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(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 o zahájení automatizované výměny 
daktyloskopických údajů ve Spojeném království
(14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Rady (14247/2019),

– 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 (C9-0198/2019),

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení 
přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti1, 
a zejména na článek 33 uvedeného rozhodnutí, 

– s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(A9-0100/2020),

1. zamítá návrh Rady;

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

1 Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tento návrh prováděcího rozhodnutí Rady, založený na článku 33 rozhodnutí Rady 
2008/615/SVV (dále jen „prümské rozhodnutí“)1, si klade za cíl umožnit výměnu 
daktyloskopických údajů mezi Spojeným královstvím a členskými státy, které jsou vázány 
prümským rozhodnutím.

1. Souvislosti

Prümské rozhodnutí stanoví mechanismus pro výměnu informací mezi orgány členských států 
příslušnými pro předcházení trestným činům a jejich vyšetřování. Za tímto účelem si mohou 
příslušné orgány vyměňovat daktyloskopické údaje, které byly zpracovány ve vnitrostátních 
systémech automatické identifikace otisků prstů zavedených pro účely předcházení trestným 
činům a jejich vyšetřování. Článek 9 prümského rozhodnutí příslušnému orgánu členského 
státu umožňuje provádět automatické vyhledávání daktyloskopických údajů ve vnitrostátním 
systému jiného členského státu. K předávání osobních údajů stanovenému v tomto rozhodnutí 
nesmí dojít, dokud Rada nerozhodne, že ve vnitrostátním právu členského státu, který si přeje 
podílet se na tomto předávání, byla provedena obecná ustanovení o ochraně údajů, jež jsou 
stanovena v prümském rozhodnutí (čl. 25 odst. 2 a článek 33). Navrhované prováděcí 
rozhodnutí má být v souladu s rozhodnutím Rady 2008/616/SVV2 přijato až poté, co bude 
vypracována zpráva, která zhodnotí provedení obecných ustanovení o ochraně údajů 
stanovených v prümském rozhodnutí, bude vycházet z dotazníku, hodnotící návštěvy 
a zkušebního testu a jejíž výsledky je třeba předložit Radě. 
Systém výměny informací mezi příslušnými orgány členských států zavedený prümským 
rozhodnutím je založen na zásadě vzájemného poskytnutí plného přístupu a jeho cílem je posílit 
přeshraniční spolupráci na základě výměny údajů zpracovávaných vnitrostátními systémy 
jednotlivých států pro předcházení trestným činům a jejich vyšetřování (např. údajů o 
usvědčených a podezřelých osobách). Ukázalo se však, že provádění prümského rozhodnutí 
jednotlivými členskými státy není zcela v souladu se zásadou úplné vzájemnosti. Navíc jsou 
mezi jednotlivými státy velké rozdíly v kapacitě pro sdílení informací, což vede 
k nevyváženému toku informací. 

V roce 2019 přijala Rada rozhodnutí, kterým Spojenému království poskytla přístup 
k mechanismu pro výměnu informací o DNA3. Záměrem Rady je poskytnout tímto návrhem 
Spojenému království přístup k výměně daktyloskopických údajů. Rada neuvedla, že by měla 
v úmyslu zahájit obdobný postup i pro výměnu údajů o registraci vozidel, což je nejúspěšnější 
část prümského systému. 

V rozhodnutích Rady 2008/615/SVV a 2008/616/SVV jsou stanovena pravidla pro výměny 
údajů mezi členskými státy. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že Evropská komise se v říjnu 

1 Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v 
boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.

2 Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o 
posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, Úř. věst. 
L 210, 6.8.2008, s. 12.

3 Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2019/968 ze dne 6. června 2019 o zahájení automatizované výměny 
údajů o DNA ve Spojeném království, Úř. věst. L 156, 13.6.2019, s. 8.
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2019 rozhodla zaslat výzvu Rakousku, Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku, a zahájit tak řízení 
o nesplnění povinnosti vůči těmto zemím v souvislosti s dohodou s pěti státy západního Balkánu 
o automatizované výměně údajů o DNA, daktyloskopických údajů a údajů o registraci vozidel, 
kterou podepsaly dne 13. září 2018. Komise se domnívá, že tato dohoda je v rozporu s výlučnou 
pravomocí EU v dané oblasti, zejména proto, že na výměnu údajů mezi členskými státy se 
vztahují prümská rozhodnutí Rady (rozhodnutí Rady 2008/615/SVV a 2008/616/SVV).4 
Obdobné obavy vznikly i v souvislosti se zavedením výměny údajů o DNA a 
daktyloskopických údajů s dalšími třetími zeměmi, jako jsou Spojené státy americké.

2. Cíl a hlavní prvky návrhu rozhodnutí Rady

Tímto návrhem prováděcího rozhodnutí Rada usiluje o to, aby bylo Spojenému království 
umožněno podílet se na automatickém vyhledávání daktyloskopických údajů a i nadále 
poskytovat a získávat tyto údaje na základě systému stanoveného v článku 9 prümského 
rozhodnutí. 

V rozporu s očekáváními Rady a s obdobnými rozhodnutími přijatými pro jiné členské státy 
však Spojené království, jak Rada uvádí ve svém návrhu prováděcího rozhodnutí, nehodlá 
zpřístupnit daktyloskopické údaje podezřelých. Tento postup je také v rozporu se zásadou 
vzájemnosti, z níž vychází prümský systém. 

Rada tuto zvláštní situaci akceptovala ve svém předchozím prováděcím rozhodnutí 2019/968 
ze dne 6. června 2019 o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném 
království, které je v platnosti od 7. června 2019. Poté, co Komise vydala v důsledku porušení 
zásady plné vzájemnosti negativní stanovisko, Rada, která si byla vědoma porušení této 
zásady, zdůraznila praktický a operativní význam začlenění profilů podezřelých 
do automatizované výměny údajů o DNA s ohledem na veřejnou bezpečnost, zejména na boj 
proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti. Rada proto výslovně podmínila pokračování 
těchto výměn povinností Spojeného království provést do 15. června 2020 úplný přezkum své 
politiky, podle níž do automatizované výměny údajů o DNA nezahrnuje profily podezřelých. 
Pokud do tohoto data Spojené království neoznámí, že tuto svou politiku přezkoumalo, Rada 
do tří měsíců přehodnotí situaci a zváží, zda pokračovat ve výměně údajů o DNA se 
Spojeným královstvím, nebo zda ji ukončit.

3. Ustanovení o přezkumu

Obdobně jako v prováděcím rozhodnutí Rady 2019/968 i v tomto navrhovaném rozhodnutí 
Rada připomíná „praktický a operativní význam začlenění profilů podezřelých 
do automatizované výměny údajů o DNA s ohledem na veřejnou bezpečnost, zejména na boj 
proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti“, neboť si je vědoma této anomálie. 
Z tohoto důvodu také zavádí do tohoto prováděcího rozhodnutí ustanovení o přezkumu. 
Pokud Spojené království do 15. června 2020 nepřezkoumá svou politiku vyjímání profilů 
podezřelých z automatizované výměny daktyloskopických údajů, může Rada výměnu 
daktyloskopických údajů se Spojeným královstvím ukončit.

4. Vystoupení Spojeného království z EU: dopady přechodného období
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V tomto případě budou praktické dopady přijetí návrhu prováděcího rozhodnutí a výměny 
daktyloskopických údajů mezi členskými státy a Spojeným královstvím omezeny na 
přechodné období, které stanoví Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a 
Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii5. Toto 
přechodné období končí dnem 31. prosince 2020, kdy se ze Spojeného království stane třetí 
země. Na členské státy, které se podílejí na prümském mechanismu, se navíc uplatňuje 
zásadní požadavek stanovený v čl. 25 odst. 2 prümského rozhodnutí. Je-li to považováno za 
vhodné a bude-li o tom takto rozhodnuto, třetí země bude potřebovat jiný právní nástroj, aby 
mohla provozovat výměnu daktyloskopických údajů nebo jiných osobních údajů uvedených 
v prümském rozhodnutí.

5. Budoucí vztah mezi EU a Spojeným královstvím 

Budoucí vztah mezi EU a Spojeným královstvím se může řídit novou dohodou o partnerství. 
Jednání o této nové dohodě o partnerství začala již v březnu 2020 a budou se týkat také 
prosazování právních předpisů a justiční spolupráce v trestních věcech. Pokračující výměna 
daktyloskopických údajů mezi členskými státy a Spojeným královstvím jakožto třetí zemí 
bude podléhat specifickým podmínkám a zárukám, a to kvůli tomu, že se tato země stane třetí 
zemí a že ze zjevných důvodů nebude moci požívat stejných práv a výhod jako členské státy.

Doporučení Komise ze dne 3. února 2020 pro rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje zahájení 
jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska6, 
stanoví, že budoucí partnerství v oblasti prosazování právních předpisů by mělo být založeno 
na závazku dodržovat základní práva, včetně odpovídající ochrany osobních údajů, což je 
klíčový závazek umožňující spolupráci.  V doporučení se uvádí, že míra spolupráce v oblasti 
prosazování právních předpisů a justiční spolupráce bude záviset na úrovni ochrany osobních 
údajů zajišťované ve Spojeném království. Bylo naznačeno, že Komise bude usilovat o přijetí 
rozhodnutí o odpovídající ochraně s cílem usnadnit tuto spolupráci (bod 112). 

Předseda vlády Spojeného království ve svém písemném prohlášení ze dne 3. února 2020 o 
vztazích mezi Spojeným královstvím a EU7 uvedl, že Spojené království bude v budoucnu 
uplatňovat samostatné a nezávislé politiky v oblastech, jako je mimo jiné ochrana údajů. Během 
prvního kola jednání o budoucí dohodě o partnerství (2.–5. března 2020) navíc Spojené 
království oznámilo, že pokud jde o justiční a policejní spolupráci v trestních věcech, nezaváže 
se k prosazování Evropské úmluvy o lidských právech a neakceptuje ani soudní příslušnost 
Soudního dvora EU.  V reakci na toto oznámení dal vyjednavač EU pan Barnier jasně najevo, 
že pokud Spojené království bude i nadále zastávat tento postoj, bude to mít bezprostřední a 
praktické dopady na spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, která bude i nadále možná 
na základě mezinárodních dohod, ale nebude příliš ambiciózní8. 

5 Úř. věst.  L 29, 31.1.2020, s.1.
6  COM (2020)0035).
7 Písemné prohlášení – HCWS86, v němž je popsán „návrh přístupu vlády k jednání s EU o budoucích 

vztazích“, https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-
statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/SPEECH_20_402.

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/SPEECH_20_402


RR\1204849CS.docx 9/13 PE647.041v03-00

CS

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 12. února 20209 zdůraznil, že „Spojené království 
nemůže mít přístup k údajům informačních systémů EU, ani se nemůže zapojit do řídicích 
struktur agentur EU působících v oblasti svobody, bezpečnosti a práva a jakékoli předávání 
informací Spojenému království, včetně osobních údajů, by tedy mělo podléhat přísným 
mechanismům ochrany a podmínkám kontroly a dohledu, a to i úrovni ochrany osobních údajů 
odpovídající úrovni stanovené právními předpisy EU“.

Parlament připomněl, že podle unijního práva, jak jej vykládá Soudní dvůr10, k tomu, aby 
Komise mohla prohlásit, že rámec pro ochranu údajů ve Spojeném království zajišťuje 
odpovídající úroveň ochrany, musí prokázat, že Spojené království poskytuje úroveň ochrany 
„v zásadě rovnocennou“ úrovni ochrany, kterou poskytuje právní rámec EU, a to i pokud jde o 
další předávání do třetích zemí. V tomto ohledu považuje Parlament za nezbytné věnovat 
zvláštní pozornost právnímu rámci ve Spojeném království v oblasti národní bezpečnosti nebo 
zpracování osobních údajů donucovacími orgány,  

Parlament také zdůraznil, že je třeba, aby se veškerá reciproční opatření týkající se včasné, 
účinné a efektivní výměny údajů jmenné evidence cestujících a zpracování DNA, otisků prstů 
a údajů o registraci vozidel (Prüm) a operační spolupráce probíhající prostřednictvím Europolu 
a Eurojustu zakládala na spolehlivých pojistných mechanismech a podmínkách a aby byla zcela 
v souladu se stanoviskem Soudního dvora EU 1/1511. 

Parlament rovněž vyzval Spojené království, aby neprodleně odstranilo závažné nedostatky, 
které byly zjištěny, pokud jde o používání SIS, a vyzval Radu a Komisi, aby tento proces velmi 
pozorně sledovaly, a zajistily tak, aby všechny nedostatky byly bez dalšího prodlení náležitě 
řešeny. Parlament je toho názoru, že o budoucí spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím 
v oblasti vymáhání práva by se mělo začít jednat až poté, co budou tyto nedostatky odstraněny.

6. Závěr

Daktyloskopické údaje jsou obzvláště citlivou kategorií osobních údajů, která si žádá 
specifickou ochranu, neboť by jejich zpracovávání mohlo přinášet značná rizika pro základní 
práva a svobody. Právo Unie ukládá povinnost, aby v případě, že k němu má docházet, 
podléhalo toto zpracovávání odpovídajícím zárukám ve věci práv a svobod subjektu údajů. 

S ohledem na nynější stav jednání o budoucích vztazích mezi Spojeným královstvím a EU 
zatím není zřejmé, zda Spojené království bude po 31. prosinci 2020 splňovat podmínky 
stanovené unijním právem tak, aby mohlo být považováno za zemi zajišťující úroveň ochrany, 
která je v zásadě rovnocenná úrovni zaručované právem Unie. Pokud by ovšem nebyla zajištěna 
v zásadě rovnocenná úroveň ochrany osobních údajů nebo nebyly zavedeny důsledné a přísné 
podmínky a záruky pro zpracovávání daktyloskopických údajů, zpracovávání vycházející 
z automatizovaného vyhledávání otisků prstů a z výměn osobních údajů podle článku 9 
prümského rozhodnutí by znamenalo vážné riziko, že bude ohrožena ochrana základních práv 
a svobod příslušných jednotlivců. 

9 P9_TA-PROV(2020)0033
10 Věc C- 362/14  Maximillian Schrems v. komisař pro ochranu údajů, ECLI:EU:C:2015:650.
11 Stanovisko 1/15, Dohoda o jmenné evidenci cestujících s Kanadou; ECLI:EU:C:2017:592.
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Zpravodaj se navíc domnívá, že problém týkající se zahrnování údajů o podezřelých by měl být 
vyřešen dříve, než bude umožněna výměna údajů se Spojeným královstvím. Bylo by tak 
zajištěno, že při automatizované výměně údajů by byla zcela respektována zásada vzájemnosti 
stanovená v prümském systému, kterou uplatňují i ostatní členské státy začleněné do tohoto 
systému.

Navrhované prováděcí rozhodnutí by mohlo být přijato a mohlo by vstoupit v platnost několik 
týdnů před 15. červnem 2020, tj. před termínem, do něhož má Spojené království oznámit Radě 
svůj záměr zpřístupnit profily podezřelých a Rada má znovu posoudit pokračování ve výměně 
údajů.

Navíc navzdory tomu, že členové výboru LIBE požádali předsednictví Rady na schůzi svého 
výboru dne 18. února 2020 o další informace a že předseda tohoto výboru zaslal dne 20. února 
2020 a 5. března předsednictví Rady a Komisi dopisy, v nichž požadoval odpovědi na konkrétní 
písemné dotazy a všechny dokumenty týkající se tohoto návrhu prováděcího rozhodnutí a 
uplatňování prümského mechanismu, Parlament neobdržel hodnotící zprávu, v níž jsou shrnuty 
výsledky dotazníku, hodnotící návštěvy a zkušebního testu týkající se výměny 
daktyloskopických údajů, která byla předložena Radě. Předsednictví Rady ve svém dopise ze 
dne 20. března 2020 odmítlo poskytnout požadované dokumenty, aniž by udalo jasné 
vysvětlení. Předložení této zprávy je nezbytným předpokladem pro schválení prováděcího 
rozhodnutí. Zpravodaj je toho názoru, že tato hodnotící zpráva měla být Parlamentu předložena, 
aby měl možnost řádně plnit své legislativní a kontrolní povinnosti v rámci tohoto právního 
postupu. Mimoto se zpravodaj domnívá, že Rada by prováděcí akt měla přijmout až poté, co 
Spojené království oznámí svůj záměr zahrnovat údaje o podezřelých do výměn údajů o DNA 
i do výměn daktyloskopických údajů, a tedy potvrdí svůj záměr uplatňovat i v bezpečnostním 
aspektu budoucího vztahu s Unií plnou vzájemnost.

Protože nebyla poskytnuta tato zásadní informace a vzhledem k tomu, že tento návrh 
prováděcího rozhodnutí Rady by byl nevyhnutelně omezen ve své časové platnosti do 
31. prosince 2020 a jeho platnost by mohla dokonce končit již po 15. červnu 2020, zpravodaj 
má za to, že prováděcí rozhodnutí o umožnění Spojenému království pokračovat 
v automatizovaném vyhledávání daktyloskopických údajů a získávání a poskytování osobních 
údajů podle článku 9 rozhodnutí 2008/615/SVV by za stávajících podmínek nemělo být přijato. 

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady je založen na právním aktu přijatém na základě bývalého 
třetího pilíře bývalé Smlouvy o Evropské unii. Podle čl. 39 odst. 1 bývalé Smlouvy o Evropské 
unii, o němž Soudní dvůr uvedl, že v souladu s článkem 9 protokolu 36 je stále použitelný, 
pokud Rada přijme prováděcí opatření na základě dřívějšího acquis v oblasti třetího pilíře, musí 
být Parlament konzultován, ovšem Rada může stanovit Parlamentu lhůtu pro vydání stanoviska. 
V dřívějších obdobných případech navrhovali příslušní zpravodajové Parlamentu, aby souhlasil 
s prováděcím aktem, a za vhodný postup bylo tedy považováno schválení bez pozměňovacích 
návrhů (zjednodušený postup podle článku 52 jednacího řádu). Tento postup byl považován za 
vhodný i za účelem dodržení lhůty stanovené Radou. Protože se zpravodaj domnívá, že 
Parlament by neměl s tímto návrhem prováděcího rozhodnutí souhlasit, vhodnějším postupem 
je v tomto případě postup pro vypracovávání zpráv podle článku 59 jednacího řádu.

7. Doporučení zpravodaje
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Zpravodaj proto Parlamentu navrhuje, aby zamítl tento návrh prováděcího rozhodnutí Rady a 
požádal Radu, aby nepřijímala svůj návrh prováděcího rozhodnutí a nepřijala ani žádné jiné 
rozhodnutí v této věci, dokud nebudou od Spojeného království obdrženy záruky plné 
vzájemnosti a ochrany údajů a nebude projednán a přijat nový právní rámec pro novou 
partnerskou spolupráci se Spojeným královstvím.
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