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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, 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.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

týkající se přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropském vyšetřovacím 
příkazu v trestních věcech
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na podnět skupiny členských států, který byl předložen Evropskému 
parlamentu a Radě (09288/2010), 

– s ohledem na čl. 76 písm. b) a na čl. 82 odst. 1 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské 
unie, v souladu s nimiž byl návrh toho aktu Parlamentu předložen (C7-0185/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 a 15 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na [odůvodněná stanoviska zaslaná jeho předsedovi vnitrostátními parlamenty / 
odůvodněné stanovisko zaslané jeho předsedovi jedním z vnitrostátních parlamentů] 
týkající se souladu tohoto podnětu s zásadou subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko Komise (…),

– s ohledem na články 44 a 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

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

(1) Evropská unie si stanovila cíl zachovat 
a rozvíjet prostor svobody, bezpečnosti 
a práva, a to při respektování základních 
práv a různých ústavních a právních 
systémů a tradic členských států.

Or. pt
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Odůvodnění

Změna znění v souladu s čl. 67 odst. 1 SFEU, který praví: „Unie tvoří prostor svobody, 
bezpečnosti a práva při respektování základních práv a různých právních systémů a tradic 
členských států“. Je zde také snaha předjímat v tomto prvním bodě odůvodnění nezbytné 
absolutní respektování stávajících právních a ústavních rozdílů mezi členskými státy, které by 
v případě jeho neuplatňování zabránilo konkretizaci zamýšlených cílů této směrnice.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

(1a) Se vstupem Lisabonské smlouvy v 
platnost byla do trestněprávních předpisů 
Evropské unie poprvé zavedena řádná 
parlamentní kontrola prostřednictvím 
Evropského parlamentu, jako spolutvůrce 
právních předpisů, a vnitrostátních 
parlamentů, pokud jde o ověřování 
subsidiarity. Uplatňováním Lisabonské 
smlouvy se Listina základních práv stala 
právně závazným dokumentem, čímž 
začala nová etapa, pokud jde o ochranu 
lidských práv v Evropské unii, včetně 
ochrany základních práv při trestním 
řízení, jako je právo na život (článek 2), 
právo na nedotknutelnost lidské osobnosti 
(článek 3), zákaz mučení a nelidského či 
ponižujícího zacházení (článek 4), právo 
na svobodu a bezpečnost (článek 6), 
respektování soukromého a rodinného 
života (článek 7), právo na účinnou 
právní ochranu a spravedlivý proces 
(článek 47), presumpce neviny a právo na 
obhajobu (článek 48), zásady zákonnosti a 
přiměřenosti práv a sankcí (článek 49) a 
právo nebýt souzen nebo potrestán více 
než jednou za stejný trestný čin (článek 
50). 

Or. pt
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Odůvodnění

Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost byla zavedena lepší demokratická kontrola ze 
strany Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů. Zároveň musí veškerá opatření 
přijatá v oblasti trestního práva plně respektovat Listinu základních práv Evropské unie jako 
právně závazný dokument, který má právní platnost: evropské orgány a členské státy jsou při 
uplatňování práva Unie nyní vázány souborem základních práv, která chrání občany.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

(1b) Evropská úmluva o lidských právech 
a judikatura Evropského soudu pro lidská 
práva pomohly výrazně zvýšit úroveň 
lidských práv, a to včetně práva na 
spravedlivý soudní proces v Evropě. 
Smlouvy a Listina předurčují 
mechanismu Úmluvy zvláštní funkci, jak 
je uvedeno v článku 6 Smlouvy o 
Evropské unii, umožňují přístup k 
Úmluvě ze strany EU a vymezují základní 
práva v Úmluvě jako obecné a základní 
principy práva Evropské unie a v článku 
52 Listiny zaručují harmonický výklad 
těchto práv.

Or. pt

Odůvodnění

Vzhledem k závažným dopadům směrnice o evropském vyšetřovacím příkazu, na něž 
upozorňuje ve svém stanovisku k evropskému vyšetřovacímu příkazu Evropská agentura pro 
základní práva, na různá základní práva, je nutno připomenout, že Listina se přímo týká 
pojetí těchto práv tak, jak jsou vymezena v Evropské úmluvě o lidských právech.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

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

(2) V souladu s čl. 82 odst. 1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie je justiční 
spolupráce v trestních věcech v Unii 
založena na zásadě vzájemného uznávání 
rozsudků a soudních rozhodnutí, jež je od 
zasedání Evropské rady v Tampere ve 
dnech 15. a 16. října 1999 obecně 
označována za základní kámen justiční 
spolupráce v trestních věcech v rámci 
Unie. Vzájemné uznávání – aniž by tím 
byly zpochybněny jeho pozitivní účinky a 
ústřední role – se totiž uplatňuje v 
neharmonizovaných oblastech práva a na 
pozadí různých právních tradic a systémů 
trestního řízení, a proto může vyvolávat  
právní anomálie na úkor práv osob 
podezřelých ze spáchání trestného činu, 
jak ostatně ukazují zkušenosti s 
používáním evropského zatýkacího 
rozkazu. Je třeba stanovit taková opatření, 
jež by vnitrostátnímu soudnímu orgánu 
umožnila zasáhnout zásadním způsobem v 
případech, kdy tyto anomálie mohou 
vzniknout, neboť každé uplatnění 
konceptu vzájemného uznávání musí také 
zaručovat základní práva zakotvená v 
Listině a v Evropské úmluvě o lidských 
právech. Jakýkoli zásah do soudního
řízení na základě výjimky ze základních 
práv je nutno uplatňovat pouze ve 
výjimečných případech, kdy existuje jasný 
a přímý důkaz o tom, že došlo k porušení 
základního procesního práva zakotveného 
v Listině či v Evropské úmluvě o lidských 
právech, nebo kdy by použitá opatření 
mohla představovat porušení základních 
vnitrostátních ústavních práv.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

(2a) Mezi členskými státy jsou značné 
rozdíly v ústavní a právní oblasti, zejména 
pokud jde o roli státního zástupce a pokud 
se jedná o přípustnost důkazů, které musí 
evropský vyšetřovací příkaz nutně vzít 
v potaz. V důsledku toho bude evropský 
vyšetřovací příkaz nucen takové rozdíly 
zohlednit a bude vyžadovat méně, než 
ukládají vykonávající státy, přičemž 
dalším důvodem k odmítnutí může být 
skutečnost, že možná porušuje základní 
ústavní normy dotyčných členských států.

Or. pt

Odůvodnění

Aby se předešlo ústavním problémům v některých členských státech, je nutné přistoupit 
k postupu schválení daného opatření soudem, a to před předáním evropského vyšetřovacího 
příkazu. Tímto způsobem se zajistí zákonnost opatření, které má být provedeno, a také 
respektování různých ústavních systémů a jejich důsledků v oblasti správy a prosazování 
spravedlnosti.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

(2b) Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že i 
když bylo v zásadě ověření oboustranné 
trestnosti zrušeno, pokud jde o seznam 32 
trestných činů v rámci vzájemného 
uznávání, stále ještě existují podstatné 
rozdíly ve vnitrostátních definicích těchto 
trestných činů. Členské státy by neměly 
používat evropský vyšetřovací příkaz 
zejména v případech s návazností na 
doložky o extrateritoriálních jurisdikcích, 
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kdy určitý členský stát zahájil trestní 
řízení proti vlastním státním příslušníkům 
(nebo osobám s trvalým pobytem na jeho 
území) pro trestné činy spáchané mimo 
jeho území, i když podle práva 
vykonávajícího státu takový čin nebyl 
činem trestným. Řízení týkající se 
trestných činů souvisejících s daněmi, cly 
a směnnými operacemi do této kategorie 
nespadají.

Or. pt

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 c (nový)

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

(2c) Policejní orgány nemohou být ve 
smyslu čl. 82 odst. 1 písm. a) SFEU 
považovány za orgány soudní. Každá 
žádost o vydání evropského vyšetřovacího 
příkazu policejními orgány vydávajícího 
státu musí být schválena zmocněncem, 
státním zástupcem nebo soudcem, a to 
s přihlédnutím k základním požadavkům 
vykonávajícího státu. Vyšetřující orgán 
v trestním řízení, který má pravomoc 
nařídit zajištění důkazů v tomto řízení, je 
orgánem výkonu soudní moci čili 
orgánem vydávajícím v souladu s postupy 
stanovenými zákonem závazná 
rozhodnutí, která jsou posuzována jako 
„soudní rozhodnutí“.  

Or. pt

Odůvodnění

Este considerando é fundamental, por forma a assegurar que qualquer pedido de DEI, seja 
avaliado por um procurador, magistrado, ou juíz, no respeito pelo princípio da legalidade. O 
artigo 82º (1) do TFUE restringe de uma forma clara a aplicação do princípio do 
reconhecimento mútuo às decisões que são objecto de cooperação judicial em matéria penal, 
e não prevê a sua aplicação a actos que possam ser alvo de cooperação policial de acordo 
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com o artigo 87º do TFUE. Qualquer possibilidade de que sejam os Estados-membros a 
definir quem pode ser considerado autoridade judicial, é contra o requisito de uma aplicação 
uniforme e contra a base do Tratado.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

(6) Evropská rada ve Stockholmském 
programu přijatém dne 11. prosince 2009 
rozhodla, že je třeba dále usilovat 
o zavedení komplexního systému pro 
zajišťování důkazů v případech, jež mají 
přeshraniční rozměr; tento systém by měl 
být založen na zásadě vzájemného 
uznávání. Evropská rada uvedla, že 
stávající nástroje v dané oblasti tvoří 
roztříštěný rámec a že je zapotřebí nového 
přístupu založeného na zásadě 
vzájemného uznávání, který však rovněž 
zohlední pružnost tradičního systému 
vzájemné právní pomoci. Evropská rada
proto vyzvala k vytvoření komplexního 
systému, který nahradí všechny stávající 
nástroje v této oblasti, včetně rámcového 
rozhodnutí o evropském důkazním příkazu, 
který se bude v co největším rozsahu 
vztahovat na všechny druhy důkazů, bude 
obsahovat lhůty pro vykonání a co nejvíce 
omezí důvody pro odmítnutí.

(6) Evropská rada ve Stockholmském 
programu přijatém dne 11. prosince 2009 
rozhodla, že je třeba dále usilovat 
o zavedení komplexního systému pro 
zajišťování důkazů v případech, jež mají 
přeshraniční rozměr; tento systém by měl 
být založen na zásadě vzájemného 
uznávání. Dále vyzvala k vytvoření 
komplexního systému, který nahradí 
všechny stávající nástroje v této oblasti, 
včetně rámcového rozhodnutí o evropském 
důkazním příkazu, který se bude v co 
největším rozsahu vztahovat na všechny 
druhy důkazů, bude obsahovat lhůty pro 
vykonání a co nejvíce omezí důvody pro 
odmítnutí.

Or. pt

Odůvodnění

Záměrem této směrnice je vytvořit jednotný a účinný nástroj pro získávání důkazů v trestních 
řízeních, který by překonal problémy spojené s roztříštěností a složitostí současného právního 
rámce a omezený rozsah uplatňování zásady vzájemného uznávání v této věci. Na základě 
zásady vzájemného uznávání budou důvody k odmítnutí výkonu cizího rozhodnutí uvedeny 
v podrobném a objektivním přehledu a jasně se stanoví lhůty pro usnadnění justiční 
spolupráce v této oblasti.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

(7a) Dalším cílem navrhované směrnice je 
poskytnout účinný a pružný nástroj k 
zajištění rychlejšího postupu; přípustnosti 
důkazů; zjednodušení řízení; vysoké
úrovně ochrany základních práv, a to 
zejména procesních práv; snížení 
finančních nákladů; zvyšování vzájemné 
důvěry a spolupráce mezi členskými státy;  
a také ochrany specifických atributů 
vnitrostátních systémů a jejich právní 
kultury, a to vše v souladu s právními a 
ústavními systémy členských států.

Or. pt

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit cíle dotčené směrnice. Pro rychlé a účinné potírání přeshraniční trestné 
činnosti – a dalších druhů obzvláště složité trestné činnosti – v situaci, kdy se velmi snadno 
přemisťují osoby i majetek, potřebují vnitrostátní orgány jasná a funkční pravidla spolupráce, 
přičemž se znovu zdůrazňuje, že je třeba přihlížet k rozdílům v právních a ústavních 
předpisech jednotlivých států.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

(10) Evropský vyšetřovací příkaz by měl 
být zaměřen na vyšetřovací úkon, který 
musí být proveden. K rozhodnutí o úkonu, 
který má být proveden, je na základě své 
znalosti detailů příslušného vyšetřování 
nejlépe povolán vydávající orgán. 
Vykonávající orgán by však měl mít 
možnost provést jiný druh úkonu, a to buď 
proto, že požadovaný úkon podle 
vnitrostátního práva neexistuje nebo není 

(10) Evropský vyšetřovací příkaz by měl 
být zaměřen na vyšetřovací úkon, který 
musí být proveden. K rozhodnutí o úkonu, 
který má být proveden, je na základě své 
znalosti detailů příslušného vyšetřování 
nejlépe povolán vydávající orgán. 
Vykonávající orgán by však měl mít 
možnost provést jiný druh úkonu, a to buď 
proto, že požadovaný úkon podle 
vnitrostátního práva neexistuje, není 



PR\889747CS.doc 13/40 PE478.493v02-00

CS

dostupný, nebo proto, že tento jiný druh 
úkonu zajistí stejný výsledek jako úkon 
uvedený v evropském vyšetřovacím 
příkazu, ovšem za použití mírnějších 
donucovacích prostředků.

v daném případě dostupný, nebo proto, že 
tento jiný druh úkonu zajistí stejný 
výsledek jako úkon uvedený v evropském 
vyšetřovacím příkazu, ovšem za použití
mírnějších donucovacích prostředků, 
pokud je předpokládaný výsledek stejný 
jako při využití evropského vyšetřovacího 
příkazu a představuje menší zásah do 
základních práv dotčené osoby.

Or. pt

Odůvodnění

Valoriza-se neste artigo, o conhecimento e a avaliação, quer das autoridades de emissão, 
quer de execução, na determinação da medida e utilizar.Desta forma, se à autoridade de 
emissão caberá decidir a medida a utilizar com vista ao caso concreto a que se refira, a 
autoridade de execução, respeitando o princípio da proporcionalidade, poderá utilizar outro 
tipo de medida, se em concreto, verificar que a medida solicitada não está contemplada no 
seu ordenamento jurídico, ou não seria aplicada a esse caso, ou dispõe de outra medida que 
de forma menos coerciva e maior respeito pelos direitos fundamentais, para o visado, 
propiciará o mesmo resultado.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

(10a) Evropský vyšetřovací příkaz by měl 
být zvolen pro případy, kdy se provedení 
vyšetřovacího úkonu jeví jako přiměřené, 
nezbytné a vhodné k využití v dotčeném 
případě. Vydávající orgán musí proto 
ověřit, je-li požadovaný důkaz nezbytný a 
přiměřený pro účely řízení, je-li zvolené 
opatření pro shromažďování důkazů 
nezbytné a přiměřené, a zda-li může být 
vydáním evropského vyšetřovacího 
příkazu do shromažďování důkazů 
zapojen jiný členský stát. Odpovídající 
posouzení přiměřenosti je ústavním 
požadavkem v několika členských státech 
a vyžaduje je také článek 8 Evropské 
úmluvy o lidských právech. Neboť jasný a 
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zřejmý nedostatek přiměřenosti může 
představovat porušení lidských práv 
a/nebo porušení základních vnitrostátních 
ústavních principů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

(10b) V zájmu zajištění předání 
evropského vyšetřovacího příkazu 
příslušnému orgánu vykonávajícího státu 
může vydávající orgán použít jakýkoli 
možný či relevantní komunikační 
prostředek, včetně např. komunikačního 
systému Evropské soudní sítě, Eurojustu 
či jiných komunikačních kanálů, které 
používají příslušné soudní orgány. Byla-li 
platnost evropského vyšetřovacího příkazu 
potvrzena soudním orgánem, může být 
tento orgán pro účely předání evropského 
vyšetřovacího příkazu rovněž považován 
za vydávající orgán.

Or. pt

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

(11) Výkon evropského vyšetřovacího 
příkazu by měl být proveden v souladu se 
všemi náležitostmi a postupy výslovně 
stanovenými vydávajícím státem v co 
nejširším možném rozsahu a aniž by byly 
dotčeny základní právní zásady 

(11) Výkon evropského vyšetřovacího 
příkazu by měl být proveden v souladu se 
všemi náležitostmi a postupy výslovně 
stanovenými vydávajícím státem v co 
nejširším možném rozsahu a aniž by byly 
dotčeny základní právní zásady 
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vykonávajícího státu. Vydávající orgán 
může požádat, aby jeden nebo několik 
orgánů vydávajícího státu byly při výkonu 
evropského vyšetřovacího příkazu 
nápomocny příslušným orgánům 
vykonávajícího státu. Tato možnost 
nezakládá žádnou pravomoc orgánů 
vydávajícího státu v oblasti vymáhání 
práva na území vykonávajícího státu.

vykonávajícího státu. Vydávající orgán 
může požádat, aby jeden nebo několik 
orgánů vydávajícího státu byly při výkonu 
evropského vyšetřovacího příkazu 
nápomocny příslušným orgánům 
vykonávajícího státu. Tato možnost 
nezakládá žádnou pravomoc orgánů 
vydávajícího státu v oblasti vymáhání 
práva na území vykonávajícího státu. 
Vykonávající orgán musí takovou žádost 
respektovat a v případě potřeby stanovit 
podmínky pro rozsah a povahu účasti 
orgánů vydávajícího státu. Tímto se 
zavádí systém, který má podněcovat 
soudní orgány, aby mezi sebou 
spolupracovaly v duchu vzájemné důvěry, 
a prosazovat mechanismy sloužící nejen k 
usnadnění spolupráce mezi orgány, ale 
také ke zlepšení ochrany práv jednotlivce 
ze strany soudů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

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

(12) K zajištění účinnosti justiční 
spolupráce v trestních věcech by měla být 
omezena možnost odmítnout uznání nebo 
výkon evropského vyšetřovacího příkazu, 
jakož i důvody pro odložení jeho výkonu, 
má-li se případně zabránit negativním 
vedlejším důsledkům zásady vzájemného 
uznávání používané v neharmonizovaném 
právním prostředí, pokud jde o trestní 
právo, trestní řízení a zejména o ochranu 
základních práv a základních ústavních 
pravidel členských států.

Or. pt
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Odůvodnění

Musí být poskytnuto vysvětlení důvodů k odmítnutí, jež je důsledkem uplatňování vzájemného 
uznávání v neharmonizovaném právním prostředí různých trestních řízení.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

(12a) Tato směrnice respektuje zásadu ne 
bis in idem čili právo nebýt dvakrát trestně 
stíhán nebo trestán za stejný trestný čin, 
což znamená, že nikdo by neměl být stíhán 
nebo odsouzen dvakrát za stejný trestný 
čin a za stejné chování podléhající 
trestnímu stíhání. Tato zásada je 
stanovena jako právo jednotlivce v 
mezinárodních právních nástrojích 
týkajících se lidských práv, jako např. 
sedmý protokol k Úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod (článek 
4) a Listina základních práv Evropské 
unie (článek 50), a je uznávána ve všech 
právních řádech vycházejících z konceptu 
respektování a ochrany základních 
svobod. Zásada ne bis in idem je základní 
zásadou práva v Evropské unii. Proto má 
mít vykonávající orgán právo odmítnout 
vykonat evropský vyšetřovací příkaz, 
pokud je jeho výkon v rozporu s touto 
zásadou a pokud se potvrdí, že dotyčná 
osoba byla pravomocně odsouzena za 
stejný trestný čin a za podmínek 
stanovených v článku 54 úmluvy ze dne 
19. června 1990, kterou se provádí 
Schengenská dohoda, s přihlédnutím 
k judikatuře Soudního dvora Evropské 
unie. Vzhledem k předběžné povaze 
postupů spojených s evropským 
vyšetřovacím příkazem a ke složitosti 
analýzy podmínek požadovaných v článku 
54 musí vykonávající orgán podávat 
informace orgánu vydávajícímu a vést 
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s ním konzultace; ten by měl zase 
příslušné informace posoudit a přijmout 
nezbytná opatření, pokud jde o postupy 
vydávání evropského vyšetřovacího 
příkazu. Tato konzultace musí být 
provedena, aniž by tím byla dotčena 
povinnost vykonávajícího orgánu vést 
konzultace s vydávajícím orgánem v 
souladu s rámcovým rozhodnutím 
2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o 
předcházení kompetenčním sporům při 
výkonu pravomoci v trestním řízení a 
jejich řešení.

Or. pt

Odůvodnění

Týká se zavedení dodatečného důvodu k odmítnutí na základě zásady „ne bis in idem“ čili 
práva nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán za stejný trestný čin, což znamená, že nikdo by 
neměl být stíhán nebo odsouzen dvakrát za stejný trestný čin a za stejné chování podléhající 
trestnímu stíhání, jež je jako právo jednotlivce stanoveno v mezinárodních právních 
nástrojích týkajících se lidských práv.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

(13b) Výdaje vzniklé na území 
vykonávajícího členského státu při 
výkonu evropského vyšetřovacího příkazu 
by měl nést výhradně dotčený členský stát. 
To je v souladu s obecnou zásadou 
vzájemného uznávání. Při výkonu 
evropského vyšetřovacího příkazu mohou 
nicméně vzniknout ve vykonávajícím státě 
mimořádně vysoké náklady. Mezi takové 
mimořádně vysoké náklady patří např. 
nutnost vyžádat si komplexní znalecké 
posudky, rozsáhlé policejní operace nebo 
činnosti dozoru v průběhu dlouhého 
časového období. To by nemělo bránit 
výkonu evropského vyšetřovacího příkazu, 
a proto se musí vydávající a vykonávající 
orgán snažit zjistit, jaké výdaje jsou 
považovány za mimořádně vysoké. Není-li 
možné dosáhnout dohody, může 
vydávající orgán rozhodnout o stažení 
evropského vyšetřovacího příkazu, nebo 
jej může ponechat v platnosti a uhradit 
část nákladů, jež jsou považovány 
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vykonávajícím státem za mimořádně 
vysoké. Uvedený mechanismus 
nepředstavuje další důvod k odmítnutí a 
neměl by být zneužíván ke zdržování 
výkonu evropského vyšetřovacího příkazu, 
ani takovému výkonu bránit.

Or. pt

Odůvodnění

Otázka výdajů vzniklých na území vykonávajícího státu je nesmírně důležitá k potvrzení 
uznání zásady vzájemného uznávání. Snahy o uznání a výkon evropského vyšetřovacího 
příkazu znamenají na druhé straně i nutnost nést výdaje spojené s tímto výkonem, jelikož 
vydávající i vykonávající stát usilují o stejný cíl: vytvoření prostoru spravedlnosti a svobody, 
který bude zcela jistě přínosem pro všechny.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

(14a) Pokud jde o jazykový režim, členské 
státy se vyzývají, aby do něj kromě 
úředního jazyka zahrnuly alespoň jeden 
jazyk, který se běžně používá v Evropské 
unii. Tento jazyk by neměl být v žádném 
případě používán na úkor práv osoby 
podezřelé ze spáchání trestného činu 
v souvislosti s tlumočením a překladem v 
trestním řízení, jak to stanoví směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu 
na tlumočení a překlad v trestním řízení.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

(16) Jelikož cílů této směrnice, totiž 
vzájemného uznávání rozhodnutí 
učiněných za účelem zajištění důkazů, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států, a proto jich může být 
z důvodu rozsahu a účinků této směrnice 
lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské Unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů.

(16) Zásada subsidiarity stanovená v 
článku 5 Smlouvy o Evropské unii a 
zavedená Maastrichtskou smlouvou 
znamená, že na úrovni Společenství není 
třeba regulovat to, o čem může být 
kvalifikovaněji rozhodováno nebo co 
může být lépe řešeno na úrovni 
vnitrostátní, regionální nebo místní. Podle 
uvedené zásady se rozhodnutí 
Společenství proto omezují na případy, 
kdy je prokazatelná větší míra efektivnosti 
a zadostiučinění v porovnání 
s jednotlivými kroky členských států. 
Vzhledem k tomu, že je třeba posílit 
proces evropské integrace tvorbou 
opatření ke zvýšení účinnosti soudní 
spolupráce mezi členskými státy, a jelikož 
cílů této směrnice, totiž vzájemného 
uznávání rozhodnutí učiněných za účelem 
zajištění důkazů, nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států, a proto 
jich může být z důvodu rozsahu a účinků 
této směrnice lépe dosaženo na úrovni 
Unie, může Unie přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské Unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje tato směrnice rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 
cílů.

Or. pt

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že vzhledem k povaze dotčené problematiky a vzhledem k výskytu stále 
komplexnější trestné činnosti, navíc s přeshraniční dimenzí, není možné dosáhnout skutečné 
účinnosti mechanismů pro získávání důkazů na základě jednotlivých dílčích opatření každého 
státu. Neefektivnost určitého státu při vyšetřování může potenciálně poškodit celý prostor EU, 
což odůvodňuje nutnost sladit úsilí a spolupracovat v maximální možné míře.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

1. Evropský vyšetřovací příkaz je 
rozhodnutí justičního orgánu vydané 
příslušným orgánem jednoho členského 
státu (vydávající stát) za účelem provedení 
jednoho nebo několika konkrétních 
vyšetřovacích úkonů v jiném členském 
státě (vykonávající stát) s cílem shromáždit 
důkazy v rámci postupů uvedených 
v článku 4.

1. Evropský vyšetřovací příkaz je 
rozhodnutí justičního orgánu vydané 
příslušným orgánem jednoho členského 
státu (vydávající stát) za účelem provedení 
jednoho nebo několika konkrétních 
vyšetřovacích úkonů v jiném členském 
státě (vykonávající stát) s cílem shromáždit 
důkazy v souladu s ustanoveními této 
směrnice, a to zejména v rámci postupů 
uvedených v článku 4.

Or. pt

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

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

3. Touto směrnicí není dotčena povinnost 
ctít základní práva a právní zásady 
zakotvené v článku 6 Smlouvy o Evropské 
unii, včetně práva osob, proti nimž je 
vedeno trestní řízení, na obhajobu, a také 
veškeré související povinnosti justičních 
orgánů zůstávají nedotčeny. Tato směrnice 
obdobně nestanoví požadavek, aby členské 
státy přijímaly opatření, která by byla 
v rozporu s jejich základními ústavními 
pravidly, včetně svobody sdružování, 
svobody tisku a svobody projevu v dalších 
sdělovacích prostředcích.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Článek 2

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

Pro účely této směrnice se rozumí: Pro účely této směrnice se rozumí:

-aa) „vydávajícím státem“: členský stát, ve 
kterém byl evropský vyšetřovací příkaz 
vydán;
-ab) „vykonávajícím státem“: členský stát, 
který evropský vyšetřovací příkaz 
vykonává a v němž se nachází osoba,  
které se týká požadovaný vyšetřovací 
úkon, nebo dokument, předmět či údaj, 
jenž je třeba získat, odborně posoudit nebo 
zkontrolovat;

a) „vydávajícím orgánem“: a) „vydávajícím orgánem“: soudce, soud, 
vyšetřující soudce nebo státní zástupce 
příslušný v daném případě;

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

ii) jakýkoli jiný justiční orgán, který 
vydávající stát určí a který v konkrétním 
případě jedná jako vyšetřující orgán 
v trestním řízení a má v souladu 
s vnitrostátním právem pravomoc nařídit 
provedení důkazů;
b) „vykonávajícím orgánem“: orgán, který 
má pravomoc uznat nebo vykonat evropský 
vyšetřovací příkaz v souladu s touto 
směrnicí. Vykonávajícím orgánem je orgán 
příslušný k provedení vyšetřovacího úkonu 
uvedeného v evropském vyšetřovacím 
příkazu u obdobného případu na 
vnitrostátní úrovni.

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

Or. pt
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

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

1. Formulář evropského vyšetřovacího 
příkazu uvedený v příloze A musí být 
vyplněn, podepsán a správnost jeho obsahu 
musí být ověřena a potvrzena vydávajícím 
orgánem.

Or. pt

Odůvodnění

Záměrem tohoto doplnění je zajistit potvrzení a také ověření toho, že informace uvedené ve 
formuláři, na jehož základě bude evropský vyšetřovací příkaz vydán, jsou správné.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

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

Or. pt

Odůvodnění

Odstavec 1 je odůvodněn zvýšeným významem zásady proporcionality jako ústavního 
požadavku ve většině členských států, jak stanoví článek 8 Evropské úmluvy o lidských 
právech (jakýkoli zásah do práva na soukromí je v demokratické společnosti ospravedlnitelný 
pouze tehdy, je-li to skutečně nezbytné). To znamená, že intenzita zásahu musí být vždy ve 
vztahu ke sledovanému cíli. Rovněž se zde znovu upozorňuje na povinnost nechat potvrdit 
platnost evropského vyšetřovacího příkazu soudcem, soudem, státním zástupcem nebo 
vyšetřujícím soudcem.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Článek 6

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

1. Vydávající orgán předá evropský 
vyšetřovací příkaz vykonávajícímu orgánu, 
a to způsobem umožňujícím vyhotovení 
písemného záznamu a za podmínek, jež 
vykonávajícímu státu umožňují přesvědčit 
se o jeho pravosti. Veškerý další úřední 
styk je uskutečňován přímo mezi 
vydávajícím orgánem a vykonávajícím 
orgánem.

1. Vydávající orgán předá evropský 
vyšetřovací příkaz, doplněný podle článku 
5, vykonávajícímu orgánu, a to způsobem 
umožňujícím vyhotovení písemného 
záznamu a za podmínek, jež 
vykonávajícímu státu umožňují přesvědčit 
se o jeho pravosti. 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1a (nový)

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

1a. Veškerý další úřední styk je 
uskutečňován přímo mezi vydávajícím 
orgánem a vykonávajícím orgánem.

Or. pt

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

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

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 a (nový)

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

6a. Podle tohoto článku musí být 
vytvořeny systémy ověřování pravosti 
s cílem zajistit, aby přístup k databázím, 
které obsahují osobní údaje a údaje o 
operacích v nich provedených, měly pouze 
oprávněné subjekty.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

2. Pokud je vydávající orgán nápomocen
v souladu s čl. 8 odst. 3 při výkonu 
evropského vyšetřovacího příkazu ve 
vykonávajícím státě, může v době své 
přítomnosti v tomto státě, aniž by byla 
dotčena sdělení učiněná podle 
čl. 28 odst. 1 písm. c), předat evropský 
vyšetřovací příkaz, kterým se doplňuje 
dřívější evropský vyšetřovací příkaz, přímo 
vykonávajícímu orgánu.

2. Pokud pomáhá při výkonu evropského 
vyšetřovacího příkazu ve vykonávajícím 
státě v souladu s čl. 8 odst. 3, může 
vydávající orgán v době své přítomnosti 
v tomto státě, aniž by byla dotčena sdělení 
učiněná podle čl. 28 odst. 1 písm. c), předat 
evropský vyšetřovací příkaz, kterým se 
doplňuje dřívější evropský vyšetřovací 
příkaz, přímo vykonávajícímu orgánu.

Or. pt

Odůvodnění

Tento článek předpokládá možnost vydání evropského vyšetřovacího příkazu, kterým se 
doplňuje dřívější evropský vyšetřovací příkaz (odstavec 1). Rovněž vyjasňuje skutečnost, že 
pokud je vydávající orgán přítomen při provádění vyšetřovacího úkonu ve vykonávajícím 
státě, může během tohoto provádění předat evropský vyšetřovací příkaz, kterým se doplňuje 
dřívější evropský vyšetřovací příkaz, přímo vykonávajícímu orgánu. Není tedy nutné, aby byl 
nový evropský vyšetřovací příkaz vydán ve vydávajícím státě nebo aby byl v tomto případě 
předáván prostřednictvím ústředních orgánů, pokud existují v souladu s odstavcem 2.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

1. Vykonávající orgán uzná bez dalších 
formalit evropský vyšetřovací příkaz 
předaný v souladu s článkem 6 
a neprodleně přijme veškerá opatření 
nezbytná pro jeho výkon stejným 
způsobem a za stejných podmínek, jako by 
daný vyšetřovací úkon byl nařízen 
orgánem vykonávajícího státu, neodvolá-li 
se tento orgán na některý z důvodů 
k odmítnutí uznání nebo výkonu podle 

1. Vykonávající orgán uzná bez dalších 
formalit evropský vyšetřovací příkaz 
předaný v souladu s článkem 6 
a neprodleně přijme veškerá opatření 
nezbytná pro jeho výkon stejným 
způsobem a za stejných podmínek, jako by 
daný vyšetřovací úkon byl nařízen 
orgánem vykonávajícího státu, ledaže se 
tento orgán odvolá na některý z důvodů 
k odmítnutí uznání nebo výkonu podle 
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článku 10 nebo na některý z důvodů 
k odkladu podle článku 14.

článku 10 nebo na některý z důvodů 
k odkladu podle článku 14.

Or. pt

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

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

3. Vydávající orgán může požádat, aby 
jeden nebo několik orgánů vydávajícího 
státu byly při výkonu evropského 
vyšetřovacího příkazu nápomocny 
příslušným orgánům vykonávajícího státu, 
pokud jsou příslušné orgány vydávajícího 
státu schopny pomoci při provádění 
vyšetřovacích úkonů uvedených v 
evropském vyšetřovacím příkazu v 
obdobném vnitrostátním případě. 
Vykonávající orgán této žádosti vyhoví, 
pokud taková účast neodporuje základním 
právním zásadám vykonávajícího státu a 
pokud nepoškozuje jeho důležité zájmy 
v oblasti vnitrostátní bezpečnosti.

Or. pt

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

3a. Orgány vydávajícího státu, které jsou 
přítomny ve vykonávajícím státu, se musí 
při výkonu evropského vyšetřovacího 
příkazu řídit právními předpisy 
vykonávajícího státu. Vydávající stát 
nemá žádné pravomoci v oblasti vymáhání 
práva na území vykonávajícího státu.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 b (nový)

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

5. Vydávající a vykonávající orgány musí 
za účelem usnadnění uplatňování tohoto 
článku vést vzájemné konzultace, a to 
všemi vhodnými prostředky.

Or. pt

Pozměňovací návrh 34

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

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

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

b) vyšetřovací úkon uvedený v evropském 
vyšetřovacím příkazu není u obdobného 
vnitrostátního případu přípustný ani 
možný; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 35

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

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

-aa) by jeho výkonem hrozilo porušení 
zásady ne bis in idem;
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Or. pt

Odůvodnění

O primeiro refere-se ao respeito pelo princípio ne bis in idem - O princípio ne bis in idem ou 
a proibição da dupla penalização significa que ninguém deverá ser demandado ou julgado 
duas vezes pelos mesmos factos e pela mesma conduta punível. É estabelecido como um 
direito individual nos instrumentos jurídicos internacionais referentes aos direitos humanos, 
como o sétimo protocolo da Convenção para a protecção dos direitos do Homem e das 
liberdades fundamentais (artigo 4º) e a Carta dos direitos fundamentais da União Europeia 
(artigo 50º), e é reconhecido em todos os ordenamentos jurídicos baseados no conceito do 
respeito e protecção das liberdades fundamentais. O princípio ne bis in idem assume uma 
importância especial numa altura em que a criminalidade transfronteiriça está em expansão, 
e os problemas de jurisdição em matéria de procedimento penal se tornam cada vez mais 
complexos.

Pozměňovací návrh 36

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

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

-ab) evropský vyšetřovací příkaz bere 
ohled na skutečnosti, které nejsou 
trestným činem nebo správním deliktem 
podle vnitrostátního práva vykonávajícího 
státu;

Or. pt

Odůvodnění

Druhý důvod: jestliže evropský vyšetřovací příkaz bere ohled na skutečnosti, které nejsou 
trestným činem nebo správním deliktem podle vnitrostátního práva vykonávajícího státu.

Pozměňovací návrh 37

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

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

-ac) se evropský vyšetřovací příkaz týká 
trestných činů, které: 
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i) jsou podle práva vykonávajícího státu 
považovány za činy zcela nebo částečně 
spáchané na jeho území nebo na místě 
rovnocenném jeho území; nebo
ii) byly spáchány mimo území 
vydávajícího státu a právo vykonávajícího 
státu nepřipouští trestní stíhání pro takové 
činy, jsou-li spáchány mimo jeho území,

Or. pt

Odůvodnění

O terceiro motivo: (i) se a DEI for referente a ilícitos penais que, ao abrigo do direito interno 
do Estado de execução sejam considerados como tendo sido cometidos, no todo, na sua maior 
parte ou no essencial, no seu território ou em local equivalente. Obviamente que, neste caso, 
o Estado de execução reclamará para si a competência exclusiva para instauração de um 
processo e das investigações a realizar nesse âmbito. (ii) tenham sido cometidos fora do 
território do Estado de emissão, e o direito interno do Estado de execução não permitir que 
sejam instauradas acções judiciais para esse tipo de infracções quando cometidas fora do 
território desse Estado;

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

a) právo vykonávajícího státu stanoví 
imunitu nebo výsadu, která znemožňuje 
výkon evropského vyšetřovacího příkazu;

a) právo vykonávajícího státu stanoví 
imunitu nebo výsadu, která znemožňuje 
výkon evropského vyšetřovacího příkazu.
Pokud pravomoc ke zbavení výsady nebo 
imunity náleží některému orgánu 
vykonávajícího státu, může vykonávající 
orgán požádat, aby byla tato pravomoc 
okamžitě uplatněna. Náleží-li pravomoc 
ke zbavení výsady nebo imunity orgánu 
jiného státu nebo mezinárodní organizaci, 
musí o uplatnění této pravomoci požádat 
orgán vydávající.

Or. pt
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Odůvodnění

Čtvrtý důvod se týká imunit nebo výsad stanovených podle práva vykonávajícího státu. 
Předpokládá se, že pokud existuje pravděpodobnost, že imunitu nebo výsadu lze v přiměřené 
lhůtě zrušit, může vykonávající orgán místo toho rozhodnout, že v souladu s článkem 14 výkon 
odloží.

Pozměňovací návrh 39

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

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

aa) existují předpisy, které stanoví nebo 
omezují svobodu tisku nebo svobodu 
projevu v jiných sdělovacích prostředcích, 
což znemožňuje výkon evropského 
vyšetřovacího příkazu;

Or. pt

Odůvodnění

Pátý důvod se týká existence předpisů stanovujících nebo omezujících svobodu tisku nebo 
svobodu projevu v jiných sdělovacích prostředcích, které znemožňují výkon evropského 
vyšetřovacího příkazu.

Pozměňovací návrh 40

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

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

ba) jsou zajištěny jasné a objektivní 
důkazy o porušení některého základního 
práva, jak je stanoví Listina základních 
práv nebo Evropská úmluva o lidských 
právech, nebo v případě, že uplatnění 
opatření je jednoznačně v rozporu se 
základními ústavními principy členských 
států v oblasti trestních řízení;

Or. pt
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Odůvodnění

Sedmý důvod k odmítnutí se týká porušení základních práv zakotvených v hlavních 
mezinárodních nástrojích, jako jsou Listina základních práv Evropské unie nebo Evropská 
úmluva o lidských právech, jakož i porušení vnitrostátních ústavních předpisů ve vztahu k 
trestním řízením.

Pozměňovací návrh 41

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

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

bb) nebyla platnost úkonu potvrzena 
soudcem v případě, kdy ve vydávajícím 
státě opatření nevydal soudce, avšak 
takový požadavek existuje ve státě 
vykonávajícím;

Or. pt

Odůvodnění

Osmý důvod k odmítnutí se týká případu, kdy nebyla platnost vyšetřovacího úkonu potvrzena 
soudním orgánem – jmenovitě soudcem, pokud to vykonávající stát požaduje –, a to zejména 
s ohledem na ústavní tradice dotčeného státu.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. d

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

d) byl evropský vyšetřovací příkaz vydán 
v řízení uvedeném v čl. 4 písm. b) a c) 
a daný úkon by nebyl přípustný 
u obdobného vnitrostátního případu.

d) byl evropský vyšetřovací příkaz vydán 
v řízení uvedeném v čl. 4 písm. b) a c) 
a daný úkon by nebyl podle právních 
předpisů vykonávajícího státu přípustný  
u obdobného vnitrostátního případu.

Or. pt
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Odůvodnění

Desátý důvod k odmítnutí se týká skutečnosti, že evropský vyšetřovací příkaz lze použít k 
získání důkazů nejen v trestních řízeních, ale také v některých druzích správního řízení, jež 
mají trestní dimenzi (článek 4). Nepovažujeme za rozumné kombinovat toto uplatňování se 
správními řízeními a rozšířit je na veškeré vyšetřovací úkony. V tomto ohledu by měl být 
vykonávajícímu státu ponechán určitý manévrovací prostor. Proto je jako případný důvod 
k odmítnutí zmíněn fakt, že by evropský vyšetřovací příkaz mohl být vydán nikoli v rámci 
trestního řízení, nýbrž v rámci správního řízení.

Pozměňovací návrh 43

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

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

1a. Pokud jde o porušování předpisů v 
daňové, celní a devizové oblasti, nelze 
uznání nebo výkon příkazu odmítnout z 
toho důvodu, že právní předpisy 
vykonávajícího státu neukládají stejné 
daně, povinnosti, cla a směnné relace jaké 
platí ve vydávajícím státě.

Or. pt

Pozměňovací návrh 44

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

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

1b. je evropský vyšetřovací příkaz
formálně neúplný, nebo byl zjevně 
nesprávně doplněn, a také v případech 
uvedených v odst. 1 písm. b) a c), 
konzultuje vykonávající orgán před tím, 
než rozhodne o plném nebo částečném 
odmítnutí uznat nebo vykonat evropský 
vyšetřovací příkaz, jakýmikoli vhodnými 
prostředky s vydávajícím orgánem 
a v případě potřeby jej požádá, 
aby neprodleně poskytl veškeré potřebné 
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informace.

Or. pt

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Článek 13

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

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

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

2. Věcné důvody k vydání evropského 
vyšetřovacího příkazu mohou být 
napadeny pouze prostřednictvím žaloby 
podané u soudu ve vydávajícím státě.
3. Po podání opravných prostředků podle 
odstavce 1 musí být soudní orgán 
informován o věcné postatě a důvodech 
opravného prostředku, aby mohl 
vykonávat svá procesní práva.
4. V případech, na které se nevztahuje 
potřeba zaručit důvěrnost vyšetřování 
podle čl. 18 odst. 1, poskytují orgány 
vydávajícího státu a státu vykonávajícího 
zainteresovaným osobám relevantní a 
adekvátní informace s cílem zaručit 
účinný výkon práva na opravné 
prostředky a práva na žalobu v souladu 
s ustanoveními předchozích odstavců.
5. Vykonávající stát odloží v průběhu 
výkonu evropského vyšetřovacího příkazu 
předání získaných důkazů až do doby 
vyhlášení rozhodnutí o uplatnění 
opravných prostředků.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

a) by jeho výkon mohl narušit probíhající 
vyšetřování nebo trestní stíhání, a to na 
dobu, kterou považuje vykonávající stát za 
přiměřenou; nebo

a) by shromážděný důkazní materiál byl 
pro účely vyšetřování nebo probíhající 
trestní řízení stejně relevantní nebo by 
uvedené vyšetřování nebo opatření 
negativně ovlivnil, a to po dobu, kterou 
vykonávající stát považuje za přiměřenou;
nebo

Or. pt

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

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

Or. pt

Odůvodnění

Článek 14 se týká odkladu uznání nebo výkonu evropského vyšetřovacího příkazu. K odkladu 
může dojít, pokud by výkon evropského vyšetřovacího příkazu mohl narušit probíhající 
vyšetřování nebo trestní řízení nebo pokud jsou již dotyčné důkazy použity v jiných trestních 
řízeních. Je nutno upozornit na to, že odklad by měl být co nejkratší, jak se uvádí v odstavci 2 
tohoto článku.
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Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Článek 16

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

Po dobu své přítomnosti na území 
vykonávajícího státu v rámci uplatňování 
této směrnice se úředníci vydávajícího 
státu považují za úřední osoby 
vykonávajícího státu, pokud jde o trestné 
činy, které spáchají, nebo které jsou proti 
nim spáchány.

Kdykoli se v rámci uplatňování této 
směrnice úředníci vydávajícího státu 
nacházejí na území vykonávajícího státu, 
podléhají stejnému zacházení jako úřední 
osoby vykonávajícího státu, pokud jde 
o trestné činy, které spáchají, nebo které 
jsou proti nim spáchány.

Or. pt

Odůvodnění

Existuje několik situací, v nichž by se úředníci vydávajícího státu mohli v průběhu pomoci při 
konkretizaci evropského vyšetřovacího příkazu nacházet ve vykonávajícím členském státě. V 
čl. 8 odst. 3 je možnost této přítomnosti výslovně stanovena, dojít k ní však může také 
například v průběhu tajných operací nebo u sledovaných zásilek. Je proto nezbytné vytvořit 
pravidla pro občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost. Článek 16 se tedy zabývá 
pácháním trestných činů úředníky vydávajícího státu nebo trestnými činy vůči nim a stanoví, 
že podléhají stejnému zacházení jako úředníci vykonávajícího státu.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

2a. Vydávající členský stát, jehož úředníci 
způsobili škodu jakékoli osobě na území 
vykonávajícího státu, nahradí danému 
státu veškeré částky, které tento stát 
vyplatil obětem nebo osobám uplatňujícím 
za ně tento nárok.

Or. pt
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Odůvodnění

O objectivo deste artigo é o de estabelecer disposições que permitam dar provimento a 
acções de indemnização que possam ser intentadas na sequência de operações realizadas por 
funcionários ou agentes de um Estado-Membro, no território de outro Estado-Membro. No 
entanto, o Estado-Membro em cujo território tenham sido causados os danos é obrigado, 
primeiramente, a reparar os danos da mesma forma em que o faria se eles tivessem sido 
causados pelos seus próprios funcionários ou agentes. Nesse caso, o outro Estado-Membro 
deve reembolsar integralmente qualquer indemnização que tenha sido paga. 

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Článek 18 – název

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

Důvěrnost Důvěrnost a zacházení s osobními údaji

Or. pt

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

2a. Vydávající orgán v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy – a 
pokud vykonávající orgán nevydá žádné 
další pokyny – zachová důvěrnost 
veškerých informací nebo důkazů 
poskytnutých vykonávajícím orgánem, 
s výjimkou skutečností, jejichž zveřejnění 
je nezbytné pro vyšetřování nebo řízení 
popsaná v evropském vyšetřovacím 
příkazu.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

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

1. Evropský vyšetřovací příkaz může být 
vydán za účelem dočasného předání osoby, 
jež se nachází ve vazbě ve vykonávajícím 
státě z důvodu trestního řízení, které tam 
probíhá, za účelem provedení 
vyšetřovacího úkonu vyžadujícího 
přítomnost této osoby na území 
vydávajícího státu, za podmínky, že bude 
vrácena ve lhůtě stanovené vykonávajícím 
státem.

Or. pt

Odůvodnění

Článek 19 se vztahuje k situaci, kdy vydávající orgán vyžaduje ve vydávajícím státě 
přítomnost osoby, která je držena ve vazbě ve vykonávajícím státě. Zmíněný druh předání byl 
začleněn do této směrnice s cílem zajistit, aby zadržovaná osoba byla k dispozici pro výslech 
ve vydávajícím státě a s cílem umožnit pozdější provedení vyšetřovacího úkonu. 

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. a

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

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

a) použití telefonní konference je v rozporu 
se základními právy a základními právními 
zásadami vykonávajícího státu; nebo

Or. pt

Odůvodnění

Výslechy prostřednictvím telefonní konference jsou další oblastí, která může být obzvláště 
užitečná v případě potřeby při výpovědi svědků nebo znalců. V tomto článku je stanoveno, že 
evropský vyšetřovací příkaz může být vydán za účelem výslechu za použití telefonní 
konference, pokud se osoba, jež má být justičními orgány jednoho členského státu vyslechnuta 
jako svědek nebo znalec, nachází na území jiného členského státu. Stanoví opatření, která se 
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uplatňují u žádostí o výslech prostřednictvím telefonní konference. Odstavec 2 stanoví další 
dva důvody k odmítnutí vedle těch, které jsou již uvedeny v čl. 10 odst. 1.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Návrh skupiny členských států Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát přijme za podmínek 
stanovených v tomto článku opatření 
nezbytná k tomu, aby mohl poskytnout 
informace uvedené v odstavci 1.

2. Každý členský stát přijme za podmínek 
stanovených v tomto článku opatření 
nezbytná k tomu, aby mohl poskytnout 
informace uvedené v odstavci 1 v rámci 
dohledu nad bankovní operací.

Or. pt
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vzhledem k nezpůsobilosti klasické soudní spolupráce v současné situaci v Evropě je pokrok, 
který představuje přijetí této směrnice, jež jednoznačně posiluje vytváření evropského 
prostoru v oblasti trestního práva, nepochybně pozitivním faktorem. Krystalizuje napětí mezi 
pokrokem v oblasti přenosu svrchovanosti ve jménu bezpečnosti a ochrany základních práv.

Evropský trestní systém tedy stojí před výzvou, zda bude schopen dodržovat a zaručovat 
základní práva. Je příznačné, že v preambuli Listiny základních práv se výslovně odkazuje na 
oblast „svobody, bezpečnosti a práva“, jež je svou povahou zejména citlivá na otázky 
základních práv a svobod. A není třeba připomínat, že tato záruka musí být „reálná“, nikoli 
„formální“. Vytvoření evropského prostoru v oblasti trestního práva proto také znamená 
zajistit v Unii soudní přezkum dodržování základních práv.

Dnes je zřejmé, jaký význam má evropský prostor v oblasti trestního práva, který je prioritou 
v procesu evropské integrace, s postupným uvolňováním klasických mechanismů spolupráce. 
Poté, co Evropská unie podpořila policejní a soudní spolupráci jako protiváhu k zániku 
vnitřních hranic, překračuje nyní rámec této mezistátní spolupráce s cílem postupně vytvářet  
jednotný prostor v oblasti trestního práva.

Pokroku je nutno dosáhnout v těchto oblastech: vzájemné uznávání, koordinace vyšetřování a 
ochrana základních práv v trestním řízení, a to naplňováním opatření stanovených v článku 82 
Smlouvy o fungování Evropské unie. Znovu se potvrzuje doplňkovost vzájemného uznávání a 
harmonizace, přičemž je zdůrazněna skutečnost, že vzájemného uznávání nelze bez 
harmonizace docílit. Není nutno připomínat, že jedním z cílů evropského integračního 
procesu bylo podporovat právě volný pohyb osob a zároveň zaručit bezpečnost svých občanů 
vytvořením prostoru svobody, bezpečnosti a práva.


