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PR_COD_1amOther

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 prijatí smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na iniciatívu skupiny členských štátov predloženú Európskemu parlamentu a 
Rade (09288/2010),

– so zreteľom na článok 76, písm b) a článok 82, ods. 1 písm. a) Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v súlade s ktorými bol Európskemu parlamentu predložený návrh aktu 
(C7-0185/2010) 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 a 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

– so zreteľom na [odôvodnené stanoviská, ktoré predsedovi zaslali národné 
parlamenty/odôvodnené stanovisko, ktoré predsedovi zaslal národný parlament] k tomu, či 
je iniciatíva v súlade so zásadou subsidiarity,

– so zreteľom na stanovisko Komisie  (...),

– so zreteľom na články 44 a 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7–
0000/2011),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Európska únia si dala za cieľ udržiavať 
a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti.

(1) Európska únia si dala za cieľ udržiavať 
a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti a zároveň rešpektovať 
základné práva a rozličné ústavné a 
právne systémy a tradície členských 
štátov.
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Or. pt

Odôvodnenie

Zmena znenia v súlade s článkom 67 ods. 1 ZFEÚ, v ktorom sa hovorí: „Únia vytvára 
priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri rešpektovaní základných práv a rozličných 
právnych systémov a tradícií členských štátov“. Cieľom je tiež vopred stanoviť v tomto prvom 
bode odôvodnenia absolútny rešpekt voči právnym a ústavným rozdielom, ktoré existujú 
medzi členskými štátmi, pretože v prípade jeho neuplatnenia to zabráni uskutočneniu 
zamýšľanej náplne smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 1a (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Lisabonskou zmluvou sa po prvý raz 
do trestnoprávnych predpisov EÚ zaviedla 
riadna parlamentná kontrola
prostredníctvom Európskeho parlamentu 
ako spoluzákonodarcu a prostredníctvom 
národných parlamentov, pokiaľ ide o 
overovanie subsidiarity. Charta 
základných práv sa vďaka Lisabonskej 
zmluve stala právne záväzným 
dokumentom, čím  sa začala nová etapa v 
rámci ochrany ľudských práv v Európskej 
únii vrátane ochrany základných práv v 
trestných konaniach, akým je napríklad 
právo na život (článok 2), právo na 
nedoktnuteľnosť osoby (článok 3), zákaz 
mučenia a neľudského alebo 
ponižujúceho zaobchádzania alebo trestov 
(článok 4), právo na slobodu a 
bezpečnosť (článok 6), rešpektovanie 
súkromného a rodinného života (článok 
7), právo na účinný prostriedok nápravy a 
na spravodlivý proces (článok 47), 
prezumpcia neviny a právo na obhajobu 
(článok 48), zásady zákonnosti a 
primeranosti trestných činov a trestov 
(článok 49) a právo nebyť stíhaný alebo 
potrestaný v trestnom konaní dvakrát za 
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ten istý trestný čin (článok 50).

Or. pt

Odôvodnenie

Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa zaviedla lepšia demokratická kontrola zo 
strany Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Zároveň však akékoľvek opatrenia 
prijaté v oblasti trestného práva musia v plnej miere rešpektovať Chartu základných práv 
Európskej únie ako právne záväzný dokument: európske inštitúcie a členské štáty sa tak pri 
uplatňovaní práva Únie stávajú viazané súborom základných práv, ktoré chránia občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 1b (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1b) Európsky dohovor o ľudských 
právach (EDĽP) a judikatúra Európskeho 
súdu pre ľudské práva (ESĽP) pomohli k 
významnému zvýšeniu úrovne ľudských 
práv vrátane práva na spravodlivý súdny 
proces v Európe. V zmluvách a charte sa 
predpokladá pre mechanizmus dohovoru 
osobitná úloha tak, ako je to zakotvené v 
článku 6 Zmluvy o Európskej únii, ktorá 
predpokladá pristúpenie EÚ k dohovoru a 
v ktorej sa vymedzujú základné práva 
dohovoru ako všeobecné zásady práva 
Európskej únie, a ako sa zakotvuje v 
článku 52 charty, ktorý zaručuje jednotný 
výklad uvedených práv v charte a 
dohovore.

Or. pt

Odôvodnenie

V dôsledku vážnych dosahov smernice o európskom vyšetrovacom príkaze na rôzne základné 
práva, ako sa na to upozornilo v stanovisku Európskej agentúry pre ľudské práva o 
európskom vyšetrovacom príkaze, je potrebné zdôrazniť, že charta sa vzťahuje priamo na 
pochopenie týchto práv tak, ako sú ustanovené v Európskom dohovore o ľudských právach.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V článku 82 ods. 1 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie sa ustanovuje, že justičná 
spolupráca v trestných veciach je v Únii 
založená na zásade vzájomného uznávania 
rozsudkov a iných justičných rozhodnutí, 
čo sa od zasadnutia Európskej rady v 
Tampere 15. a 16. októbra 1999 všeobecne 
označuje ako základný kameň justičnej 
spolupráce v trestných veciach v rámci 
Únie.

(2) V článku 82 ods. 1 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie sa ustanovuje, že justičná 
spolupráca v trestných veciach je v Únii 
založená na zásade vzájomného uznávania 
rozsudkov a iných justičných rozhodnutí, 
čo sa od zasadnutia Európskej rady v 
Tampere 15. a 16. októbra 1999 všeobecne 
označuje ako základný kameň justičnej 
spolupráce v trestných veciach v rámci 
Únie. Bez toho, aby boli spochybnené 
pozitívne účinky vzájomného uznávania a 
jeho ústredná úloha, sa vzájomné 
uznávanie uplatňuje v 
neharmonizovaných právnych oblastiach 
a na pozadí rozličných právnych tradícií a 
systémov trestných konaní, a preto môže 
viesť k právnym nezrovnalostiam 
poškodzujúcim práva osôb podozrivých zo 
spáchania trestných činov, ako na to 
poukazujú skúsenosti s používaním 
európskeho zatykača. Je potrebné 
predpokladať opatrenia, ktoré umožnia 
vnútroštátnemu súdu zasiahnuť 
zásadným spôsobom v prípadoch, keď by 
mohli podobné nezrovnalosti vzniknúť, 
pretože akékoľvek uplatňovanie konceptu 
vzájomného uznávania musí tiež 
zaručovať základné práva zakotvené v 
charte a v Európskom dohovore o 
ľudských právach. Akýkoľvek zásah do 
súdneho konania na základe výnimky z 
ľudských práv musí byť uplatnený len vo 
výnimočných prípadoch a vtedy, ak 
existuje jasný a priamy dôkaz toho, že 
došlo k porušeniu niektorého základného 
procesného práva zakotveného v charte 
alebo v Európskom dohovore o ľudských 
právach, alebo ak by uplatnenie opatrenia 
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mohlo predstavovať porušenie 
základných vnútroštátnych ústavných 
práv.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 2a (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Z ústavného a právneho hľadiska 
existujú medzi členskými štátmi podstatné 
rozdiely, najmä pokiaľ ide o úlohu 
prokurátora a pokiaľ ide o prípustnosť 
dôkazov, ktoré EVP musí nevyhnutne 
zohľadniť. Preto EVP nemôže obchádzať 
tieto rozdiely tým, že bude vyžadovať 
menej než by vo vykonávajúcich štátoch 
bolo uložené, pričom dodatočným 
dôvodom odmietnutia môže byť 
skutočnosť, že možno porušuje základné 
ústavné predpisy zúčastnených členských 
štátov.

Or. pt

Odôvodnenie

Aby sa predišlo ústavným problémom v určitých členských štátoch, je potrebné, aby súd 
vykonal overovací postup ešte pred vydaním EVP. Takto sa zabezpečí zákonnosť opatrenia, 
ktoré má byť vydané, ako aj rešpektovanie rozličných ústavných režimov a ich dosahov na 
oblasti správy a uplatňovania spravodlivosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 2b (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2 b) Je potrebné zohľadniť skutočnosť, 
že napriek tomu, že overovanie dvojitého 
stíhania bolo v zásade zrušené v 32 
trestných činoch v oblasti vzájomného 
uznávania, pretrvávajú základné rozdiely 
vo vnútroštátnych vymedzeniach pojmov 
týchto trestných činov. Členské štáty sa 
preto musia vyhnúť EVP, ak existujú 
spojenia s doložkami o mimoúzemných 
jurisdikciách v prípadoch, keď niektorý 
členský štát otvorí trestné konanie proti 
štátnym príslušníkom alebo osobám s 
trvalým pobytom na jeho území z dôvodu 
činov spáchaných mimo svojho 
vnútroštátneho územia a ak by ten istý čin 
nebol v zmysle práva vykonávajúceho 
štátu trestným činom. Konania týkajúce 
sa trestných činov spojených s daňovými, 
colnými a devízovými otázkami nepatria 
do tejto kategórie.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 2c (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2 c) Policajné orgány nemožno 
považovať za justičné orgány v zmysle 
článku 82 ods. 1 písm. a) ZFEÚ. 
Akákoľvek procesná žiadosť o európsky 
vyšetrovací príkaz zo strany policajných 
orgánov vydávajúceho štátu musí byť 
overená prokurátorom, vyšetrujúcim 



PR\889747SK.doc 11/42 PE478.493v02-00

SK

sudcom alebo sudcom, pričom treba 
zohľadniť základné požiadavky 
vykonávajúceho štátu. Vyšetrovací orgán 
v trestnom konaní oprávnený vydať 
príkaz na zadržanie dôkazov v tomto 
konaní je orgánom, ktorý vykonáva 
justičnú právomoc, čiže orgán, ktorý 
vydáva v súlade s postupmi ustanovenými 
zákonom záväzné rozhodnutia, ktoré sa 
klasifikujú ako „justičné rozhodnutia“.

Or. pt

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie je rozhodujúce pretože sa ním zabezpečí, aby každú žiadosť o EVP 
prehodnotil prokurátor, vyšetrujúci sudca alebo sudca v rámci rešpektovania zásady 
zákonnosti. Článkom 82 ods. 1 ZFEÚ sa jasne obmedzuje uplatňovanie zásady vzájomného 
uznávania na rozhodnutia v rámci justičnej spolupráce v trestných veciach a nepredpokladá 
sa v ňom jeho uplatňovanie na činy, ktoré môžu byť predmetom policajnej spolupráce v 
súlade s článkom 87 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) V Štokholmskom programe prijatom 
11. decembra 2009 Európska rada 
rozhodla, že by sa malo pokračovať v 
tvorbe komplexného systému na získavanie 
dôkazov v prípadoch s cezhraničným 
rozmerom na základe zásady vzájomného 
uznávania. Európska rada uviedla, že 
existujúce nástroje v tejto oblasti 
predstavujú neucelený režim a je potrebný 
nový prístup založený na zásade 
vzájomného uznávania, ale aj zohľadnení 
pružnosti tradičného systému vzájomnej 
právnej pomoci. Európska rada preto 
vyzvala na vytvorenie komplexného 
systému, ktorým by sa nahradili všetky 
súčasné nástroje v tejto oblasti vrátane 

(6) V Štokholmskom programe prijatom 
11. decembra 2009 Európska rada 
rozhodla, že by sa malo pokračovať v 
tvorbe komplexného systému na získavanie 
dôkazov v prípadoch s cezhraničným 
rozmerom na základe zásady vzájomného 
uznávania, a vyzvala na vytvorenie 
komplexného systému, ktorým by sa 
nahradili všetky súčasné nástroje v tejto 
oblasti vrátane rámcového rozhodnutia o 
európskom príkaze na zabezpečenie 
dôkazov a ktorý by sa podľa možností 
vzťahoval na všetky druhy dôkazov, 
obsahoval lehoty na vykonanie a čo najviac 
obmedzil dôvody odmietnutia.
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rámcového rozhodnutia o európskom 
príkaze na zabezpečenie dôkazov a ktorý 
by sa podľa možností vzťahoval na všetky 
druhy dôkazov, obsahoval lehoty na 
vykonanie a čo najviac obmedzil dôvody 
odmietnutia.

Or. pt

Odôvodnenie

Zámerom tejto smernice je vytvoriť jednotný a účinný mechanizmus na získanie dôkazov v 
rámci trestných konaní, aby sa prekonal problém roztrieštenosti a zložitosti súčasného 
právneho rámca a obmedzeného rozsahu uplatňovania zásady vzájomného uznávania v tejto 
oblasti. Na základe zásady vzájomného uznávania budú dôvody odmietnutia výkonu 
zahraničného rozhodnutia uvedené v podrobnom, no objektívnom zozname a jasne sa určia 
lehoty na uľahčenie justičnej spolupráce v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 7a (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Cieľom smernice je tiež zabezpečiť 
účinný a pružný mechanizmus, ktorým sa 
zabezpečí väčšia rýchlosť postupov a 
prípustnosť dôkazov; zjednodušenie 
konaní; vysoká ochrana základných práv, 
najmä procesných práv; obmedzenie 
finančných nákladov; podpora zvýšenia 
vzájomnej dôvery a spolupráce medzi 
členskými štátmi, ako aj zachovanie 
charakteristických vlastností 
vnútroštátnych systémov a ich právnej 
kultúry, a to všetko za rešpektovania 
ústavných a právnych systémov členských 
štátov.

Or. pt
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Odôvodnenie

Je potrebné zdôrazniť ciele predmetnej smernice. V záujme rýchleho a účinného boja proti 
cezhraničnej trestnej činnosti a iným druhom obzvlášť závažnej trestnej činnosti vyplývajúcej 
z jednoduchého pohybu osôb a tovaru potrebujú vnútroštátne orgány jasné a pružné normy 
spolupráce a opäť sa potvrdzuje, že je potrebné, aby sa pri ich vzniku súčasne rešpektovali 
zákonné a ústavné rozdiely medzi štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) EVP by sa mal sústrediť na 
vyšetrovacie opatrenie, ktoré sa má 
vykonať. Vydávajúci orgán má 
najvhodnejšie postavenie na to, aby na 
základe znalostí podrobností dotknutého 
vyšetrovania rozhodol, aké opatrenie sa má 
použiť. Vykonávajúci orgán by však mal 
mať možnosť využiť iný druh opatrenia z 
dôvodu, že požadované opatrenie podľa 
jeho vnútroštátneho práva neexistuje alebo
nie je k dispozícii, alebo sa iným druhom 
opatrenia dosiahne rovnaký výsledok ako 
opatrením uvedeným v EVP, ale slabšími 
donucovacími prostriedkami.

(10) EVP by sa mal sústrediť na 
vyšetrovacie opatrenie, ktoré sa má 
vykonať. Vydávajúci orgán má 
najvhodnejšie postavenie na to, aby na 
základe znalostí podrobností dotknutého 
vyšetrovania rozhodol, aké opatrenie sa má 
použiť. Vykonávajúci orgán by však mal 
mať možnosť využiť iný druh opatrenia z 
dôvodu, že požadované opatrenie podľa 
jeho vnútroštátneho práva neexistuje, nie je 
v predmetnom prípade k dispozícii alebo 
sa iným druhom opatrenia dosiahne 
rovnaký výsledok ako opatrením 
uvedeným v EVP, ale slabšími 
donucovacími prostriedkami, ak výsledok, 
ktorý sa má dosiahnuť, bude rovnaký ako 
výsledok dosiahnutý pomocou EVP a 
bude predstavovať menší zásah do 
základných práv predmetnej osoby.

Or. pt

Odôvodnenie

Ak vydávajúcemu orgánu prislúcha rozhodnúť o druhu opatrenia, ktoré sa má použiť, 
vykonávajúci orgán by mal mať v rámci rešpektovania zásady subsidiarity možnosť použiť iný 
druh opatrenia, najmä ak sa zistí, že jeho právny poriadok požadované opatrenie 
nepredpokladá alebo by sa toto opatrenie v predmetnom prípade nepoužilo, alebo ak má k 
dispozícii iné opatrenie so slabším donucovacím účinkom, ktoré zabezpečí väčší rešpekt voči 
základným právam danej osoby a dosiahne sa ním rovnaký výsledok.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 10a (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10 a) EVP by sa mal zvoliť v prípadoch, v 
ktorých sa vyšetrovacie opatrenie javí ako 
primerané, potrebné a vhodné na využitie 
v predmetnom prípade. Vydávajúci orgán 
preto musí overiť, či je požadovaný dôkaz 
potrebný a primeraný pre účely konania, 
či je vybrané opatrenie potrebné a 
primerané pre zabezpečenie dôkazov a či v 
prípade vydania EVP môže byť do 
zabezpečenia dôkazov zapojený aj ďalší 
členský štát. Vhodné hodnotenie 
primeranosti je ústavnou požiadavkou vo 
viacerých členských štátov, ako aj 
požiadavkou vyplývajúcou z článku 8 
Európskeho dohovoru o ľudských 
právach. Takže jednoznačný a zjavný 
nedostatok primeranosti môže byť 
považovaný za porušenie ľudských práv 
a/alebo porušenie základných 
vnútroštátnych ústavných zásad.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 10b (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10b) Aby sa zabezpečilo zaslanie EVP 
príslušnému orgánu, môže vydávajúci 
orgán použiť akýkoľvek možný alebo 
relevantný prostriedok zasielania vrátane 
napríklad komunikačného systému 
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Európskej súdnej siete, Eurojustu či iných 
ciest používaných príslušnými justičnými 
orgánmi. V prípade, že EVP overil 
justičný orgán, tento orgán môže byť 
považovaný za vydávajúci orgán na účely 
zasielania EVP.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) EVP by sa mal v čo najväčšej možnej 
miere a bez toho, aby boli dotknuté 
základné zásady právneho poriadku 
vykonávajúceho štátu, vykonať v súlade s 
formalitami a postupmi výslovne určenými 
vydávajúcim štátom. Vydávajúci orgán 
môže požiadať, aby sa na podporu 
príslušných orgánov vykonávajúceho štátu 
zúčastnil na vykonávaní EVP jeden alebo 
viacero vydávajúcich orgánov. Z tejto 
možnosti nevyplývajú pre orgány štátu 
pôvodu žiadne právomoci presadzovania 
práva na území vykonávajúceho štátu.

(11) EVP by sa mal v čo najväčšej možnej 
miere a bez toho, aby boli dotknuté 
základné zásady právneho poriadku 
vykonávajúceho štátu, vykonať v súlade s 
formalitami a postupmi výslovne určenými 
vydávajúcim štátom. Vydávajúci orgán 
môže požiadať, aby sa na podporu 
príslušných orgánov vykonávajúceho štátu 
zúčastnil na vykonávaní EVP jeden alebo 
viacero vydávajúcich orgánov. Z tejto 
možnosti nevyplývajú pre orgány štátu 
pôvodu žiadne právomoci presadzovania 
práva na území vykonávajúceho štátu. 
Vykonávajúci orgán musí rešpektovať 
túto žiadosť a v prípade potreby stanoviť 
podmienky týkajúce sa rozsahu 
pôsobnosti a povahy účasti orgánov 
vydávajúceho štátu. Týmto sa stanovuje 
systém, ktorý má podnecovať justičné 
orgány k tomu, aby vzájomne 
spolupracovali v duchu vzájomnej dôvery 
a zároveň presadzovali mechanizmy 
určené nielen na uľahčenie spolupráce 
medzi orgánmi, ale aj na zlepšenie 
justičnej ochrany práv jednotlivca.

Or. pt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) S cieľom zabezpečiť účinnosť 
justičnej spolupráce v trestných veciach by 
sa mala obmedziť možnosť odmietnuť 
uznať alebo vykonať EVP, ako aj dôvody 
odkladu jeho vykonania.

(12) S cieľom zabezpečiť účinnosť 
justičnej spolupráce v trestných veciach by 
sa mala obmedziť možnosť odmietnuť 
uznať alebo vykonať EVP, ako aj dôvody 
odkladu jeho vykonania len na to, čo je 
potrebné na to, aby sa predišlo vedľajším 
negatívnym účinkom zásady vzájomného
uznávania pri jej uplatňovaní v 
neharmonizovanej právnej oblasti v 
trestných veciach, trestných konaniach, a 
najmä pokiaľ ide o ochranu základných 
práv a základných ústavných predpisov 
členských štátov.

Or. pt

Odôvodnenie

Musí sa objasniť existencia dôvod na odmietnutie z dôvodu uplatňovania vzájomného 
uznávania v neharmonizovanej zákonnej oblasti rozličných trestnoprávnych postupov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) Predmetná smernica rešpektuje 
zásadu ne bis in idem, čo znamená, že 
nikto nemôže byť stíhaný alebo odsúdený 
dvakrát za tie isté skutočnosti alebo za 
rovnaké trestne stíhateľné správanie. Je 
stanovená ako právo jednotlivca v 
medzinárodných právnych nástrojoch 
týkajúcich sa ľudských práv, napríklad v 
siedmom protokole Európskeho dohovoru 
o ľudských právach (článok 4) a v Charte 
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základných práv Európskej únie (článok 
50) a je uznaná vo všetkých právnych 
poriadkoch opierajúcich sa o pojem 
dodržiavania a ochrany základných 
slobôd. Takže zásada ne bis in idem je 
základnou právnou zásadou v Európskej 
únii. A tak musí mať vykonávajúci orgán 
právo odmietnuť vykonanie EVP, ak je 
jeho vykonanie v rozpore s touto zásadou 
a ak sa potvrdí, že predmetná osoba bola 
právoplatne odsúdená za rovnaké 
skutočnosti a za podmienok stanovených v 
článku 54 dohovoru z 19. júna 1990, 
ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda 
a tiež so zreteľom na judikatúru Súdneho 
dvora Európskej únie. Vzhľadom na 
predbežnú povahu konaní, ktoré sú 
základom pre EVP, a zložitosť analýzy 
podmienok v zmysle v článku 54, musí 
vykonávajúci orgán informovať 
vydávajúci orgán a uskutočniť s ním 
konzultácie, pričom vydávajúci orgán by 
mal zvážiť tieto informácie a prijať 
potrebné opatrenia v súvislosti s 
konaniami, ktoré sú základom pre vydanie 
EVP. Tieto konzultácie sa musia 
uskutočniť bez toho, aby bola dotknutá 
povinnosť vykonávajúceho orgánu 
uskutočniť konzultácie s vydávajúcim 
orgánom v súlade s rámcovým 
rozhodnutím 2009/948/SVV 
z 30. novembra 2009 o predchádzaní 
kolíziám pri výkone právomoci v trestných 
veciach a ich urovnávaní.

Or. pt

Odôvodnenie

PDN sa týka zavedenia dôvodu ďalšieho odmietnutia založeného na zásade zásady „ne bis in 
idem“, čiže zásady, že nikto nemôže byť dvakrát odsúdený za tie isté skutočnosti a za to isté 
trestne stíhateľné správanie, čo je stanovené ako právo jednotlivca v medzinárodných 
právnych nástrojoch týkajúcich sa ľudských práv.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 13a (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) Dostupné súdne opravné 
prostriedky proti EVP musia byť aspoň na 
tej istej úrovni ako prostriedky dostupné 
vo vnútroštátnych prípadoch proti 
predmetnému vyšetrovaciemu opatreniu. 
V súlade so svojimi vnútroštátnymi 
právnymi predpismi musia členské štáty 
zaručiť uplatniteľnosť týchto súdnych 
opravných prostriedkov a každú 
zainteresovanú stranu včas informovať o 
možnostiach a druhoch prostriedku. V 
prípadoch, keď niektorá zainteresovaná 
strana z vykonávajúceho štátu predloží 
námietky proti EVP týkajúce sa 
podstatnejších dôvodov, z ktorých vyplynie 
vydanie EVP, je vhodné, aby boli tieto 
informácie zaslané vydávajúcemu orgánu 
a aby bola zainteresovaná strana náležite 
oboznámená. Je potrebné zabezpečiť 
právo na informácie a prístup k súdom 
pre tie strany, ktorých sa EVP týka. Právo 
na obhajobu je súčasťou práva na 
spravodlivý súdny proces (články 47 a 48 
charty) v priebehu všetkých fáz procesu.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 13b (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13b) Náklady, ktoré vznikli na území 
vykonávajúceho členského štátu v 
súvislosti s vykonávaním EVP hradí 
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výlučne tento členský štát. Toto je v súlade 
so všeobecnou zásadou vzájomného 
uznávania. Vykonávanie EVP sa však 
môže premietnuť do mimoriadne 
vysokých nákladov vo vykonávajúcom 
členskom štáte. Takéto mimoriadne 
vysoké náklady môžu vyplynúť napríklad 
z potreby získať komplexné znalecké 
posudky, z rozsiahlych policajných 
operácií alebo dozoru počas dlhého 
obdobia. Toto nesmie brániť vo výkone 
EVP, a tak sa vydávajúci orgán musí 
snažiť stanoviť, aké náklady sú 
považované za mimoriadne vysoké. V 
prípade, že nie je možné dosiahnuť 
dohodu, vydávajúci orgán môže 
rozhodnúť o tom, že stiahne EVP, alebo 
ho môže zachovať a uhradiť časť 
nákladov, ktoré vykonávajúci členský štát 
uzná ako mimoriadne vysoké. Daný 
mechanizmus nie je ďalším dôvodom pre 
odmietnutie a nesmie sa zneužívať na to, 
aby sa zdržiaval alebo znemožnil výkon 
EVP.

Or. pt

Odôvodnenie

Otázka vzniknutých nákladov na území vykonávajúceho členského štátu je mimoriadne 
dôležitá, aby sa presadilo uznanie zásady vzájomného uznávania. Vyvinúť úsilie na uznanie a 
vykonanie EVP znamená na druhej strane aj znášať náklady na jeho vykonávanie, a tak 
vydávajúci štát i vykonávajúci štát prispievajú k dosiahnutiu toho istého cieľa: k realizácii 
priestoru spravodlivosti a slobody, ktorý bude určite prínosom pre všetkých.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Odôvodnenie 14a (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) Pri vyhlásení týkajúcom sa 
jazykového režimu sa členské štáty 
vyzývajú, aby okrem úradného jazyka 
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doňho začlenili aspoň jeden jazyk, ktorý 
sa bežne používa v Európskej únii. 
Použitie tohto jazyka nesmie v žiadnom 
prípade poškodzovať práva podozrivej 
osoby na tlmočenie a preklad v trestnom 
konaní, ako to určuje smernica 
2010/64/EÚ Európskeho parlamentu a 
Rady z 20. októbra 2010 o práve na 
tlmočenie a preklad v trestnom konaní.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Keďže cieľ tejto smernice, a to 
vzájomné uznávanie rozhodnutí prijatých 
na účely získania dôkazov, nie je možné 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných 
členských štátov, ale z dôvodov jej rozsahu 
a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na 
úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v 
súlade so zásadou subsidiarity podľa 
článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku táto smernica 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie tohto cieľa.

(16) Zásada subsidiarity zakotvená v 
článku 5 Zmluvy o Európskej únii bola 
zavedená v Maastrichtskej zmluve a 
spočíva v skutočnosti že na úrovni 
Spoločenstva sa nesmie upravovať to, o 
čom môže byť lepšie rozhodnuté alebo 
môže byť lepšie riadené na vnútroštátnej, 
regionálnej či miestnej úrovni. Podľa 
tejto zásady sa rozhodnutia Spoločenstva 
teda obmedzujú na prípady, v ktorých 
preukážu výhodu v podobe vyššej 
účinnosti a zadosťučinenia v porovnaní s 
opatreniami na vnútroštátnej úrovni. 
Vzhľadom na potrebu posilniť proces 
európskej integrácie prostredníctvom 
vytvorenia opatrení, ktorými sa zvýši 
účinnosť justičnej spolupráce medzi 
členskými štátmi a keďže cieľ tejto 
smernice, a to vzájomné uznávanie 
rozhodnutí prijatých na účely získania 
dôkazov, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni samotných členských 
štátov, ale z dôvodov jej rozsahu a 
dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na 
úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v 
súlade so zásadou subsidiarity podľa 
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článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku táto smernica 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie tohto cieľa.

Or. pt

Odôvodnenie

Je potrebné zdôrazniť, že vzhľadom na povahu predmetnej otázky a so zreteľom na výskyt 
čoraz komplexnejšej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom nebude možné dosiahnuť 
náležitú účinnosť mechanizmov získania dôkazov len izolovaným a individuálnym pôsobením 
každého štátu. Nedostatočná účinnosť štátu pri vyšetrovaní potenciálne ohrozuje celý priestor 
EÚ, čo je dostatočným dôvodom na koncentráciu úsilia a maximálnu spoluprácu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európsky vyšetrovací príkaz (EVP) je 
justičné rozhodnutie vydané príslušným 
orgánom členského štátu (vydávajúci štát) 
na účely vykonania jedného alebo 
viacerých konkrétnych vyšetrovacích 
opatrení v inom členskom štáte 
(„vykonávajúci štát”) s cieľom zabezpečiť 
dôkazy v rámci konaní uvedených v článku 
4.

1. Európsky vyšetrovací príkaz (EVP) je 
justičné rozhodnutie vydané príslušným 
orgánom členského štátu (vydávajúci štát) 
na účely vykonania jedného alebo 
viacerých konkrétnych vyšetrovacích 
opatrení v inom členskom štáte 
(„vykonávajúci štát”) s cieľom zabezpečiť 
dôkazy v súlade s ustanoveniami 
predmetnej smernice, a najmä v rámci 
konaní uvedených v článku 4.

Or. pt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Touto smernicou nie je dotknutá 
povinnosť rešpektovať základné práva a 
právne zásady zakotvené v článku 6 
Zmluvy o Európskej únii, ani povinnosti 
uložené v tejto súvislosti justičným 
orgánom. Táto smernica nevyžaduje od 
členských štátov, aby prijali opatrenia, 
ktoré odporujú ich ústavným pravidlám o
slobode združovania, slobode tlače a 
slobode prejavu v iných médiách.

3. Touto smernicou nie je dotknutá 
povinnosť rešpektovať základné práva a 
základné právne zásady zakotvené v 
článku 6 Zmluvy o Európskej únii vrátane 
práva osôb, voči ktorým prebieha trestné 
konanie, na obhajobu a všetky povinnosti 
justičných orgánov v tomto ohľade 
zostávajú nedotknuté. Táto smernica 
nevyžaduje od členských štátov, aby prijali 
opatrenia, ktoré odporujú ich základným
ústavným pravidlám vrátane slobody
združovania, slobody tlače a slobody
prejavu v iných médiách.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 2

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely tejto smernice: Na účely tejto smernice:

(-aa) „vydávajúci štát“ je: členský štát, v 
ktorom bol vydaný EVP;
(-ab) „vykonávajúci štát“ je: členský štát, 
ktorý vykonáva EVP a v ktorom sa 
nachádza osoba, na ktorú sa požadované 
vyšetrovacie opatrenie vzťahuje, alebo 
dokument či predmet, ktorý sa má 
zabaviť, má byť znalecky preskúmaný 
alebo skontrolovaný;

(a) „vydávajúci orgán“ je: (a) „vydávajúci orgán“ je: sudca, súd, 
vyšetrujúci sudca alebo prokurátor 
príslušný konať v dotknutej veci,
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(i) sudca, súd, vyšetrujúci sudca alebo 
prokurátor príslušný konať v dotknutej 
veci, alebo ou
(ii) akýkoľvek iný justičný orgán určený 
vydávajúcim štátom, ktorý v konkrétnom 
prípade plní funkciu vyšetrovacieho 
orgánu v trestnom konaní a má v súlade s 
vnútroštátnym právnym poriadkom 
právomoc vydať príkaz na zabezpečenie 
dôkazov;
(b) „vykonávajúci orgán“ je: 
„vykonávajúci orgán“ je orgán, ktorý má v 
súlade s touto smernicou právomoc uznať 
alebo vykonať EVP. Vykonávajúci orgán 
je orgán príslušný na prijímanie
vyšetrovacích opatrení uvedených v EVP 
v obdobnom vnútroštátnom prípade.

(b) „vykonávajúci orgán“ je:
„vykonávajúci orgán“ je justičný orgán, 
ktorý má v súlade s touto smernicou 
právomoc uznať alebo vykonať EVP. 
Vykonávajúci orgán je orgán príslušný na 
vydanie príkazu na vyšetrovacie opatrenia 
uvedené v EVP v obdobnom 
vnútroštátnom prípade.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. EVP uvedený vo formulári v prílohe A 
vyplní, podpíše a správnosť jeho obsahu
overí vydávajúci orgán.

1. EVP uvedený vo formulári v prílohe A 
vyplní a podpíše vydávajúci orgán, ktorý 
overí pravdivosť jeho obsahu a potvrdí, že 
informácie v ňom obsiahnuté sú správne.

Or. pt

Odôvodnenie

Cieľom doplnenia je zabezpečiť, aby sa nielen overilo, ale aj potvrdilo, že informácie uvedené 
vo formulári, na základe ktorého bude EVP vydaný, sú správne.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 5a (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5a
1. EVP môže byť vydaný iba vtedy, keď je 
vydávajúci orgán presvedčený o tom, že sú 
splnené tieto podmienky:
(a) vydanie EVP je nevyhnutné a 
primerané na účely konania uvedeného v 
článku 4;
(b) vyšetrovacie opatrenia uvedené v EVP 
by boli nariadené za rovnakých 
podmienok v podobnom vnútroštátnom 
prípade.
2. Tieto podmienky posúdi vydávajúci 
orgán v každom jednotlivom prípade. V 
mimoriadnych prípadoch ich posúdi 
orgán vykonávajúceho štátu, ak existujú 
dôvody vedúce na základe jednoznačných 
a objektívnych dôkazov k presvedčeniu, že 
opatrenia nie sú primerané a nemožno ich 
použiť vo vnútornom postupe 
vydávajúceho štátu.
3. Po preskúmaní súladu EVP s 
podmienkami potrebnými na jeho vydanie 
EVP overí v súlade so smernicou sudca, 
súd, vyšetrujúci sudca alebo prokurátor 
ešte skôr, ako bude zaslaný 
vykonávaciemu orgánu.

Or. pt

Odôvodnenie

Dôvodom ods. 1 je zvýšená dôležitosť zásady primeranosti, ktorá je vo veľkej časti členských 
štátov ústavnou požiadavkou, ako sa to ustanovuje v článku 8 Európskeho dohovoru o 
ľudských právach (akýkoľvek zásah do súkromia možno v demokratickej spoločnosti 
ospravedlniť iba vtedy, ak bol nevyhnutný). To znamená, že intenzita opatrenia musí byť vždy 
spojená so sledovaným účelom. Taktiež sa opakovane potvrdzuje povinnosť overenia EVP 
sudcom, súdom, vyšetrujúcim sudcom alebo prokurátorom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 6

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Vydávajúci orgán zašle EVP 
príslušnému vykonávajúcemu orgánu 
akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje 
vyhotovenie písomného záznamu za 
podmienok, ktoré vykonávajúcemu štátu 
umožnia potvrdiť jeho pravosť. Každá 
ďalšia úradná komunikácia prebieha 
priamo medzi vydávajúcim orgánom a 
vykonávajúcim orgánom.

1. Vydávajúci orgán zašle EVP vyplnený v 
súlade s článkom 5 príslušnému 
vykonávajúcemu orgánu akýmkoľvek 
spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie 
písomného záznamu za podmienok, ktoré 
vykonávajúcemu štátu umožnia potvrdiť 
jeho pravosť. 

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1a (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Každá ďalšia úradná komunikácia 
prebieha priamo medzi vydávajúcim 
orgánom a vykonávajúcim orgánom.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak si to vydávajúci orgán želá, príkaz sa 
môže zaslať prostredníctvom 
zabezpečeného telekomunikačného 

3. Ak si to vydávajúci orgán želá, príkaz sa 
môže zaslať prostredníctvom 
telekomunikačného systému Európskej 
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systému Európskej justičnej siete. justičnej siete.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 6a (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. V rozsahu pôsobnosti tohto článku 
musia byť vytvorené systémy overovania 
pravosti, ktorými sa zabezpečí, aby k 
databázam obsahujúcim osobné údaje a 
údaje o operáciách v nich uskutočnených 
mali prístup iba oprávnené subjekty.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa v súlade s článkom 8 ods. 3 
vydávajúci orgán zúčastňuje na
vykonávaní EVP vo vykonávajúcom štáte, 
môže počas svojej prítomnosti v uvedenom 
štáte adresovať EVP, ktorý dopĺňa 
predchádzajúci EVP, priamo 
vykonávajúcemu orgánu bez toho, aby boli 
dotknuté oznámenia podľa článku 28 ods. 
1 písm. c).

2. Ak v súlade s článkom 8 ods. 3 
vydávajúci orgán pomáha pri vykonávaní 
EVP vo vykonávajúcom štáte, môže počas 
svojej prítomnosti v uvedenom štáte 
adresovať EVP, ktorý dopĺňa 
predchádzajúci EVP, priamo 
vykonávajúcemu orgánu bez toho, aby boli 
dotknuté oznámenia podľa článku 28 ods. 
1 písm. c).

Or. pt

Odôvodnenie

v tomto článku sa ustanovuje možnosť vydať EVP dopĺňajúci predchádzajúci EVP. Tiež 
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objasňuje skutočnosť, že ak je vydávajúci orgán prítomný pri vykonávaní vyšetrovacieho 
opatrenia vo vykonávajúcom štáte, môže počas tohto výkonu priamo vykonávajúcemu orgánu 
adresovať EVP, ktorý dopĺňa predchádzajúci EVP. Nie je preto potrebné, aby bol nový EVP 
vydaný vydávajúcim štátom, ani nie je v tomto prípade potrebné zaslať EVP prostredníctvom 
ústredných orgánov, ak sú určené v súlade s článkom 6 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Vykonávajúci orgán uzná EVP zaslaný 
v súlade s článkom 6 bez akýchkoľvek 
ďalších formalít a bezodkladne prijme 
potrebné opatrenia na jeho vykonanie 
rovnakým spôsobom a za rovnakých 
podmienok, ako by dané vyšetrovacie 
opatrenie nariadil orgán vykonávajúceho 
štátu, pokiaľ tento orgán nerozhodne
o uplatnení jedného z dôvodov neuznania 
alebo nevykonania ustanovených v článku 
10 alebo jedného z dôvodov odkladu 
ustanovených v článku 14.

1. Vykonávajúci orgán uzná EVP zaslaný 
v súlade s článkom 6 bez akýchkoľvek 
ďalších formalít a bezodkladne prijme 
potrebné opatrenia na jeho vykonanie 
rovnakým spôsobom a za rovnakých 
podmienok, ako by dané vyšetrovacie 
opatrenie nariadil orgán vykonávajúceho 
štátu, s výnimkou prípadu, že tento orgán 
rozhodne o uplatnení jedného z dôvodov 
neuznania alebo nevykonania 
ustanovených v článku 10 alebo jedného 
z dôvodov odkladu ustanovených v článku 
14.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Vydávajúci orgán môže požiadať, aby sa 
na podporu príslušných orgánov 
vykonávajúceho štátu zúčastnil na
vykonávaní EVP jeden alebo viacero 
vydávajúcich orgánov. Vykonávajúci 
orgán vyhovie tejto žiadosti, pokiaľ takáto 
účasť nie je v rozpore so základnými 

3. Vydávajúci orgán môže požiadať, aby sa 
na podporu príslušných orgánov 
vykonávajúceho štátu zúčastnil na 
vykonávaní EVP jeden alebo viacero 
vydávajúcich orgánov, a to v rozsahu, v 
akom by určené orgány vydávajúceho 
štátu mohli pomáhať pri vykonávaní 
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zásadami právneho poriadku 
vykonávajúceho štátu.

vyšetrovacieho opatrenia uvedeného v 
EVP v podobnom vnútroštátnom prípade. 
Vykonávajúci orgán vyhovie tejto žiadosti, 
pokiaľ takáto pomoc nie je v rozpore so 
základnými zásadami právneho poriadku 
vykonávajúceho štátu alebo nepoškodzuje 
jeho základné záujmy národnej 
bezpečnosti.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3a (nový)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Orgány vydávajúceho štátu prítomné 
vo vykonávajúcom štáte sa počas 
vykonávania EVP musia riadiť právnymi 
predpismi vykonávajúceho štátu. 
Vydávajúci štát nemá právomoc vymáhať 
právo na území vykonávajúceho štátu.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3b (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Vydávajúci orgán a vykonávajúci orgán 
sa môžu navzájom radiť akýmkoľvek 
vhodným spôsobom, aby sa umožnilo 
uplatňovanie tohto článku.

Or. pt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) vyšetrovacie opatrenie uvedené v EVP 
existuje v právnom poriadku 
vykonávajúceho štátu, ale jeho použitie je 
obmedzené na určité trestné činy alebo 
určité kategórie trestných činov, medzi 
ktoré nepatrí trestný čin uvedený v EVP; 
alebo;

(b) vyšetrovacie opatrenie uvedené v EVP 
nie je prípustné ani možné v obdobnom 
vnútroštátnom prípade;

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno -aa (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-aa) ak by jeho vykonanie porušilo 
zásadu ne bis in idem,

Or. pt

Odôvodnenie

Prvá zásada sa týka dodržiavania zásady ne bis in idem, podľa ktorej by nikto nemal byť 
stíhaný alebo odsúdený dvakrát za rovnaké skutočnosti alebo trestne stíhateľné správanie. V 
medzinárodných právnych nástrojoch v oblasti ľudských práv sa stanovuje ako právo 
jednotlivca, a to napríklad v siedmom protokole k Európskemu dohovoru o ľudských právach 
(článok 4) a v Charte základných práv Európskej únie (článok 50), a uznáva sa vo všetkých 
právnych systémoch založených na pojme dodržiavania a ochrany základných slobôd. Zásada 
ne bis in idem je osobitne dôležitá v čase, keď cezhraničná trestná činnosť rastie a problémy 
týkajúce sa súdnej príslušnosti sa stávajú čoraz zložitejšími.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno -ab (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-ab) ak by EVP rešpektoval skutočnosti, 
ktoré v zmysle vnútorného právneho 
poriadku vykonávajúceho štátu nie sú 
považované za trestný čin alebo 
priestupok;

Or. pt

Odôvodnenie

Druhý dôvod: ak EVP rešpektuje skutočnosti, ktoré nie sú v zmysle vnútroštátneho právneho 
poriadku vykonávajúceho štátu považované za trestný čin alebo priestupok;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno -ac (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-ac) sa EVP týka trestných činov, ktoré:
(i) sa podľa právneho poriadku 
vykonávajúceho štátu považujú za 
spáchané celkom alebo z veľkej alebo 
podstatnej časti na jeho území alebo na 
mieste rovnocennom jeho územiu;
(ii) boli spáchané mimo územia 
vydávajúceho štátu a právny poriadok 
vykonávajúceho štátu nedovoľuje právne 
konanie v súvislosti s trestnými činmi, 
ktoré boli spáchané mimo územia tohto 
štátu;

Or. pt
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Odôvodnenie

Tretí dôvod: (i) sa týka trestných činov, ktoré sa podľa právnych predpisov vykonávajúceho 
štátu považujú za spáchané celkom alebo z veľkej alebo podstatnej časti na jeho území alebo 
na mieste rovnocennom jeho územiu. Samozrejme v danom prípade si vykonávajúci štát bude 
nárokovať na výlučnú právomoc otvoriť konania a viesť vyšetrovanie v tej oblasti; (ii) Ak sa 
EVP týka trestných činov, ktoré boli spáchané mimo územia vydávajúceho štátu a právny 
poriadok vykonávajúceho štátu nedovoľuje právne konania vo veci trestných činov, ktoré boli 
spáchané mimo územia tohto štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno a

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) podľa právneho poriadku 
vykonávajúceho štátu existuje imunita 
alebo výsada, ktorá znemožňuje vykonať 
EVP;

(a) podľa právneho poriadku 
vykonávajúceho štátu existuje imunita 
alebo výsada, ktorá znemožňuje vykonať 
EVP. Ak právomoc zbavenia výsady alebo 
imunity patrí orgánu vykonávajúceho 
štátu, vykonávajúci orgán môže požiadať, 
aby sa táto právomoc bezodkladne 
uplatnila. Ak právomoc zbaviť výsady 
alebo imunity patrí niektorému orgánu 
iného štátu alebo niektorej medzinárodnej 
organizácii, tento orgán alebo táto 
organizácia musí byť vydávajúcim 
orgánom, ktorý požiada o vykonanie tejto 
právomoci;

Or. pt

Odôvodnenie

Štvrtý dôvod sa týka výsad a imunít existujúcich v zmysle právnych predpisov vykonávajúceho 
štátu. Rozumie sa tým, že ak je pravdepodobné, že v sa primeranej lehote môže imunita alebo 
výsada zrušiť, vykonávajúci orgán namiesto toho rozhodne, že v zmysle článku 14 výkon 
odloží.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno -aa (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(aa) ak existujú určujúce alebo 
obmedzujúce trestnú zodpovednosť 
týkajúcu sa slobody tlače alebo slobody 
prejavu v iných médiách, čo znemožňuje 
výkon EVP;

Or. pt

Odôvodnenie

Piaty dôvod sa týka existencie predpisov týkajúcich sa slobody tlače alebo slobody prejavu v 
iných médiách, ktoré znemožňujú výkon EVP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ba) ak sa zistia jednoznačné a objektívne 
dôkazy o porušení základného práva, ako 
sa to ukladá v Charte základných práv 
alebo v Európskom dohovore o ľudských 
právach, alebo ak je uplatnenie 
niektorého opatrenia jasne v rozpore so 
základnými vnútroštátnymi ústavnými 
predpismi v oblasti trestnoprávnych 
konaní;

Or. pt

Odôvodnenie

Siedmy dôvod odmietnutia sa týka porušenia základných práv zakotvených v hlavných 
medzinárodných nástrojoch, akými si Charta základných práv Európskej únie alebo Európsky 
dohovor o ľudských právach, ako aj nedodržanie základných vnútroštátnych ústavných 
predpisov, pokiaľ ide o trestné konania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno bb (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(bb) opatrenie nebolo overené sudcom v 
prípade, že vo vydávajúcom štáte 
opatrenie nebolo vydané sudcom, ale táto 
požiadavka existuje vo vykonávajúcom 
štáte;

Or. pt

Odôvodnenie

Ôsmy dôvod zamietnutia sa týka prípadu, v ktorom vyšetrovacie opatrenie nebolo overené 
justičným orgánom, konkrétne sudcom, ak to požaduje vykonávajúci štát v zmysle svojich 
ústavných tradícií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno d

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) sa EVP vydal v konaní uvedenom v 
článku 4 písm. b) a c) a dané opatrenie by 
sa nemohlo vydať v podobnom 
vnútroštátnom prípade.

(d) sa EVP vydal v konaní uvedenom v
článku 4 písm. b) a c) a dané opatrenie by 
sa nemohlo podľa právnych predpisov 
vykonávajúceho štátu vydať v podobnom 
vnútroštátnom prípade;

Or. pt

Odôvodnenie

Desiaty dôvod odmietnutia súvisí so skutočnosťou, že EVP možno použiť na získanie dôkazov 
nielen v trestnom konaní, ale aj v niektorých druhoch správneho konania s trestným 
rozmerom (článok 4). Nie je vhodné kombinovať toto uplatňovanie so správnymi konaniami a 
rozšíriť ho na všetky vyšetrovacie opatrenia. V tejto súvislosti by sa vykonávajúcemu štátu 
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mala ponechať určitá voľnosť. Preto skutočnosť, že EVP sa nevydal v rámci trestného 
konania, ale v rámci správneho konania, sa uvádza ako možný dôvod odmietnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1a (nové)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Pokiaľ ide o trestné činy v daňovej, 
colnej alebo devízovej oblasti, nemožno 
uznanie alebo výkon odmietnuť z dôvodu, 
že právne predpisy vykonávajúceho štátu 
neukladajú rovnaký druh dane alebo 
povinnosti, cla a devízového poplatku ako 
vo vydávajúcom štáte.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1b (nový)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Ak EVP nie je z formálnej stránky 
úplný alebo bol vyplnený jednoznačne 
nesprávne, a tiež predtým, ako 
vykonávajúci orgán rozhodne v prípadoch 
uvedených v odseku 1 písm. aa), ba), b) a 
c) o úplnom alebo čiastočnom odmietnutí 
uznať alebo vykonať EVP, akýmikoľvek 
vhodnými prostriedkami sa poradí s 
príslušným vydávajúcim orgánom a v 
prípade potreby ho požiada o bezodkladné 
poskytnutie potrebných informácií.

Or. pt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 13

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zainteresované strany majú k dispozícii 
opravné prostriedky podľa vnútroštátneho 
právneho poriadku. Vecné vady vydania 
EVP možno napadnúť len v žalobe 
podanej na súd vydávajúceho štátu.

1. Zainteresované strany vrátane tretích 
strán konajúcich v dobrej viere sa môžu 
odvolať proti uznaniu a výkonu EVP v 
rámci obhajoby svojich legitímnych 
záujmov na súde vykonávajúceho štátu.
2. Vecné chyby vydania EVP možno 
napadnúť len v žalobe podanej na súd 
vydávajúceho štátu.
3. Po podaní žaloby v zmysle ods. 1 musí 
byť justičný orgán oboznámený o tejto 
skutočnosti a o dôvode opravného 
prostriedku, aby mohol vykonať svoje 
procesné práva.
4. V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje 
potreba zaručiť dôvernosť vyšetrovania, 
ako sa to ukladá v článku 18 ods. 1, 
orgány vykonávajúceho vydávajúceho 
štátu a vykonávajúceho štátu poskytnú 
zainteresovaným stranám relevantné a 
vhodné informácie, ktorými sa zaručí 
účinný výkon práva na opravné 
prostriedky a práva na žalobu v zmysle 
ustanovení predošlých odsekov. 
5. Vykonávajúci štát pozastaví zaslanie 
dôkazov získaných pri výkone EVP, až 
kým nebude vznesené rozhodnutie o 
odvolaní.

Or. pt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1 – písmeno a

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) by jeho vykonanie mohlo prejudikovať 
prebiehajúce vyšetrovanie alebo trestné 
stíhanie, a to dovtedy, dokedy to 
vykonávajúci štát bude považovať za 
primerané; alebo

(a) získané dôkazy sú rovnako relevantné 
na účely prebiehajúceho vyšetrovania 
alebo trestného stíhania alebo prejudikujú 
toto vyšetrovanie alebo stíhania, a to
dovtedy, dokedy to vykonávajúci štát bude 
považovať za primerané; alebo

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1a (nový)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Pokiaľ sú súvisiace predmety, 
dokumenty alebo údaje relevantné aj pre 
iné konania, vykonávajúci orgán môže na 
základe vyslovenej žiadosti a po 
uskutočnení konzultácií s vydávajúcim 
orgánom dočasne presunúť dôkazy pod 
podmienkou, že budú vykonávajúcemu 
štátu navrátené hneď, ako ich vydávajúci 
štát už nebude potrebovať, alebo 
kedykoľvek, keď sa na tom príslušné 
orgány dohodnú.

Or. pt

Odôvodnenie

Článok 14 týkajúci sa odkladu uznania alebo vykonania EVP. Takýto odklad je možný, ak by 
vykonanie EVP mohlo prejudikovať prebiehajúce vyšetrovanie alebo trestné stíhanie, alebo 
ak sa dotknuté dôkazy už používajú v inom trestnom konaní. Za pozornosť stojí skutočnosť, že 
odklad má byť čo najkratší, ako sa stanovuje v ods.2 toho istého článku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 16

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úradníci vydávajúceho štátu sa počas ich 
prítomnosti na území vykonávajúceho 
štátu v rámci uplatňovania tejto smernice 
považujú za úradníkov vykonávajúceho 
štátu, pokiaľ ide o trestné činy spáchané 
nimi alebo proti nim.

Ak sa úradníci vydávajúceho štátu 
nachádzajú na území vykonávajúceho 
štátu v rámci uplatňovania tejto smernice,
považujú sa za úradníkov vykonávajúceho 
štátu, pokiaľ ide o trestné činy spáchané 
nimi alebo proti nim.

Or. pt

Odôvodnenie

Existuje niekoľko situácií, keď úradníci vydávajúceho štátu môžu byť prítomní vo 
vykonávajúcom štáte pri vykonávaní EVP. Článok 8 ods. 3 ustanovuje výslovnú možnosť 
takejto prítomnosti, ku ktorej môže dôjsť napr. i v priebehu tajných operácií alebo pri 
kontrolovaných dodávkach. Preto sú potrebné pravidlá o občianskoprávnej a trestnej 
zodpovednosti. Článok 16 teda upravuje páchanie trestných činov proti úradníkom 
vydávajúceho štátu alebo nimi a ustanovuje, že sa považujú za úradníkov vykonávajúceho 
štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2a (nový)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Vydávajúci členský štát, ktorého 
úradníci spôsobili škodu osobe na území 
vykonávajúceho štátu, plne uhradí tomuto 
štátu akúkoľvek sumu, ktorú vyplatil 
obetiam alebo osobám, ktoré majú na to v 
ich mene nárok.

Or. pt
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Odôvodnenie

Cieľom tohto článku je určiť ustanovenia, ktorými sa umožní otvoriť nárok na náhradu škody 
v následnosti na operácie, ktoré uskutočnili úradníci alebo agenti členského štátu na území 
iného členského štátu. Avšak od členského štátu, na území ktorého vznikli škody, sa požaduje, 
aby napravil škody rovnakým spôsobom ako vtedy, keby škody spôsobili jeho vlastní úradníci 
alebo agenti. V tomto prípade musí ten druhý členský štát v plnej výške uhradiť akúkoľvek 
náhradu škody, ktorá bolo vyplatená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 18 – názov

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ochrana dôverných informácií Ochrana dôverných informácií a 
spracovanie osobných údajov

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2a (nový)

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Vydávajúci orgán musí v súlade so 
svojimi vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a pokiaľ vykonávajúci orgán 
nevydal iné pokyny, zachovať dôvernosť 
informácií alebo dôkazu poskytnutého 
vykonávajúcim orgánom s výnimkou 
situácie, že ich zverejnenie je potrebné pre 
vyšetrovanie alebo postupy uvedené v 
EVP.

Or. pt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. EVP možno vydať na účely dočasného 
odovzdania osoby vo väzbe alebo vo 
výkone trestu odňatia slobody vo 
vykonávajúcom štáte, aby sa v jej 
prítomnosti mohlo vykonať vyšetrovacie 
opatrenie na území vydávajúceho štátu, za 
podmienky, že sa v lehote stanovenej 
vykonávajúcim štátom odovzdá späť.

1. EVP možno vydať na účely dočasného 
odovzdania osoby vo väzbe alebo vo 
výkone trestu odňatia slobody vo 
vykonávajúcom štáte z dôvodu trestného 
konania, ktoré tam prebieha, aby sa v jej 
prítomnosti mohlo vykonať vyšetrovacie 
opatrenie na území vydávajúceho štátu, za 
podmienky, že sa v lehote stanovenej 
vykonávajúcim štátom odovzdá späť.

Or. pt

Odôvodnenie

Článok 19 sa týka situácie, keď orgán štátu pôvodu požaduje, aby osoba vo väzbe alebo vo 
výkone trestu odňatia slobody vo vykonávajúcom štáte bola prítomná vo vydávajúcom štáte. 
Tento spôsob odovzdania bol do predmetnej smernice začlenený preto, aby sa napríklad 
zabezpečilo, aby bola zadržaná osoba k dispozícii na výsluch vo vydávajúcom štáte a aby bolo 
možné neskôr vykonať vyšetrovacie opatrenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2 – písmeno a

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) použitie telefonickej konferencie 
odporuje základným zásadám právneho 
poriadku vykonávajúceho štátu; alebo

a) použitie telefonickej konferencie 
odporuje základným právam a základným 
právnym zásadám právneho poriadku 
vykonávajúceho štátu; alebo

Or. pt

Odôvodnenie

Výsluch prostredníctvom telefónnej konferencie je ďalšou oblasťou, ktorá môže byť obzvlášť 
užitočná v prípade, že je potrebná výpoveď svedkov alebo znalcov. V článku 22 ods. 1 sa tak 
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ustanovuje, že EVP možno vydať na účely uskutočnenia výsluchu svedka alebo znalca formou 
telefonickej konferencie justičnými orgánmi jedného členského štátu v prípade, keď sa osoba 
nachádza na území iného členského štátu. Stanovujú sa pravidlá, ktoré sú uplatnené v prípade 
žiadostí o telefónnu konferenciu. V ods. 2 sa stanovujú ďalšie dva dôvody na odmietnutie 
okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 10 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 25

Návrh predložený skupinou členských 
štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. EVP sa môže vydať na účely sledovania 
bankových transakcií, ktoré sa uskutočňujú 
prostredníctvom jedného alebo viacerých 
účtov určených v EVP, počas určeného 
obdobia.

1. EVP sa môže vydať na účely sledovania 
bankových transakcií, ktoré sa uskutočňujú 
prostredníctvom jedného alebo viacerých 
účtov určených v EVP, počas určeného 
obdobia.

2. Každý členský štát prijme za podmienok 
ustanovených v tomto článku opatrenia 
potrebné na to, aby mohol poskytnúť 
informácie uvedené v odseku 1.

2. Každý členský štát prijme za podmienok 
ustanovených v tomto článku opatrenia 
potrebné na to, aby mohol v rámci 
dohľadu nad bankovou operáciou 
poskytnúť informácie uvedené v odseku 1.

3. Vydávajúci štát v EVP uvedie, prečo sa 
domnieva, že požadované informácie sú 
relevantné na účely vyšetrovania trestného 
činu.

3. Vydávajúci štát v EVP uvedie, prečo sa 
domnieva, že požadované informácie sú 
relevantné na účely vyšetrovania trestného 
činu.

4. Príslušné orgány vydávajúceho štátu a 
vykonávajúceho štátu sa dohodnú na 
praktických opatreniach týkajúcich sa 
sledovania.

4. Príslušné orgány vydávajúceho štátu a 
vykonávajúceho štátu sa dohodnú na 
praktických opatreniach týkajúcich sa 
sledovania.

4a. Vydávajúci a vykonávajúci orgán by 
mali zabezpečiť súkromie a dôvernosť 
bankových podrobných údajov získaných 
v situáciách, ktoré sa netýkajú 
vyšetrovania, konkrétne to, aby sa tieto 
informácie nezverejnili tretím stranám, 
ani nepoužili na iné účely, ako tie, ktoré 
sa uvádzajú ako dôvody žiadosti.

Or. pt
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pokrok, ktorý predstavuje prijatie tejto smernice, ktoré jednoznačne posilňuje vytvorenie 
európskeho priestoru v trestnoprávnych veciach, je vzhľadom na neschopnosť klasickej 
justičnej spolupráce v súčasnej situácii v Európe nepochybne pozitívnym faktorom. 
Kryštalizuje napätie medzi pokrokom z hľadiska prenosu zvrchovanosti v mene bezpečnosti a 
ochrany základných práv.

Európsky trestný systém teda stojí pred výzvou, či bude schopný fungovať pri súčasnom 
dodržiavaní a zaručení základných práv. Je príznačné, že v preambuli Charty základných práv 
sa výslovne odkazuje na priestor „slobody, bezpečnosti a spravodlivosti“, ktorý je svojou 
povahou osobitne citlivý na otázky základných práv a slobôd. A nie je potrebné pripomínať, 
že ich záruka musí byť „skutočná“ a nie „formálna“. Takže uvážené a premyslené vytvorenie 
európskeho priestoru v oblasti trestného práva znamená zabezpečiť v Únii súdnu kontrolu nad 
dodržiavaním základných práv.

Dnes je zjavný význam vytvorenia európskeho priestoru v oblasti trestného práva, ktorý je 
prioritou v oblasti európskej integrácie, vzhľadom na postupné uvoľňovanie klasických 
mechanizmov spolupráce. Potom, ako Európska únia podporila policajnú a justičnú 
spoluprácu ako opatrenie, ktoré kompenzuje zánik vnútorných hraníc, sa teraz rámec 
medzištátnej spolupráce prekračuje v záujme postupného vytvárania jednotného priestoru v 
oblasti trestného práva.

Pokrok je potrebné uskutočniť v týchto smeroch: vzájomné uznávanie, koordinácia 
vyšetrovaní a ochrana základných práv v trestných konaniach, a to naplnením opatrení 
vymedzených v článku 82 Zmluvy o fungovaní Európskej únii. Potvrdzuje sa doplnkový 
vzťah medzi vzájomným uznávaním a harmonizáciou, pričom sa zdôrazňuje, že vzájomné 
uznávanie nemožno uskutočniť bez harmonizácie. 
Netreba pripomínať, že jeden z cieľov európskeho integračného procesu bola práve podpora 
voľného pohybu osôb a zároveň zaručenie bezpečnosti občanov prostredníctvom vytvorenia 
priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.


