzby v jej prípade.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná štruktúra sa zdá byť logickejšia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Osobe pozbavenej slobody sa poskytne 
možnosť prečítať si listinu práv a umožní 
sa jej ponechať si ju počas celého trvania 
jej pozbavenia slobody.

Or. en

Odôvodnenie

Podozrivá/obvinená osoba by mala mať právo ponechať si kópiu listiny práv, aby mala čas 
porozmýšľať o svojich právach a pláne na stratégiu obhajoby berúc do úvahy možnosti 
poskytované právom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby podozrivá 
alebo obvinená osoba, ktorá nehovorí 
jazykom trestného konania alebo mu 
nerozumie, dostala listinu práv v jazyku, 
ktorému rozumie. Členské štáty 
zabezpečia, aby existoval mechanizmus 
na odovzdávanie informácií podozrivej 
alebo obvinenej osobe, ktorá je slabozraká 
alebo nevie čítať. V prípadoch, keď je 
podozrivou alebo obvinenou osobou 
dieťa, budú tejto osobe informácie 
uvedené v listine práv poskytnuté aj ústne, 
a to so zreteľom na vek dieťaťa, jeho 
zrelosť a duševné a citové schopnosti.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná štruktúra sa zdá byť logickejšia. Tieto ustanovenia boli prenesené 
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do horizontálneho ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak listina práv nie je v príslušnom 
jazyku k dispozícii, bude podozrivá alebo 
obvinená osoba oboznámená so svojimi 
právami ústne v jazyku, ktorému rozumie.
Listina práv v jazyku, ktorému táto osoba 
rozumie, jej bude poskytnutá 
bez zbytočného odkladu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná štruktúra sa zdá byť logickejšia. Tieto ustanovenia boli prenesené 
do horizontálneho ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby akejkoľvek 
osobe, voči ktorej sa vedie konanie 
v súvislosti s výkonom európskeho 
zatýkacieho rozkazu, bola poskytnutá 
listina práv, v ktorej sa budú uvádzať práva 
tejto osoby podľa rámcového rozhodnutia 
Rady 2002/584/SVV. Orientačný vzor 
takejto listiny je uvedený v prílohe II k 
tejto smernici.

Členské štáty zabezpečia, aby akejkoľvek 
osobe, voči ktorej sa vedie konanie 
v súvislosti s výkonom európskeho 
zatýkacieho rozkazu, bola poskytnutá 
listina práv, v ktorej sa budú uvádzať práva 
tejto osoby podľa rámcového rozhodnutia 
Rady 2002/584/SVV. Listina práv bude 
napísaná jednoduchým jazykom a bude 
obsahovať minimálne prvky stanovené
v prílohe II k tejto smernici.

Or. en

Odôvodnenie

Príloha by mala byť záväzná z hľadiska svojho obsahu a mala byť odrážať rozsah pôsobnosti 
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tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Právo na prístup k procesnému spisu Právo na prístup k dôkazovému materiálu 
súvisiacemu s daným prípadom

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na „dôkazový materiál“ sa zdá byť jasnejší ako odkaz na „procesný spis“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 
že je podozrivá alebo obvinená osoba 
zatknutá v akomkoľvek štádiu trestného 
konania, bol jej alebo jej advokátovi 
poskytnutý prístup k tým dokumentom 
z procesného spisu, ktoré sú relevantné
pre určenie zákonnosti zatknutia alebo 
zadržania.

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 
že je podozrivá alebo obvinená osoba 
zatknutá v akomkoľvek štádiu trestného 
konania, bol dôkazový materiál súvisiaci 
s prípadom, ktorým disponujú príslušné 
orgány a ktorý je relevantný pre určenie 
zákonnosti zatknutia alebo zadržania, 
sprístupnený zatknutej osobe alebo jej 
advokátovi.

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na „dôkazový materiál“ sa zdá byť jasnejší ako odkaz na „procesný spis“. Všetok 
dôkazový materiál súvisiaci s prípadom by mal byť sprístupnený obžalovanému.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby obvinenej 
osobe alebo jej advokátovi bol poskytnutý 
prístup k procesnému spisu po skončení 
vyšetrovania trestného činu. Prístup 
k niektorým dokumentom v procesnom 
spise môže príslušný súdny orgán vylúčiť, 
ak by to mohlo viesť k vážnemu 
ohrozeniu života inej osoby, alebo ak by to 
mohlo vážnym spôsobom poškodiť 
vnútornú bezpečnosť členského štátu, v 
ktorom konanie prebieha. Ak si to 
vyžaduje záujem spravodlivosti, môže
obvinená osoba alebo jej advokát požiadať 
o poskytnutie zoznamu dokumentov, ktoré 
procesný spis obsahuje.

2. Členské štáty zabezpečia, aby podozrivej 
alebo obvinenej osobe alebo jej advokátovi 
bol poskytnutý plný prístup k dôkazovému 
materiálu súvisiacemu s prípadom, 
ktorým disponujú príslušné orgány, 
najneskôr po skončení vyšetrovania 
trestného činu. Podozrivá alebo obvinená 
osoba alebo jej advokát môže požiadať o 
zoznam dôkazového materiálu, ktorým 
disponujú príslušné orgány.

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na „dôkazový materiál“ sa zdá byť jasnejší ako odkaz na „procesný spis“. Všetok 
dôkazový materiál súvisiaci s prípadom by mal byť bez výnimky sprístupnený obžalovanému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prístup k procesnému spisu sa poskytne 
včas na to, aby si podozrivá alebo obvinená 
osoba mohla pripraviť svoju obhajobu 
alebo napadnúť rozhodnutia v predsúdnom 
konaní. Tento prístup sa poskytne 
bezodplatne.

3. Prístup k dôkazovému materiálu 
súvisiacemu s prípadom, ktorým 
disponujú príslušné orgány, sa poskytne 
včas na to, aby si podozrivá alebo obvinená 
osoba mohla pripraviť svoju obhajobu 
alebo napadnúť rozhodnutia v predsúdnom 
konaní. Tento prístup sa poskytne 
bezodplatne.

Or. en
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Odôvodnenie

Rovnaké ako pri predchádzajúcich PDN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 8 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
poskytnutie informácií podozrivej alebo 
obvinenej osobe v súlade s touto 
smernicou zaznamenalo prostredníctvom 
zápisného konania podľa práva 
príslušného členského štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Treba zaznamenať 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby existoval 
postup na overenie, či boli podozrivej 
alebo obvinenej osobe poskytnuté všetky 
pre ňu relevantné informácie v súlade s 
článkami 3 až 7.

1. Členské štáty zabezpečia, aby existoval 
postup na overenie, či boli podozrivej 
alebo obvinenej osobe poskytnuté všetky 
pre ňu relevantné informácie v súlade s 
článkami tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie sa vzťahuje na celú smernicu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby 
podozrivá alebo obvinená osoba mala 
právo spochybniť v súlade s postupmi 
vnútroštátneho práva prípadné 
nepredloženie informácií požadovaných 
podľa tejto smernice alebo odmietnutie 
ich poskytnúť zo strany príslušných 
orgánov.

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie sa zdá jasnejšie ako článok 8 ods. 2 návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby mala 
podozrivá alebo obvinená osoba 
k dispozícii účinný prostriedok nápravy 
v prípade, že tieto informácie nedostane.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri predchádzajúcom PDN.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Dôkazový materiál nazbieraný 
pri porušení práv priznaných touto 
smernicou nemožno predložiť v prípade 
súdnych konaní.

Or. en

Odôvodnenie

Keď sa porušia práva obvinenej/podozrivej osoby, akýkoľvek nazbieraný dôkazový materiál 
sa považuje za neprípustný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice 
Príloha I

Text predložený Komisiou

Orientačný1 vzor listiny práv, ktorá sa má poskytnúť podozrivým a obvineným osobám pri 
zatknutí

Ak vás zatkla polícia, máte tieto práva:
A. právo byť informovaný o trestnom čine, zo spáchania ktorého ste podozrivý;
B. právo na pomoc advokáta;
C. právo na tlmočníka a preklad dokumentov, pokiaľ nerozumiete príslušnému jazyku;
D. právo vedieť, ako dlho môžete byť zadržiavaný.
Máte právo ponechať si túto listinu počas celej doby vášho zadržania.
A. Informácie o podozrení
– Máte právo okamžite po pozbavení slobody vedieť, prečo ste podozrivý zo spáchania 
trestného činu, a to aj v prípade, že vás polícia nevypočúva.
– Vy alebo váš advokát môžete požiadať o nahliadnutie do častí procesného spisu, ktoré sa 
týkajú vášho zatknutia alebo zadržania, alebo o podrobné informácie o ich obsahu. 
B. Pomoc advokáta
– Máte právo hovoriť s advokátom skôr, ako vás polícia začne vypočúvať.

                                               
1 Doplniť o ďalšie relevantné procesné práva platné v členských štátoch.
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– Ak požiadate o rozhovor so svojím advokátom, neznamená to, že budete vyzerať, ako keby 
ste vykonali niečo zlé.
– Polícia vám musí umožniť spojiť sa s vaším advokátom.

– Advokát pracuje nezávisle od polície a bez vášho súhlasu nevyzradí žiadne informácie, 
ktoré mu poskytnete.
– Máte právo hovoriť s advokátom v súkromí, či už na polícii a/alebo telefonicky.
– Pokiaľ si nemôžete dovoliť platiť advokáta, polícia vám musí poskytnúť informácie o 
bezodplatnej alebo čiastočne bezodplatnej právnej pomoci.
C. Pomoc tlmočníka
– Pokiaľ neovládate príslušný jazyk alebo mu nerozumiete, bude vám poskytnutý tlmočník. 
Tlmočník pracuje nezávisle od polície a bez vášho súhlasu nevyzradí žiadne informácie, 
ktoré mu poskytnete.
– Môžete požiadať o tlmočníka, aby vám pomohol pri komunikácii s vaším advokátom.
– Pomoc tlmočníka je bezodplatná.
– Máte právo dostať preklad akéhokoľvek súdneho rozhodnutia, ktorým sa povolilo vaše 
zatknutie alebo zadržiavanie vo väzbe. Môžete tiež žiadať o preklad ďalších dôležitých 
dokumentov z vyšetrovania.
D. Na ako dlho môžete byť pozbavený slobody?
– Ak vás neprepustia, musíte byť predvedený pred sudcu do *1 hodín od okamihu 
pozbavenia slobody.

– Potom vás musí sudca vypočuť a môže rozhodnúť o tom, či budete naďalej držaný vo 
väzbe alebo budete prepustený. Máte právo dostať preklad súdneho rozhodnutia, ak súd 
rozhodol o vašom zadržiavaní vo väzbe.
– Máte právo kedykoľvek požiadať o prepustenie z väzby. Váš advokát vám môže poradiť, 
ako postupovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vzor listiny práv, ktorá sa má poskytnúť podozrivým a obvineným osobám:
Ak ste podozrivá/ý alebo zatknutá/ý, máte tieto práva:
A. právo na tlmočníka a preklad dokumentov, pokiaľ nerozumiete príslušnému jazyku;
B. právo na advokáta;
C. právo byť informovaná/ý o podmienkach bezodplatného prístupu k advokátovi;
D. právo byť informovaná/ý o obvinení;
E. právo na prístup k dôkazovému materiálu súvisiacemu s daným prípadom;
E. právo na zachovanie mlčanlivosti.
V prípade pozbavenia slobody sa navyše na zadržané osoby uplatňujú tieto práva:
A. právo byť informovaná/ý o počte hodín/dní, počas ktorých môžete byť pozbavená/ý 
slobody predtým, ako budete predvedená/ý pred súdny orgán; 
B. právo byť informovaná/ý o tom, akým spôsobom môžete spochybniť svoje zadržanie 

                                               
1 (…)
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alebo dosiahnuť prehodnotenie svojho zadržania;
C. právo byť informovaná/ý o maximálnej lehote vyšetrovacej väzby, ktorá sa uplatňuje 
vo vašom prípade.
Máte právo ponechať si túto listinu počas celej doby vášho pozbavenia slobody.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice
Príloha II

Text predložený Komisiou

Orientačný1 vzor listiny práv, ktorá sa má poskytnúť osobám zatknutým na základe 
európskeho zatýkacieho rozkazu:
Ak vás zatkla polícia na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, máte tieto práva:
A. právo vedieť, prečo vás zatkli;
B. právo na pomoc advokáta;
C. právo na tlmočníka a preklad dokumentov, pokiaľ nerozumiete príslušnému jazyku;
D. právo byť informovaný o vašom práve na súhlas na odovzdanie;
E. právo na vypočutie, ak nesúhlasíte s odovzdaním;
F. právo byť prepustený po uplynutí príslušnej lehoty.
Máte právo ponechať si túto listinu počas celej doby vášho zadržania.
A. Právo vedieť, prečo vás zatkli
– Máte právo byť informovaný, prečo o vás iná krajina žiada.
B. Pomoc advokáta
– Máte právo na advokáta. Polícia vám musí umožniť spojiť sa s vaším advokátom.
– Advokát pracuje nezávisle od polície a bez vášho súhlasu nevyzradí žiadne informácie, 
ktoré mu poskytnete.
– Máte právo hovoriť s advokátom v súkromí, či už na polícii a/alebo telefonicky.
– Pokiaľ si nemôžete dovoliť platiť advokáta, polícia vám musí poskytnúť informácie 
o bezodplatnej právnej pomoci.
C. Pomoc tlmočníka
– Pokiaľ neovládate príslušný jazyk alebo mu nerozumiete, bude vám poskytnutý tlmočník. 
Tlmočník pracuje nezávisle od polície a bez vášho súhlasu nevyzradí žiadne informácie, 
ktoré mu poskytnete.
– Môžete požiadať o tlmočníka, aby vám pomohol pri komunikácii s vaším advokátom.
– Pomoc tlmočníka je bezodplatná.
– Máte právo dostať preklad akéhokoľvek súdneho rozhodnutia, ktorým sa povolilo vaše 
zatknutie alebo zadržiavanie vo väzbe. Môžete tiež žiadať o preklad ďalších dôležitých 
dokumentov z vyšetrovania.
D. Vaše právo na súhlas s odovzdaním 
– Máte právo dať súhlas s vaším odovzdaním na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. 
To by malo konanie urýchliť. 
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– Ak súhlasíte s vaším odovzdaním, v neskoršom štádiu môže byť zložité zmeniť tohto 
rozhodnutie. Skôr než sa rozhodnete o tom, či budete alebo nebudete súhlasiť s vaším 
odovzdaním, by ste sa mali poradiť so svojím advokátom. 
E. Vaše právo na vypočutie 
– Ak nesúhlasíte s vaším odovzdaním do členského štátu, ktorý o vás žiada, máte právo 
predstúpiť pred sudcu a vysvetliť, prečo s odovzdaním nesúhlasíte.
F. Právo byť prepustený po uplynutí príslušnej lehoty
– Vo všeobecnosti platí, že musíte byť odovzdaný do 10 dní po prijatí konečného 
rozhodnutia súdu o vašom odovzdaní. Ak ste neboli po 10 dňoch odovzdaný, musia vás 
orgány obvykle prepustiť. Z tohto pravidla však existujú výnimky, takže by ste sa o tejto veci 
mali poradiť s advokátom. 

______________
1 Doplniť o ďalšie relevantné procesné práva platné v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vzor listiny práv, ktorá sa má poskytnúť osobám zatknutým na základe európskeho 
zatýkacieho rozkazu:
Ak vás zatkla polícia, máte tieto práva:
A. právo na tlmočníka a preklad dokumentov, pokiaľ nerozumiete príslušnému jazyku;
B. právo na advokáta;
C. právo byť informovaná/ý o podmienkach bezodplatného prístupu k advokátovi;
D. právo byť informovaná/ý o obvinení;
E. právo na prístup k dôkazovému materiálu súvisiacemu s daným prípadom;
F. právo na zachovanie mlčanlivosti;
G. právo byť informovaná/ý o počte hodín/dní, počas ktorých môžete byť pozbavená/ý 
slobody predtým, ako budete predvedená/ý pred súd;
H. právo byť informovaná/ý o tom, akým spôsobom môžete spochybniť európsky zatýkací 
rozkaz;
I. právo byť informovaná/ý o maximálnej lehote zadržania vzhľadom na odovzdanie.
Máte právo ponechať si túto listinu počas celej doby vášho pozbavenia slobody.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zaistenie zavedenia spoločných minimálnych noriem v trestnom konaní zlepší zabezpečenie 
základných práv európskych občanov a pomôže prekonať ťažkosti, ktoré sa vyskytujú 
pri vykonávaní zásady vzájomného uznávania v trestných veciach z dôvodu nedostatočnej 
dôvery medzi justičnými orgánmi.

V nadväznosti na neúspešné prijatie horizontálneho právneho nástroja o procesných právach 
v trestnom konaní (návrh rámcového rozhodnutia Komisie v roku 2004) sa Rada rozhodla 
pokračovať etapovite a 30. novembra 2009 prijala plán procesných práv, v ktorom vyzvala 
Komisiu, aby predložila súbor legislatívnych návrhov súvisiacich s opatreniami uvedenými 
v tomto pláne. Návrh smernice o práve na informácie v trestnom konaní, ktorý predložila 
Komisia v júli 2010, je druhou etapou zoznamu opatrení, ktorý je súčasťou plánu procesných 
práv. Jej cieľom je stanoviť spoločné minimálne normy v súvislosti s právom na informácie 
v trestnom konaní v celej Európskej únii. Prvým krokom v súvislosti s právom na tlmočenie 
a preklad je smernica prijatá 8. októbra 2010.

V súvislosti s návrhom by sa smernica mala vzťahovať na akúkoľvek osobu od chvíle, keď sa 
táto od príslušných orgánov členského štátu prostredníctvom úradného oznámenia alebo inak 
dozvie, že je podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, až do ukončenia konania 
(vrátane akýchkoľvek opravných prostriedkov). Konania uplatňujúce európsky zatýkací 
rozkaz by tiež mali patriť do rozsahu pôsobnosti smernice, zatiaľ čo podľa odôvodnenia 15 
návrhu by sa smernica nemala vzťahovať na konania vedené správnymi orgánmi v súvislosti 
s porušením vnútroštátnych alebo európskych právnych predpisov na ochranu hospodárskej 
súťaže, ak právnu vec neprejednáva súd s právomocou v trestných veciach.

Hlavným cieľom návrhu je potvrdiť, že podozrivá alebo obžalovaná osoba má právo byť 
informovaná o svojich právach. Tieto informácie by sa mali poskytnúť v jednoduchej a 
prístupnej forme, a to ústne alebo písomne a v jazyku, ktorému podozrivá alebo obžalovaná 
osoba rozumie. Osobitné ustanovenia sa týkajú detí a osôb, ktoré sú slabozraké alebo 
nevidomé, prípadne ktoré nevedia čítať. Informácie by mali byť súčasťou tzv. listiny práv.

Podľa tohto návrhu sa osobitné informácie poskytnú v prípade, že je osoba v priebehu 
trestného konania na základe podozrenia zo spáchania trestného činu pozbavená slobody 
príslušným orgánom členského štátu (napr. zatknutím políciou a umiestnením do vyšetrovacej 
väzby na príkaz sudcu). Od členských štátov sa bude vyžadovať písomné poskytnutie 
informácií o procesných právach iba v tomto prípade.

Spolu s všeobecným právom byť informovaný o procesných právach je cieľom návrhu bližšie 
vymedziť dva osobitné druhy práv: právo byť informovaný o obvineniach a právo na prístup 
k procesnému spisu. Právo na prístup k procesnému spisu je však obmedzené, pretože návrh 
uvádza, že prístup k niektorým dokumentom v spise môže byť vylúčený, ak by to mohlo viesť 
k vážnemu ohrozeniu života inej osoby alebo ak by to mohlo vážnym spôsobom narušiť 
vnútornú bezpečnosť členského štátu, v ktorom sa konanie uskutočňuje.

S cieľom zaistiť účinné zabezpečenie práva na informácie návrh ustanovuje, že sa uplatňuje 
postup, aby sa overilo, či boli podozrivej alebo obvinenej osobe poskytnuté všetky pre ňu 
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relevantné informácie, a že sa uplatňujú účinné nápravné opatrenia v prípade, že tomu tak 
nebolo.

Ďalšie ustanovenia sa týkajú odbornej prípravy a doložky o zákaze zníženia úrovne ochrany.

K návrhu sú pripojené dve prílohy: Príloha I obsahuje orientačný vzor listiny práv, ktorá sa 
má poskytnúť podozrivým a obvineným osobám pri zatknutí, zatiaľ čo príloha II obsahuje 
orientačný vzor listiny práv, ktorá sa má poskytnúť osobám zatknutým na základe európskeho 
zatýkacieho rozkazu.

Keďže ide o orientačné vzory, členské štáty majú možnosť nepoužiť ich. Treba uviesť, že 
tieto dve prílohy obsahujú ustanovenia, ktoré idú značne nad rámec toho, čo zabezpečuje 
návrh.
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STANOVISKO SPRAVODAJKYNE

Občania EÚ majú právo cestovať, študovať a pracovať na území Európskej únie. Tieto 
slobody sú ale obmedzené 27 rôznymi právnymi systémami v členských štátoch. Cieľom EÚ 
je preto vytvoriť jednotný priestor spravodlivosti so spoločnými pravidlami a s úzkou 
spoluprácou. Zatiaľ čo sa legislatívny rámec v priestore spravodlivosti prvotne zameriava 
na posilnenú spoluprácu medzi súdnymi orgánmi členských štátov, táto smernica sa 
zameriava na občanov EÚ a práva, ktoré môžu uplatňovať v prípade, že sú zapojení 
do trestného konania. V takýchto prípadoch sa musí zabezpečiť v domovskom štáte alebo 
v inom členskom štáte príslušnej osoby spravodlivý proces v súlade s judikatúrou Európskeho 
súdu pre ľudské práva. Z toho vyplýva dodržiavanie základných procesných práv, ako je 
napríklad konzultovanie s advokátom alebo prístup k tlmočeniu a prekladu v prípade potreby.

Znalosť svojich práv je prvým krokom k dosiahnutiu ich dodržiavania. Nedostatočné 
dodržiavanie týchto práv zo strany verejných orgánov ohrozí spravodlivosť trestných konaní 
a môže viesť k pochybeniu justície. Spravodajkyňa preto víta cieľ návrhu Komisie, ktorým je 
stanoviť spoločné minimálne normy v súvislosti s právom na informácie v trestnom konaní 
v celej Európskej únii. V prípade ich prijatia a správneho uplatňovania posilnia práva 
podozrivých a obvinených osôb tým, že im zabezpečia poskytnutie informácií o ich právach.

Touto správou sa mení a dopĺňa návrh Komisie s cieľom zabezpečiť, aby sa smernica 
vzťahovala na všetky prípady obmedzenia osobnej slobody bez ohľadu na to, akým spôsobom 
členské štáty kvalifikujú konania, na základe ktorých bola podozrivá osoba pozbavená 
slobody. Nikto nevie vopred predvídať, ako dlho bude podozrivá osoba zadržiavaná alebo ako 
dlho bude táto osoba pozbavená slobody. Zatiaľ čo mnohé práva uvedené v listine práv sa 
nemusia vždy uplatňovať, podozrivá alebo obvinená osoba má predsa len právo na okamžité 
písomné poskytnutie informácií o jej procesných právach.

V článku 3 smernice sa stanovuje, že procesné práva, o ktorých by mala byť aspoň 
informovaná každá podozrivá alebo obvinená osoba v trestnom konaní, by mali byť rozšírené 
o tieto práva:

– právo na tlmočenie a preklad,
– právo na advokáta,
– podmienky bezodplatného prístupu k advokátovi,
– právo byť informovaný o obvinení,
– právo na prístup k dôkazovému materiálu súvisiacemu s daným prípadom,
– právo na zachovanie mlčanlivosti.

Listina práv by navyše mala obsahovať tieto informácie pre zatknuté osoby uvedené v tejto 
smernici:

a) koľko hodín/dní môže byť príslušná osoba pozbavená slobody predtým, ako sa predvedie 
pred súdny orgán; 
b) akým spôsobom môže príslušná osoba spochybniť svoje zadržanie alebo dosiahnuť 
prehodnotenie svojho zadržania;
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c) maximálnu lehotu umiestnenia vo vyšetrovacej väzby v prípade príslušnej osoby.
Príslušnej osobe by sa mala vždy poskytnúť možnosť prečítať si listinu práv a ponechať si ju 
počas celého trvania pozbavenia slobody.

Je dôležité, aby členské štáty zabezpečili, aby sa podozrivej alebo obvinenej osobe poskytli 
dostatočné informácie o obvinení s cieľom zabezpečiť spravodlivosť trestného konania a 
účinné vykonávanie jej obhajoby. So zreteľom na rôznorodosť procesných pravidiel a na 
rozdielny význam pojmu obvinenie (charge v anglickom jazyku) v jednotlivých členských 
štátoch sa pojem obvinenie (accusation v anglickom jazyku) zdá byť vhodnejší. Členské štáty 
by tiež mali zabezpečiť, aby sa osobe, voči ktorej bolo vznesené trestné obvinenie, poskytli 
dostatočné informácie o druhu a dôvode obvinenia, hneď ako je podľa vnútroštátneho práva 
oprávnená podniknúť akékoľvek kroky na obhajobu. Zadržanej osobe by sa mali poskytnúť 
podľa článku 4 tejto smernice informácie o dôvodoch jej zadržania vrátane informácií 
o trestnom čine, z ktorého spáchania je obvinená, hneď ako je pozbavená slobody.

Navyše pojem procesného spisu podľa článku 7 návrhu Komisie, ktorý neuznávajú všetky 
členské štáty, je možné vyjadriť vhodnejším spôsobom použitím pojmu dôkazový materiál 
súvisiaci s daným prípadom, ktorým sa rozširuje rozsah tohto pojmu. Členské štáty by mali 
vždy zabezpečiť, aby sa podozrivým alebo obvineným osobám alebo ich advokátovi poskytol 
plný prístup k dôkazovým materiálom súvisiacim s prípadom, ktorým disponujú príslušné 
orgány, najneskôr do ukončenia vyšetrovania trestného činu. Podozrivá alebo obvinená osoba 
alebo jej advokát môžu požiadať o zoznam materiálov, ktorými disponujú príslušné orgány.

Keďže existencia rôznych listín práv, ktoré sa uplatňujú v rôznych situáciách, by mohla byť 
zmätočná, tieto situácie by mali byť pokryté jedným vzorom listiny práv. Tento vzor uvedený 
v prílohe 1 k tejto smernici by mal byť povinný pre členské štáty a mal by obsahovať 
minimálne tie práva, ktoré sú ustanovené v tejto smernici. Smernica obsahuje druhú prílohu 
so samostatnou listinou práv v súvislosti s európskym zatýkacím rozkazom, keďže jeho výkon 
sa nepovažuje za trestné konanie v každom členskom štáte. Toto rozlíšenie sa zaviedlo aj 
v rámci opatrenia A, a preto zodpovedá plánu.

Táto smernica je iba druhým krokom súboru opatrení plánu procesných práv a je vnímaná ako 
súčasť komplexného balíka právnych predpisov, ktorý má byť predložený Komisiou 
v priebehu niekoľkých nadchádzajúcich rokov a ktorým sa stanoví minimálny súbor 
procesných práv v trestnom konaní v Európskej únii. Bolo by preto veľmi vhodné, ak by 
Komisia mohla uviesť vzor listiny práv na konci plánu procesných práv v súlade 
s procesnými právami, ktoré sa majú prijať v nadchádzajúcich rokoch.


