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Pozmeňujúci návrh 27 znie: 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. V právomoci Eurojust sú aj 

naďalej: 

 a)  trestné činy stanovené v smernici 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti 

podvodom, ktoré poškodzujú finančné 

záujmy Únie prostredníctvom trestného 

práva* (ďalej len „smernica o ochrane 

finančných záujmov“), pokiaľ nie sú 

v právomoci Európskej prokuratúry alebo 

svoju Európska prokuratúra svoju 

právomoc nevykonáva, 

 b)  prípady týkajúce sa trestných činov 
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stanovených v smernici o ochrane 

finančných záujmov, žiadosti 

od členských štátov, ktoré sa nezúčastňujú 

na činnosti Európskej prokuratúry; 

 c)  prípady týkajúce členských štátov, 

ktoré sa zúčastňujú, aj členských štátov, 

ktoré sa nezúčastňujú na činnosti 

Európskej prokuratúry, žiadosti od tých 

členských štátov, ktoré sa nezúčastňujú 

na činnosti Európskej prokuratúry 

a žiadosti od samotnej Európskej 

prokuratúry. 

 _________________ 

 * Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29. 

Pozmeňujúci návrh 37 znie: 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Na žiadosť príslušného orgánu vydá 

Eurojust písomné stanovisko 

k opakovaným odmietnutiam alebo 

ťažkostiam týkajúcim sa vybavovania 

žiadostí o justičnú spoluprácu alebo 

vykonávanie rozhodnutí o justičnej 

spolupráci vrátane žiadostí a rozhodnutí 

súvisiacich s nástrojmi, na základe ktorých 

nadobúda účinok zásada vzájomného 

uznávania, ak ju nie je možné vyriešiť 

vzájomnou dohodou príslušných 

vnútroštátnych orgánov alebo zapojením 

dotknutých národných členov. Stanovisko 

sa bezodkladne zašle dotknutým členským 

štátom. 

5. Eurojust vydá na žiadosť 

príslušného orgánu alebo z vlastnej 

iniciatívy písomné stanovisko 

k opakovaným odmietnutiam alebo 

ťažkostiam týkajúcim sa vybavovania 

žiadostí o justičnú spoluprácu alebo 

vykonávanie rozhodnutí o justičnej 

spolupráci vrátane žiadostí a rozhodnutí 

súvisiacich s nástrojmi, na základe ktorých 

nadobúda účinok zásada vzájomného 

uznávania, ak ju nie je možné vyriešiť 

vzájomnou dohodou príslušných 

vnútroštátnych orgánov alebo zapojením 

dotknutých národných členov. Stanovisko 

sa bezodkladne zašle dotknutým členským 

štátom. 

Pozmeňujúci návrh 39 znie: 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Funkčné obdobie národných 

členov a ich zástupcov trvá štyri roky a 
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môže sa raz obnoviť. 

 Po uplynutí funkčného obdobia alebo v 

prípade odstúpenia ostanú členovia vo 

funkcii, kým sa im funkčné obdobie 

neobnoví alebo kým nebudú vo svojej 

funkcii nahradení. 

 

 

Pozmeňujúci návrh 48 sa vypúšťa. 

Tento pozmeňujúci návrh sa vkladá za pozmeňujúci návrh 51: 

Pozmeňujúci návrh 194 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Funkčné obdobie členov a ich 

zástupcov trvá najmenej štyri roky a môže 

sa raz obnoviť. Po uplynutí funkčného 

obdobia alebo v prípade odstúpenia 

ostanú členovia vo funkcii, kým sa im 

funkčné obdobie nepredĺži alebo kým 

nebudú vo svojej funkcii nahradení. 

Vypúšťa sa. 

Pozmeňujúci návrh 90 znie: 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Príslušné orgány členských štátov 

si s Eurojustom vymieňajú všetky 

informácie potrebné na plnenie jeho úloh 

v súlade s článkami 2 a 4, ako aj 

s pravidlami na ochranu údajov 

ustanovených v tomto nariadení. Táto 

výmena zahŕňa aspoň informácie uvedené 

v odsekoch 5, 6 a 7. 

1. Príslušné orgány členských štátov 

si s Eurojustom vymieňajú všetky 

informácie potrebné na plnenie jeho úloh 

v súlade s článkami 2 a 4, ako aj 

s právnymi predpismi Únie na ochranu 

údajov ustanovených v tomto nariadení. 

Táto výmena zahŕňa aspoň informácie 

uvedené v odsekoch 4, 5 a 6. 

 



 

PE606.167v03-00 4/4 RR\1137466SK.docx 

SK 

Pozmeňujúci návrh 96 znie: 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Príslušné vnútroštátne orgány bezodkladne 

odpovedajú na žiadosti a stanoviská 

Eurojustu podľa článku 4. Ak sa príslušné 

orgány dotknutých členských štátov 

rozhodnú, že nevyhovejú žiadosti uvedenej 

v článku 4 ods. 2 alebo nebudú konať 

v súlade s písomným stanoviskom 

uvedeným v článku 4 ods. 4 alebo 5, svoje 

rozhodnutie spolu s odôvodnením bez 

zbytočného odkladu oznámia Eurojustu. 

Ak nie je možné uviesť dôvody 

nevyhovenia žiadosti, lebo by to poškodilo 

základné vnútroštátne bezpečnostné 

záujmy alebo ohrozilo bezpečnosť 

jednotlivcov, príslušné orgány členských 

štátov môžu svoje konanie zdôvodniť 

operačnými dôvodmi. 

Príslušné vnútroštátne orgány bezodkladne 

odpovedajú na žiadosti a stanoviská 

Eurojustu podľa článku 4, pričom v 

naliehavých prípadoch môže Eurojust 

stanoviť lehotu na poskytnutie tejto 

odpovede. Príslušné orgány dotknutých 

členských štátov musia vyhovieť žiadosti 

Eurojustu uvedenej v článku 4 ods. 2 

alebo postupovať v súlade s písomným 

stanoviskom uvedeným v článku 4 ods. 4 

alebo 5, s výnimkou prípadov, keď môžu 

Eurojustu v odôvodnenom stanovisku 

uviesť dôvody, pre ktoré by okamžité 

vyhovenie žiadosti ohrozilo úspech 

prebiehajúceho vyšetrovania alebo 
bezpečnosť jednotlivca. Každé 

oneskorenie vo vyhovení žiadostiam a 

stanoviskám Eurojustu podľa článku 4 

musí byť riadne odôvodnené. 

 

(Týka sa všetkých jazykov.) 


