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13. 1. 2021 A9-0248/2

Pozmeňujúci návrh 2
Gwendoline Delbos-Corfield
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
(2019/2207(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že európsky zatykač by 
sa mal posilniť a zlepšiť, aby sa zvýšila 
jeho účinnosť, bezprostrednosť a 
rešpektovanie rozhodnutí vnútroštátnych 
sudcov, pričom by sa dodržiavala 
proporcionalita, keďže jeden z cieľov 
silnejšej Únie si vyžadujú dôveru 
členských štátov v právne a vo väzenské 
systémy ostatných členských štátov, takže 
tento mechanizmus má zásadný význam; 
pripomína, že oslabenie vzájomného 
uznávania v trestnej oblasti môže viesť iba 
k jeho oslabeniu v iných oblastiach a že by 
to bolo na úkor účinného riešenia 
spoločných politík, napríklad vnútorného 
trhu;

5. zdôrazňuje, že európsky zatykač by 
sa mohol posilniť a zlepšiť, aby bol 
účinnejší, bezodkladnejší a ohľaduplnejší 
voči rozhodnutiam vnútroštátnych súdov, 
pričom by sa rešpektovala proporcionalita; 
pripomína však, že európsky zatykač 
nemožno posudzovať izolovane, a 
domnieva sa, že silnejšia Únia vyžaduje, 
aby členské štáty uplatňovali zásadu 
vzájomného uznávania tak, aby to 
neviedlo k odchýleniu sa od zodpovednosti 
členských štátov pri ochrane základných 
práv jednotlivcov a dodržiavaní zásad 
právneho štátu, čím sa dosiahne väčšia 
dôvera v právne systémy a väzenské 
systémy iných členských štátov, pre ktoré 
je tento mechanizmus nevyhnutný; 
pripomína, že oslabenie vzájomného 
uznávania v trestnej oblasti môže viesť k 
jeho oslabeniu v iných oblastiach a že by to 
bolo na úkor účinného riešenia spoločných 
politík, napríklad vnútorného trhu; 
pripomína tiež, že cieľom minimálnych 
procesných záruk v trestnom konaní 
stanovených v smerniciach o procesných 
právach je zabezpečiť spravodlivý proces; 
zdôrazňuje, že právo na spravodlivý 
proces má zásadný význam ako záruka 
ochrany základných práv jednotlivcov 
a zásad právneho štátu; domnieva sa, že 
dodržiavanie procesných práv by malo 
byť podmienkou vykonávania každého 
európskeho zatykača, a pripomína, že ako 
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prevencia zneužívania európskeho 
zatykača sú potrebné zvýšené záruky;

Or. en



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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

13. 1. 2021 A9-0248/3

Pozmeňujúci návrh 3
Gwendoline Delbos-Corfield
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
(2019/2207(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že európsky zatykač by 
sa nemal zneužívať v prípade menej 
závažných trestných činov, pri ktorých 
neexistujú dôvody na vyšetrovaciu väzbu; 
pripomína, že využívanie európskeho 
zatykača by sa malo obmedziť na závažné 
trestné činy, v prípade ktorých je to 
nevyhnutne potrebné a primerané; 
naliehavo vyzýva na používanie menej 
rušivých právnych nástrojov, ako je 
napríklad európsky vyšetrovací príkaz, 
pred vydaním európskeho zatykača v 
prípadoch, keď je to možné; poukazuje na 
to, že vydávajúce orgány by mali 
vykonávať kontroly proporcionality 
s prihliadnutím na i) závažnosť trestného 
činu, ii) pravdepodobný trest uložený 
v prípade dokázania viny osoby za údajný 
trestný čin, iii) pravdepodobnosť zadržania 
osoby vo vydávajúcom členskom štáte po 
jeho odovzdaní, iv) vplyv na práva 
vyžiadanej osoby a jej rodiny a v) záujmy 
obetí trestného činu; vyzýva členské štáty 
a ich súdne orgány, aby sa zaoberali 
prípadmi európskeho zatykača 
bezodkladne po jeho po vydaní s cieľom 
obmedziť vyšetrovaciu väzbu na minimum; 

7. zdôrazňuje, že európsky zatykač by 
sa nemal používaťna menej závažné 
trestné činy alebo na účely, ktoré si 
nemusia nevyhnutne vyžadovať zadržanie 
osoby, ako je napríklad počiatočný 
výsluch podozrivých osôb a výsluch vo 
vyšetrovacej väzbe; pripomína, že 
využívanie európskeho zatykača by sa 
malo obmedziť na závažné trestné činy, v 
prípade ktorých je to nevyhnutne potrebné 
a primerané; naliehavo vyzýva na 
používanie menej rušivých právnych 
nástrojov, ako je napríklad európsky 
vyšetrovací príkaz, pred vydaním 
európskeho zatykača v prípadoch, keď je to 
možné; poukazuje na to, že vydávajúce 
orgány by mali vykonávať kontroly 
proporcionality, ktorých súčasťou bude 
právo spochybniť vydanie európskeho 
zatykača ešte pred nariadením odovzdať 
osobu s cieľom zabrániť porušeniu 
základných práv skôr, ako bude k 
dispozícii prostriedok nápravy ex post a 
s prihliadnutím na i) závažnosť trestného 
činu, ii) pravdepodobný trest uložený 
v prípade dokázania viny osoby za údajný 
trestný čin, iii) pravdepodobnosť zadržania 
osoby vo vydávajúcom členskom štáte po 
jeho odovzdaní, iv) vplyv na práva 
vyžiadanej osoby a jej rodiny a v) záujmy 
obetí trestného činu; vyzýva členské štáty 
a ich súdne orgány, aby sa zaoberali 
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prípadmi európskeho zatykača 
bezodkladne po jeho po vydaní s cieľom 
obmedziť vyšetrovaciu väzbu na minimum; 
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13. 1. 2021 A9-0248/4

Pozmeňujúci návrh 4
Gwendoline Delbos-Corfield
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
(2019/2207(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že podľa Súdneho 
dvora EÚ odmietnutie vykonania 
európskeho zatykača predstavuje výnimku 
zo vzájomného uznávania a musí sa 
vykladať reštriktívne35, ak sa uplatňuje 
jeden z dôvodov neuznania (články 3 a 4 
rámcového rozhodnutia 2002/548/SVV) 
alebo jedna zo záruk (článok 5 toho istého 
rámcového rozhodnutia), alebo v súlade s 
judikatúrou Súdneho dvora EÚ; 

___________
35 Pozri napríklad vec Súdneho dvora EÚ 
C-216/18 PPU, Minister for Justice and 
Equality.

8. zdôrazňuje, že podľa Súdneho 
dvora EÚ odmietnutie vykonania 
európskeho zatykača má byť výnimkou zo 
vzájomného uznávania a musí sa vykladať 
reštriktívne35, ak sa uplatňuje jeden 
z dôvodov neuznania (články 3 a 4 
rámcového rozhodnutia 2002/548/SVV) 
alebo jedna zo záruk (článok 5 toho istého 
rámcového rozhodnutia), ako ak 
povinnosť dodržiavať základné práva 
(článok 3 ods. 3 tamtiež) alebo v súlade s 
judikatúrou Súdneho dvora EÚ; 
konštatuje, že vykonávajúci súdny orgán 
má právomoc zdržať sa vykonania 
európskeho zatykača, ak odovzdanie môže 
viesť k neľudskému alebo ponižujúcemu 
zaobchádzaniu s vyžiadanou osobou 
(článok 4 charty)1a alebo ak existuje 
reálne riziko porušenia základného práva 
na nezávislý súd, a teda práva na 
spravodlivý proces (článok 47 ods. 2 
charty)1b;

_______
1a Súdny dvor EÚ, vec C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.
1b Súdny dvor EÚ, spojené veci C-404/15 
a C-659/15 PPU, Aranyosi a Căldăraru.
35 Pozri napríklad Súdny dvor EÚ, vec C-
216/18 PPU, Minister for Justice and 
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Equality.

Or. en



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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

13. 1. 2021 A9-0248/5

Pozmeňujúci návrh 5
Gwendoline Delbos-Corfield
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
(2019/2207(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že je potrebné prijať 
ďalšie horizontálne opatrenia na posilnenie 
zásady lojálnej spolupráce zakotvenej v 
článku 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ a na zvýšenie 
vzájomnej dôvery vo vnútroštátne systémy 
trestného súdnictva, čo povedie 
k účinnejšej justičnej spolupráci; 
zdôrazňuje, že kontrola obojstrannej 
trestnosti obmedzuje vzájomné uznávanie 
a podľa Súdneho dvora EÚ sa musí 
vykladať reštriktívne; zdôrazňuje však, že 
pretrvávajú obavy z chýbajúceho 
primeraného vymedzenia trestných činov, 
na ktoré sa už pravidlo obojstrannej 
trestnosti nevzťahuje; konštatuje, že 
vzájomné uznávanie by v ideálnom 
prípade malo fungovať automaticky37 bez 
opakovaného posudzovania závažných 
dôvodov na vznesenie obvinenia a že 
rozhodnutia by sa nemali odmietnuť, 
pokiaľ neexistujú dôvody na uplatnenie 
jedného z dôvodov zamietnutia, ktoré sa 
podrobne uvádzajú v rámcovom 
rozhodnutí o európskom zatykači, alebo 
pokiaľ iné okolnosti, ako uznáva Súdny 
dvor EÚ, neodôvodňujú obmedzovanie 
zásad vzájomného uznávania a vzájomnej 
dôvery medzi členskými štátmi;

____________
37  Pozri napríklad oznámenie Komisie 

11. domnieva sa, že je potrebné prijať 
ďalšie horizontálne opatrenia na posilnenie 
zásady lojálnej spolupráce zakotvenej v 
článku 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ a na zvýšenie 
vzájomnej dôvery vo vnútroštátne systémy 
trestného súdnictva, čo povedie 
k účinnejšej justičnej spolupráci; 
poukazuje na to, že kontrola obojstrannej 
trestnosti, hoci je nevyhnutná na 
zabezpečenie úplného dodržiavania 
základných práv jednotlivcov, sa považuje 
za obmedzenie vzájomného uznávania a 
podľa Súdneho dvora Európskej únie sa 
musí vykladať reštriktívne; zdôrazňuje 
však, že pretrvávajú obavy z chýbajúceho 
primeraného vymedzenia trestných činov, 
na ktoré sa už pravidlo obojstrannej 
trestnosti nevzťahuje; konštatuje však, že 
vzájomné uznávanie by nemalo fungovať 
automaticky37 vzhľadom na rastúce 
nedostatky v oblasti dodržiavania zásad 
právneho štátu v niektorých členských 
štátoch, ale vyžaduje si posúdenie každého 
prípadu vykonávajúcim orgánom; ďalej 
konštatuje, že vzhľadom na chýbajúce 
plne harmonizované príslušné 
trestnoprávne predpisy a minimálne 
procesné normy je potrebné zabezpečiť 
kontrolu obojstrannej trestnosti;

___________
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z 26. júla 2000 o vzájomnom uznávaní 
konečných rozhodnutí v trestných veciach 
(COM(2000)0495).

37  Pozri napríklad oznámenie Komisie 
z 26. júla 2000 o vzájomnom uznávaní 
konečných rozhodnutí v trestných veciach 
(COM(2000)0495).

Or. en
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13. 1. 2021 A9-0248/6

Pozmeňujúci návrh 6
Gwendoline Delbos-Corfield
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
(2019/2207(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že je dôležité posúdiť 
začlenenie ďalších trestných činov alebo 
kategórií trestných činov, ako sú trestné 
činy proti životnému prostrediu (napr. 
trestné činy súvisiace so znečisťovaním 
mora z lodí), určité formy daňových 
únikov, trestné činy z nenávisti, sexuálne 
zneužívanie, rodovo motivované násilie, 
trestné činy spáchané digitálnymi 
prostriedkami, ako je krádež totožnosti, 
trestné činy zahŕňajúce použitie násilia 
alebo vážne ohrozenie verejného poriadku 
členských štátov a zločiny proti ústavnej 
integrite členských štátov spáchané s 
použitím násilia, zločiny genocídy, zločiny 
proti ľudskosti a vojnové zločiny, v rámci 
zvýšeného záväzku k justičnej spolupráci a 
presadzovaniu právneho štátu a základných 
práv zo strany členských štátov; 
zdôrazňuje, že vyššia miera justičnej 
spolupráce pri tomto druhu trestnej 
činnosti by pomohla Únii dosiahnuť jej 
prioritné ciele a takisto posilniť kultúru 
dodržiavania demokracie a zásad 
právneho štátu v Únii;

14. zdôrazňuje, že v dôsledku 
cezhraničného rozmeru zvýšeného počtu 
trestných činov, ako sú konkrétne trestné 
činy proti životnému prostrediu (napr. 
trestné činy súvisiace so znečisťovaním 
mora z lodí), sexuálne zneužívanie, trestné 
činy spáchané digitálnymi prostriedkami, 
ako je krádež totožnosti, zločiny genocídy, 
zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny, 
je dodržiavanie zásad právneho štátu 
a základných práv zo strany členských 
štátov ešte dôležitejšie, najmä pokiaľ ide 
o nezávislosť súdnictva a právo na 
spravodlivý proces; pripomína, že 
vzhľadom na narastajúce nedostatky 
v oblasti zásady právneho štátu 
v niektorých členských štátoch a absenciu 
plne harmonizovaného trestného práva 
hmotného, ako aj minimálnych 
procesných noriem by možnosť rozšírenia 
zoznamu trestných činov, ktoré si 
nevyžadujú kontrolu obojstrannej 
trestnosti, mohla ohroziť základné práva 
jednotlivcov;

Or. en
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13. 1. 2021 A9-0248/7

Pozmeňujúci návrh 7
Gwendoline Delbos-Corfield
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
(2019/2207(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 34 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 34a. domnieva sa, že by sa mala zaviesť 
účinná dlhodobá správa väzenských 
systémov, a to znižovaním počtu väzňov 
častejším uplatňovaním trestov, ktoré 
nezahŕňajú odňatie slobody, ako sú 
verejnoprospešné práce, finančné pokuty 
a elektronické monitorovanie; zdôrazňuje, 
že alternatívne opatrenia k zadržiavaniu 
by sa preto mali zvážiť v celom reťazci 
trestného súdnictva; vyzýva Komisiu, aby 
v tomto smere zintenzívnila úsilie 
a zaviedla európsky mechanizmus 
monitorovania väzenských podmienok 
a podmienok zadržiavania;

Or. en
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13. 1. 2021 A9-0248/8

Pozmeňujúci návrh 8
Gwendoline Delbos-Corfield
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
(2019/2207(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
uskutočniteľnosť doplňujúcich nástrojov 
týkajúcich sa procesných práv, napríklad 
pokiaľ ide o prípustnosť dôkazov a 
väzenské podmienky vo vyšetrovacej 
väzbe, najmä na základe noriem Rady 
Európy alebo vyšších noriem, a to vrátane 
lehôt na vyšetrovaciu väzbu; konštatuje, že 
Komisia by sa mala usilovať o dosiahnutie 
najvyšších noriem pri dodržiavaní zásad 
subsidiarity a proporcionality; vyzýva 
Komisiu, aby posilnila informačné nástroje 
pre vnútroštátne orgány presadzovania 
práva, pokiaľ ide o podmienky 
vyšetrovacej väzby a uväznenia v každom 
členskom štáte; 

37. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
uskutočniteľnosť doplňujúcich nástrojov 
týkajúcich sa procesných práv, napríklad 
pokiaľ ide o prípustnosť dôkazov a 
väzenské podmienky vo vyšetrovacej 
väzbe, najmä na základe noriem Rady 
Európy alebo vyšších noriem, a to vrátane 
lehôt na vyšetrovaciu väzbu; konštatuje, že 
Komisia by sa mala usilovať o dosiahnutie 
najvyšších noriem pri dodržiavaní zásad 
subsidiarity a proporcionality; domnieva 
sa, že chýbajúce minimálne normy 
týkajúce sa väzenských podmienok 
a vyšetrovacej väzby na úrovni EÚ, 
obmedzenie používania vyšetrovacej väzby 
ako posledného prostriedku a posúdenie 
alternatív, spolu s nedostatkom riadneho 
posúdenia toho, či v súvislosti s prípadom 
možno začať trestné konanie, môže viesť 
k neoprávneným a neprimeraným 
lehotám zadržiavania podozrivých 
a obvinených osôb vo vyšetrovacej väzbe; 
pripomína, že túto situáciu ešte viac 
zhoršila pandémia COVID-19; vyzýva 
Komisiu, aby docielila minimálne 
štandardy EÚ, osobitne pokiaľ ide o 
procesné záruky v trestnom konaní a o 
podmienky vo výkone väzby a zadržania, a 
tiež posilnila informačné nástroje pre 
vnútroštátne orgány presadzovania práva, 
pokiaľ ide o podmienky vyšetrovacej 
väzby a uväznenia v každom členskom 
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štáte; 

Or. en
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13. 1. 2021 A9-0248/9

Pozmeňujúci návrh 9
Gwendoline Delbos-Corfield
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
(2019/2207(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 37 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 37a. zdôrazňuje, že neexistuje 
mechanizmus na zabezpečenie vhodného 
postupu v nadväznosti na záruky 
poskytované vydávajúcimi súdnymi 
orgánmi po odovzdaní; žiada, aby 
Komisia preskúmala možné opatrenia 
v tomto smere;

Or. en
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13. 1. 2021 A9-0248/10

Pozmeňujúci návrh 10
Gwendoline Delbos-Corfield
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
(2019/2207(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 42

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

42. berie na vedomie normy ESĽP, ako 
aj požiadavky stanovené v smernici 
2013/48/EÚ o práve na prístup k obhajcovi 
a v smernici 2010/64/EÚ o práve na 
tlmočenie a preklad; naliehavo vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, 
že právo na prístup k obhajcovi a na 
právnu pomoc vo vydávajúcom aj vo 
vykonávajúcom členskom štáte bude 
zaručené v právnych predpisoch, ako aj 
v praxi; 

42. berie na vedomie normy ESĽP, ako 
aj požiadavky stanovené v smernici 
2013/48/EÚ o práve na prístup k obhajcovi 
a v smernici 2010/64/EÚ o práve na 
tlmočenie a preklad; pripomína, že 
zabezpečením primeraného času na 
prípravu prípadu a úplný a rýchly prístup 
k podkladom by sa zlepšila kvalita 
zastupovania; zdôrazňuje, že vzhľadom 
na cezhraničnú povahu konaní 
o európskom zatykači, ktoré sa často 
vzťahujú na obžalované osoby, ktoré 
nehovoria jazykom vykonávajúceho 
členského štátu, je zabezpečenie prístupu 
k tlmočníckym službám v počiatočnej fáze 
konania, a najmä uľahčenie komunikácie 
s obhajcami, základnou zárukou 
spravodlivého konania a požiadavkou 
podľa smernice 2010/64/EÚ; naliehavo 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, že právo na prístup 
k obhajcovi a na právnu pomoc vo 
vydávajúcom aj vo vykonávajúcom 
členskom štáte bude zaručené v právnych 
predpisoch, ako aj v praxi; 

Or. en



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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

13.1.2021 A9-0248/11

Pozmeňujúci návrh 11
Gwendoline Delbos-Corfield
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
(2019/2207(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43. konštatuje, že európsky zatykač je 
účinný; domnieva sa však, že hlavné 
otázky súvisiace s európskym zatykačom 
súvisia s jeho súdržnosťou a 
efektívnosťou, kde existuje priestor na 
zlepšenie, aj keď boli vznesené určité 
otázky týkajúce sa dodržiavania hodnôt EÚ 
a základných práv; 

43. konštatuje, že európsky zatykač je 
účinný; domnieva sa však, že hlavné 
problémy s európskym zatykačom sa 
týkajú dodržiavania hodnôt a základných 
práv EÚ; zdôrazňuje však, že kľúčovými 
zostávajú aj otázky týkajúce sa súdržnosti 
a účinnosti; 
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