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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

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

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody 

o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Evropským policejním úřadem 

(Europol) Europolem 

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS)) 

(Zvláštní legislativní postup – konzultace) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Rady (10343/2016), 

– s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy 

a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada 

konzultovala s Parlamentem (C8-0266/2016), 

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení 

Evropského policejního úřadu (Europol)1, a zejména na čl. 23 odst. 2 uvedeného 

rozhodnutí, 

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/934/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se 

přijímají prováděcí pravidla upravující vztahy Europolu s partnery, včetně výměny 

osobních údajů a utajovaných informací2, a zejména na články 5 a 6 uvedeného 

rozhodnutí, 

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/935/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se 

stanoví seznam třetích zemí a organizací, se kterými Europol uzavře dohody3, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-

0343/2016), 

1. schvaluje návrh Rady; 

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 

schváleného Parlamentem; 

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 

změnit znění schválené Parlamentem; 

4. vyzývá Komisi, aby po nabytí účinku nového nařízení o Europolu4 přezkoumala 

                                                 
1 Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37. 
2 Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 6. 
3 Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 12. 
4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře 

Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení 

rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV 
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ustanovení obsažená v dohodě o spolupráci, vyzývá Komisi, aby informovala Parlament 

a Radu o výsledku tohoto přezkumu a v případě potřeby předložila doporučení 

k zahájení nového mezinárodního vyjednávání o této dohodě; 

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a Europolu. 

                                                                                                                                                         

(Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53). 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Návrh 

 

Podle čl. 23 odst. 2 stávajícího rozhodnutí Rady o Europolu (rozhodnutí 2009/371/SVV) 

uděluje Rada souhlas s uzavřením mezinárodních dohod o spolupráci se třetími státy či 

mezinárodními organizacemi, a to po konzultaci s Evropským parlamentem. Tyto dohody se 

mohou týkat výměny operativních, strategických, technických nebo utajovaných informací. 

Dohoda o operativní spolupráci rovněž zahrnuje výměnu osobních údajů. 

 

Tento návrh se týká navrhovaného souhlasu s uzavřením operativní a strategické dohody mezi 

Europolem a Gruzií, která umožňuje výměnu informací, včetně osobních údajů. Mezi tyto 

informace by mohly patřit odborné znalosti, všeobecné situační zprávy, výsledky 

strategických analýz, informace o vyšetřovacích postupech v případě trestných činů, 

informace o metodách předcházení trestné činnosti a podpora u konkrétních případů 

vyšetřování trestné činnosti. 

 

Řízení 

 

Jak je uvedeno výše, podle návrhu má být tato nová mezinárodní dohoda uzavřena na základě 

rozhodnutí Rady o Europolu (rozhodnutí 2009/371/SVV).  

 

Dne 11. května 2016 vstoupilo v platnost nové nařízení EU (nařízení (EU) 2016/794), ve 

kterém se výrazně mění postup pro uzavírání mezinárodních dohod a příslušných ustanovení 

a záruk týkajících se ochrany osobních údajů evropských občanů v souvislosti se vstupem 

v platnost Lisabonské smlouvy. Datum účinnosti nařízení o Europolu bylo však stanoveno na 

1. května 2017 a do té doby platí stávající ustanovení obsažená v rozhodnutí Rady 

o Europolu. 

 

I když je zklamáním, že Evropský parlament v tomto postupu nemůže zcela uplatňovat svou 

pravomoc demokratické kontroly, je třeba poznamenat, že v čl. 25 odst. 4 nařízení o Europolu 

je stanoveno, že Komise musí přezkoumat ustanovení, zejména ta, která se týkají ochrany dat 

a která jsou obsažena ve všech dohodách o operativní spolupráci, které byly uzavřeny před 

1. květnem 2017, a že Komise bude muset informovat Parlament o výsledku tohoto 

přezkoumání a v případě potřeby zahájit řízení pro nové projednání dohod. Rovněž je třeba 

vzít v potaz, že společný kontrolní orgán Europolu, jejž tvoří vnitrostátní orgány ochrany 

údajů specializované na vymáhání práva, vydal k uzavření dohod o spolupráci kladné 

stanovisko i s ohledem na úroveň ochrany údajů v Gruzii.  

 

Věcné aspekty 

 

Zdá se, že existuje jednoznačná potřeba posílit operativní spolupráci mezi Europolem 

a Gruzií. Podle Europolu roste význam Gruzie v boji proti terorismu a organizované trestné 

činnosti, zvláště od té doby, co je Gruzie tranzitní zemí tzv. zahraničních bojovníků 

a klíčovým partnerem v boji proti gruzínským organizovaným zločineckým skupinám. 

Z tohoto hlediska by uzavření této dohody o strategické a operativní spolupráci s Gruzií 

napomohlo v boji proti terorismu a organizované trestné činnosti, které jsou ze své podstaty 
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mezinárodním jevem. 
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