
RR\1080964SK.doc PE571.415v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

Dokument na schôdzu

A8-0353/2015

7.12.2015

*
SPRÁVA
o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie 
Memoranda o porozumení medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu 
a Eurojustom zo strany Eurojustu
(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Kostas Chrysogonos



PE571.415v02-00 2/7 RR\1080964SK.doc

SK

PR_CNS_LegAct_app

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

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

***IIIRiadny legislatívny postup (tretie čítanie)

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

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Memoranda 
o porozumení medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a Eurojustom 
zo strany Eurojustu
(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Rady (11595/2015),

– so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom 
Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, 
v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0303/2015),

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa 
zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom1, a najmä na 
jeho článok 26 ods. 2,

– so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie zo 16. apríla 20152,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0353/2015),

1. schvaľuje návrh Rady;

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

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený 
text;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

1 Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.
2 Rozsudky Súdneho dvora zo 16. apríla 2015 v spojených veciach C-317/13 a C-679/13, Parlament proti Rade, 
ECLI: EU:C:2015:223, a vo veci C-540/13, Parlament proti Rade, ECLI: EU:C:2015:224.



PE571.415v02-00 6/7 RR\1080964SK.doc

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Príslušným návrhom vykonávacieho rozhodnutia sa formalizuje uzavretie Memoranda 
o porozumení medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) a Eurojustom 
zo strany Eurojustu, čo je podľa prílohy VI rokovacieho poriadku Parlamentu v pôsobnosti 
Výboru pre právne veci

Účelom tohto memoranda o porozumení (MoP) je posilniť spoluprácu medzi Eurojustom 
a úradom OHIM v súlade s ich príslušnými mandátmi. 

Mimoriadnu pozornosť si zasluhuje článok 3 ods. 5 MoP, podľa ktorého „výmena informácií 
alebo skúseností podľa tohto MoP nezahŕňa prenos operačných informácií vrátane údajov 
týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby“. Toto objasnenie kladne prijal 
spoločný dozorný orgán Eurojustu. Spravodajca plne schvaľuje tento prístup a vyzýva Radu, 
aby pozorne sledovala, ako sa v praxi vykonáva záruka ochrany údajov zakotvená v článku 3 
ods. 5 MoP. 

Ďalším zaujímavým ustanovením je článok 6 o urovnávaní sporov. Podľa odseku 1 tohto 
článku sa spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania MoP musia vyriešiť prostredníctvom 
konzultácií a rokovaní medzi zástupcami Eurojustu a úradu OHIM, čo vylučuje arbitráž 
akejkoľvek tretej strany. Zodpovedá to väčšine iných dohôd tohto druhu1. 

V odseku 2 toho istého článku sa zase stanovuje, že v prípade závažného porušenia 
ustanovení MoP alebo ak sa Eurojust či OHIM domnieva, že k porušeniu ustanovení môže 
dôjsť v blízkej budúcnosti, môže ktorýkoľvek z týchto orgánov dočasne pozastaviť 
uplatňovanie MoP, pokým sa neuzavrú konzultácie a rokovania uvedené v odseku 1. Táto 
doložka o pozastavení je v porovnaní s inými dohodami, ktoré Eurojust uzavrel, nezvyčajná. 

Zdá sa však, že Eurojust a OHIM súhlasili s uzavretím MoP, pretože – ako sa uvádza v jeho 
odôvodnení 6 – boli „ochotní a pripravení rozvíjať strategickú spoluprácu, ktorá by im mohla 
pomôcť pri dosahovaní svojich cieľov“. Možno usúdiť, že Eurojust a OHIM uznávajú, že 
podmienky MoP vrátane jeho článku 6 prispievajú k lepšiemu výkonu ich úloh. Z toho 
vyplýva, že súčasné znenie MoP je v spoločnom záujme Eurojustu a úradu OHIM a ako také 
by ho mala Rada schváliť. 

1 Pozri napríklad článok 9 Memoranda o porozumení týkajúceho sa spolupráce medzi Agentúrou Európskej únie 
pre základné práva (FRA) a Eurojustom, článok 9 Memoranda o porozumení týkajúceho sa spolupráce medzi 
Frontexom a Eurojustom a článok 7 Memoranda o porozumení týkajúceho sa spolupráce medzi Eurojustom a 
Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA). Výnimku možno nájsť 
v článku 21 dohody medzi Eurojustom a Europolom, kde sa stanovuje arbitráž ad hoc výboru. 
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