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13.1.2021 A9-0248/2

Pozměňovací návrh 2
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy
(2019/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. upozorňuje na skutečnost, že EZR 
by měl být dále posílen a zdokonalen, aby 
se zvýšila jeho účinnost, bezprostřednost 
a dodržování rozhodnutí vnitrostátních 
soudů, neboť jeden z cílů silnější Unie 
vyžaduje, aby členské státy měly plnou 
důvěru v soudní a vězeňské systémy 
ostatních členských států, přičemž tento 
mechanismus má v tomto ohledu zásadní 
význam; připomíná, že oslabení 
vzájemného uznávání v trestních věcech 
může vést pouze k jeho oslabení 
i v ostatních oblastech, což by poškodilo 
účinné řešení společných politických 
oblastí, jako je vnitřní trh;

5. upozorňuje na skutečnost, že EZR 
by mohl být dále posílen a zdokonalen, aby 
byl účinnější, mohl být uplatňován 
okamžitě a byla dodržována rozhodnutí 
vnitrostátních soudů a zajištěna 
proporcionalita; připomíná nicméně, že 
EZR nemůže být posuzován izolovaně, 
a domnívá se, že silnější Unie vyžaduje, 
aby členské státy uplatňovaly princip 
vzájemného uznávání tak, aby v jeho 
důsledku nedocházelo k tomu, že by se 
členské státy zbavovaly povinnosti chránit 
základní práva jednotlivců a dodržovat 
zásady právního státu, protože tak bude 
zajištěna větší důvěra v soudní a vězeňské 
systémy ostatních členských států, přičemž 
tento mechanismus má v tomto ohledu 
zásadní význam; připomíná, že oslabení 
vzájemného uznávání v trestních věcech 
může vést pouze k jeho oslabení 
i v ostatních oblastech, což by poškodilo 
účinné řešení společných politických 
oblastí, jako je vnitřní trh; dále připomíná, 
že cílem minimálních procesních záruk 
v trestním řízení, které jsou stanoveny ve 
směrnicích o procesních právech, je 
zajistit spravedlivý proces; zdůrazňuje, že 
právo na spravedlivý proces má zásadní 
význam, protože zaručuje ochranu 
základních práv jednotlivců a právního 
státu; domnívá se, že dodržení procesních 
práv by mělo být podmínkou výkonu 
veškerých EZR, a připomíná, že jsou 



AM\1222215CS.docx PE662.824v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

zapotřebí silnější záruky bránící 
zneužívání EZR;
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13.1.2021 A9-0248/3

Pozměňovací návrh 3
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy
(2019/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že by EZR neměl být 
zneužíván v případě méně závažných 
trestných činů, kdy neexistují důvody pro 
vyšetřovací vazbu; připomíná, že používání 
EZR by se mělo omezovat na závažné 
trestné činy, kdy je jeho uplatňování 
nezbytně nutné a přiměřené; naléhavě 
vybízí k tomu, aby v případech, kdy je to 
možné, byly před vydáním EZR využity 
právní nástroje, které jsou méně rušivé; 
upozorňuje na skutečnost, že vydávající 
orgány by měly provádět kontroly 
proporcionality s ohledem na i) závažnost 
trestného činu, ii) pravděpodobnou výši 
trestu uloženého v případě, že bude osoba 
shledána vinnou z údajného trestného činu, 
iii) pravděpodobnost zadržení osoby ve 
vydávajícím členském státě po předání, iv) 
dopad na práva vyžádané osoby a její 
rodiny a v) zájmy obětí trestného činu; 
vyzývá členské státy a jejich justiční 
orgány, aby vyřizovaly případy EZR bez 
zbytečného odkladu, a to jakmile je EZR 
vydán, s cílem omezit využívání 
vyšetřovací vazby na minimum; 

7. zdůrazňuje, že EZR by neměl být 
používán u drobné kriminality nebo pro 
účely, které nemusí nutně vyžadovat 
zadržování osob, jako je první výslech 
podezřelých osob a předběžný výslech 
před zahájením soudního řízení; 
připomíná, že používání EZR by se mělo 
omezovat na závažné trestné činy, kdy je 
jeho uplatňování nezbytně nutné 
a přiměřené; naléhavě vybízí k tomu, aby 
v případech, kdy je to možné, byly před 
vydáním EZR využity právní nástroje, 
které jsou méně rušivé; upozorňuje na 
skutečnost, že vydávající orgány by měly 
provádět kontroly proporcionality, které by 
zahrnovaly právo napadnout vydání EZR 
před tím, než je nařízeno předání, s cílem 
zamezit porušování základních práv dříve, 
než bude možné využít následný opravný 
prostředek, přičemž při těchto kontrolách 
je třeba přihlížet k i) závažnosti trestného 
činu, ii) pravděpodobné výši trestu 
uloženého v případě, že bude osoba 
shledána vinnou z údajného trestného činu, 
iii) pravděpodobnosti zadržení osoby ve 
vydávajícím členském státě po předání, iv) 
dopadu na práva vyžádané osoby a její 
rodiny a v) zájmům obětí trestného činu; 
vyzývá členské státy a jejich justiční 
orgány, aby vyřizovaly případy EZR bez 
zbytečného odkladu, a to jakmile je EZR 
vydán, s cílem omezit využívání 
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13.1.2021 A9-0248/4

Pozměňovací návrh 4
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy
(2019/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že podle Soudního dvora EU 
je odmítnutí výkonu EZR pojato jako 
výjimka ze vzájemného uznávání, která 
musí být vykládána restriktivně35, a to na 
základě jednoho z důvodů pro odmítnutí 
(články 3 a 4 rámcového rozhodnutí 
2002/584/SVV) nebo jedné ze záruk 
(článek 5 téhož rozhodnutí) nebo 
v souladu s judikaturou Soudního dvora 
EU; 

___________
35 Viz např. SDEU, věc C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.

8. zdůrazňuje, že podle Soudního dvora EU 
má být odmítnutí výkonu EZR výjimkou ze 
vzájemného uznávání, která musí být 
vykládána restriktivně, a to na základě 
jednoho z důvodů pro odmítnutí (články 3 
a 4 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV) 
nebo jedné ze záruk (článek 5 téhož 
rozhodnutí) nebo povinnosti dodržování 
základní práva (čl. 1 odst. 3 téhož 
rozhodnutí) nebo v souladu s judikaturou 
Soudního dvora EU; konstatuje, že 
vykonávající justiční orgán je oprávněn 
neprovést EZR, pokud by předání mohlo 
vést k nelidskému či ponižujícímu 
zacházení (článek 4 Listiny)1a nebo pokud 
existuje reálné nebezpečí porušení 
základního práva na nezávislý soud, 
a tudíž práva na spravedlivý proces (čl. 47 
odst. 2 Listiny)1b;

_______
1a SDEU, věc C-216/18 PPU, Minister for 
Justice and Equality.
1b SDEU, spojené věci C-404/15 a C-
659/15 PPU, Aranyosi a Căldăraru.
35 Viz např. SDEU, věc C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.
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13.1.2021 A9-0248/5

Pozměňovací návrh 5
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy
(2019/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že je zapotřebí 
přijmout další horizontální opatření s cílem 
posílit zásadu loajální spolupráce 
zakotvené v čl. 4 odst. 3 SEU a s cílem 
posílit vzájemnou důvěru mezi systémy 
trestního soudnictví členských států, což 
povede k účinnější justiční spolupráci; 
upozorňuje na skutečnost, že ověřování 
oboustranné trestnosti omezuje působnost 
vzájemného uznávání a podle SDEU musí 
být vykládáno restriktivně; zdůrazňuje 
přetrvávající znepokojení ohledně toho, že 
neexistuje náležitá definice trestných činů, 
na něž se již pravidlo oboustranné 
trestnosti nevztahuje; konstatuje, že 
vzájemné uznávání by v ideálním případě 
mělo fungovat automaticky37 bez 
opakovaného posuzování závažnosti 
důvodů ke vznesení obvinění a že uznání 
rozhodnutí by nemělo být odmítáno, není-
li opodstatněné uplatnit některý z důvodů 
k odmítnutí uvedených v taxativním výčtu 
obsaženém v rámcovém rozhodnutí o EZR 
nebo pokud nenastaly jiné okolnosti, jež 
podle judikatury SDEU ospravedlňují 
omezení zásady vzájemného uznávání 
a vzájemné důvěry mezi členskými státy;

____________
37 Viz např. sdělení Komise ze dne 26. 
července 2000 o vzájemném uznávání 

11. je přesvědčen, že je zapotřebí 
přijmout další horizontální opatření s cílem 
posílit zásadu loajální spolupráce 
zakotvené v čl. 4 odst. 3 SEU a s cílem 
posílit vzájemnou důvěru mezi systémy 
trestního soudnictví členských států, což 
povede k účinnější justiční spolupráci; 
upozorňuje na skutečnost, že ověřování 
oboustranné trestnosti je sice nezbytné 
k zajištění plného dodržení základních 
práv jednotlivce, nicméně panuje názor, 
že omezuje působnost vzájemného 
uznávání a podle SDEU musí být 
vykládáno restriktivně; zdůrazňuje 
přetrvávající znepokojení ohledně toho, že 
neexistuje náležitá definice trestných činů, 
na něž se již pravidlo oboustranné 
trestnosti nevztahuje; konstatuje však, že 
vzájemné uznávání by nemělo fungovat 
automaticky37, protože v některých 
členských státech se rostoucí měrou 
vyskytují nedostatky v právním státě, 
a vykonávající orgán by proto měl 
posuzovat každý případ samostatně; dále 
podotýká, že kontrola oboustranné 
trestnosti nezbytná z důvodu neexistence 
plně harmonizovaného trestního práva 
hmotného a minimálních procesních 
norem;

___________
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pravomocných rozhodnutí v trestních 
věcech (COM(2000)0495).

37 Viz např. sdělení Komise ze dne 26. 
července 2000 o vzájemném uznávání 
pravomocných rozhodnutí v trestních 
věcech (COM(2000)0495).
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13.1.2021 A9-0248/6

Pozměňovací návrh 6
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy
(2019/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je důležité se 
zabývat zahrnutím dalších trestných činů 
nebo kategorií trestných činů, jako jsou 
trestné činy proti životnímu prostředí 
(např. trestné činy související se 
znečištěním z lodí), některé formy 
daňových úniků, trestné činy z nenávisti, 
sexuální zneužívání, genderově podmíněné 
násilí, trestné činy páchané digitálními 
prostředky, jako je krádež identity, trestné 
činy spojené s použitím násilí nebo 
vážným ohrožením veřejného pořádku 
v členských státech a trestné činy proti 
ústavní integritě členských států páchané 
za použití násilí, zločiny genocidy, zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny v rámci 
zvýšeného odhodlání k justiční spolupráci 
a prosazování právního státu a základních 
práv ze strany členských států; 
zdůrazňuje, že větší míra justiční 
spolupráce u tohoto typu trestných činů 
by Unii pomohla dosáhnout jejích 
prioritních cílů a rovněž posílit kulturu 
respektující demokracii a právní stát 
v Unii;

14. zdůrazňuje, že přeshraniční rozměr 
stále většího počtu trestných činů, jako 
jsou trestné činy proti životnímu prostředí 
(např. trestné činy související se 
znečištěním z lodí), některé formy 
daňových úniků, sexuální zneužívání, 
genderově podmíněné násilí, trestné činy 
páchané digitálními prostředky, jako je 
krádež identity, zločiny genocidy, zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny podtrhuje 
význam dodržování zásad právního státu 
a základních práv členskými státy, 
zejména s ohledem na nezávislost 
soudnictví a právo na spravedlivý proces; 
připomíná, že v situaci, kdy v některých 
členských státech panují nedostatky 
v oblasti právního státu a kdy neexistuje 
plně harmonizované trestní právo hmotné 
ani minimální procesní záruky, může 
rozšiřování seznamu trestných činů, které 
nevyžadují kontrolu oboustranné 
trestnosti, ohrozit základní práva 
jednotlivců;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/7

Pozměňovací návrh 7
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy
(2019/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 34a. domnívá se, že by mělo být 
zavedeno účinné dlouhodobé řízení 
vězeňských systémů, které sníží počet 
vězňů častějším využíváním jiných trestů 
než odnětí svobody, jako jsou obecně 
prospěšné práce, finanční sankce nebo 
elektronické sledování; zdůrazňuje, že 
opatření, která jsou alternativou k odnětí 
svobody, by měla být zvažována v celém 
řetězci trestního soudnictví; vyzývá 
Komisi, aby v tomto směru zintenzivnila 
své úsilí a zřídila mechanismus EU pro 
sledování podmínek ve věznicích 
a vazebních věznicích;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/8

Pozměňovací návrh 8
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy
(2019/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
proveditelnost doplňkových nástrojů ve 
vztahu i procesním právům, např. ohledně 
přípustnosti důkazů a vězeňských 
podmínek ve vyšetřovací vazbě, zejména 
na základě norem Rady Evropy nebo 
vyšších, a to i pokud jde o lhůty pro trvání 
vyšetřovací vazby; uvádí, že Komise by 
měla usilovat o nejvyšší možné standardy 
a současně dodržovat zásady subsidiarity 
a proporcionality; žádá Komisi, aby 
posílila informační nástroje určené pro 
vnitrostátní vykonávací orgány týkající se 
podmínek uvalení vyšetřovací vazby 
a odnětí svobody v jednotlivých členských 
státech; 

37. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
proveditelnost doplňkových nástrojů ve 
vztahu i procesním právům, např. ohledně 
přípustnosti důkazů a vězeňských 
podmínek ve vyšetřovací vazbě, zejména 
na základě norem Rady Evropy nebo 
vyšších, a to i pokud jde o lhůty pro trvání 
vyšetřovací vazby; uvádí, že Komise by 
měla usilovat o nejvyšší možné standardy 
a současně dodržovat zásady subsidiarity 
a proporcionality; je přesvědčen, že 
v situaci, kdy na úrovni EU neexistují 
minimální normy týkající se podmínek ve 
věznicích a ve vyšetřovací vazbě, 
vyšetřovací vazba není používána pouze 
jako krajní opatření, nejsou zvažována 
alternativních opatření a neprobíhá 
přiměřené posuzování, zda může být daný 
případ již předán soudu, se stává, že 
podezřelí a obvinění stráví ve vyšetřovací 
vazbě neodůvodněně dlouhou dobu; 
připomíná, že tuto situaci ještě zhoršuje 
pandemie COVID-19; žádá Komisi, aby 
vypracovala minimální normy EU, 
zejména ve věci procesních záruk 
v trestním řízení a podmínek ve věznicích 
a ve vyšetřovací vazbě, a aby posílila 
informační nástroje určené pro vnitrostátní 
vykonávající orgány týkající se podmínek 
uvalení vyšetřovací vazby a odnětí 
svobody v jednotlivých členských státech; 
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13.1.2021 A9-0248/9

Pozměňovací návrh 9
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy
(2019/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 37a. zdůrazňuje, že neexistuje žádný 
mechanismus, který by zajistil řádné 
sledování, zda jsou dodržovány záruky 
poskytnuté vydávajícími justičními orgány 
po předání; žádá Komisi, aby v tomto 
směru prozkoumala možná opatření;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy
(2019/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. poukazuje na normy ESLP 
a požadavky stanovené ve směrnici 
2013/48/EU o právu na přístup k obhájci 
a ve směrnici 2010/64/EU o právu na 
tlumočení a překlad v trestním řízení; 
naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily, že právo na přístup k obhájci 
a právní pomoc ve vydávajícím 
i vykonávajícím členském státě bude 
zaručeno jak v právních předpisech, tak 
i v praxi; 

42. poukazuje na normy ESLP 
a požadavky stanovené ve směrnici 
2013/48/EU o právu na přístup k obhájci 
a ve směrnici 2010/64/EU o právu na 
tlumočení a překlad v trestním řízení; 
připomíná, že poskytnutí dostatečného 
času na přípravu řízení a rychlé zajištění 
plného práva na nahlížení do spisu by 
zlepšilo kvalitu právního zastoupení; 
zdůrazňuje, že vzhledem k přeshraniční 
povaze řízení o EZR, kdy obžalovaní často 
nemluví jazykem vykonávajícího 
členského státu, je zajištění přístupu 
k tlumočnickým službám v počáteční fázi 
řízení, a zejména usnadnění komunikace 
s právníky, nezbytnou zárukou 
spravedlivého řízení a požadavkem podle 
směrnice 2010/64/EU; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
právo na přístup k obhájci a právní pomoc 
ve vydávajícím i vykonávajícím členském 
státě bude zaručeno jak v právních 
předpisech, tak i v praxi; 
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Pozměňovací návrh 11
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy
(2019/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. tvrdí, že EZR je účinným 
nástrojem; domnívá se však, že hlavní 
problémy kolem EZR se týkají jeho 
soudržnosti a účinnosti, kde je prostor ke 
zlepšení, třebaže bylo vzneseno jen málo 
pochybností ohledně souladu s hodnotami 
a základními právy EU; 

43. tvrdí, že EZR je účinným 
nástrojem; je nicméně přesvědčen, že 
hlavní problém v tomto ohledu se týká 
dodržování hodnot EU a základních práv; 
zdůrazňuje však, že existují i problémy 
týkající se soudržnosti a účinnosti; 
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