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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 nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 a rozhodnutí Rady 2005/671/SVV, pokud jde o 
elektronickou výměnu informací v případech terorismu
(COM(2021)0757 – C9-0449/2021 – 2021/0393(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2021)0757),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 16 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0449/2021),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(A9-0261/2022),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Efektivní výměna informací pro 
účely vyšetřování nebo stíhání 
teroristických trestných činů mezi 
příslušnými orgány a agenturami Unie má 
zásadní význam pro účinný boj proti 
terorismu. Je podstatné mít k dispozici co 
nejúplnější a nejaktuálnější informace. 
Trvající hrozba terorismu a složitost 

(7) Efektivní výměna informací pro 
účely vyšetřování nebo stíhání 
teroristických trestných činů mezi 
příslušnými orgány a agenturami Unie má 
zásadní význam pro účinný boj proti 
terorismu. Je podstatné mít k dispozici co 
nejúplnější, nejstrukturovanější, 
nejaktuálnější a nejuspořádanější 
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tohoto jevu si vyžadují stále větší výměnu 
informací.

informace a systematicky je sdílet pomocí 
společné struktury.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k tomu, že teroristické 
organizace se stále častěji podílejí na 
dalších formách závažné trestné činnosti, 
jako je obchodování s lidmi, obchodování s 
drogami nebo praní peněz, je nutné křížově 
kontrolovat i soudní řízení proti těmto 
závažným trestným činům.

(8) Vzhledem k tomu, že teroristické 
organizace se stále častěji podílejí na 
dalších formách závažné a organizované 
trestné činnosti, jako je obchodování s 
lidmi, obchodování s drogami, finanční 
trestná činnost nebo praní peněz, je nutné 
křížově kontrolovat i soudní řízení proti 
těmto závažným trestným činům.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby Eurojust mohl zjišťovat 
křížové vazby mezi přeshraničními 
soudními řízeními proti osobám 
podezřelým z teroristických trestných činů, 
jakož i křížové vazby mezi soudními 
řízeními proti osobám podezřelým z 
teroristických trestných činů a informacemi 
zpracovávanými v Eurojustu, které se 
týkají jiných případů závažných trestných 
činů, je nezbytné, aby Eurojust dostával 
dostatečné informace, které mu umožní 
tyto údaje křížově kontrolovat.

(9) Aby Eurojust mohl zjišťovat 
křížové vazby mezi přeshraničními 
soudními řízeními proti osobám 
podezřelým z teroristických trestných činů, 
jakož i křížové vazby mezi soudními 
řízeními proti osobám podezřelým z 
teroristických trestných činů a informacemi 
zpracovávanými v Eurojustu, které se 
týkají jiných případů závažných trestných 
činů, je nezbytné, aby Eurojust v co 
nejranější fázi neprodleně dostával od 
příslušných orgánů nezbytné informace, 
které mu umožní tyto údaje křížově 
kontrolovat a zjišťovat křížové vazby.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby tyto údaje byly poskytovány, 
musí příslušné orgány přesně vědět, jaký 
druh informací mají Eurojustu předávat, v 
jaké fázi vnitrostátního řízení a v jakých 
případech. Očekává se, že se tím výrazně 
zvýší počet informací, které Eurojust 
obdrží.

(10) Aby tyto údaje byly poskytovány, 
musí příslušné orgány přesně vědět, jaký 
druh informací mají Eurojustu předávat, v 
jaké fázi vnitrostátního trestního řízení a v 
jakých případech. Příslušné vnitrostátní 
orgány by měly Eurojustu předávat 
informace poloautomatizovaným a 
strukturovaným způsobem. Při 
poloautomatickém předávání informací je 
použit režim, který je částečně 
automatický a částečně kontrolován 
člověkem. Očekává se, že se tím výrazně 
zvýší kvalita a relevantnost informací, 
které Eurojust obdrží.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Zavedením nových pravomocí 
týkajících se sdílení, uchovávání a křížové 
kontroly údajů se výrazně zvýší množství 
údajů zpracovávaných Eurojustem. 
Z tohoto důvodu by měly být vyčleněny 
další finanční, lidské a technické zdroje.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pro zjištění vzájemných vazeb 
mezi vyšetřováními týkajícími se terorismu 
a soudními řízeními proti osobám 
podezřelým z teroristických trestných činů 
jsou klíčové spolehlivé identifikační údaje. 
Vzhledem k nejasnostem ohledně 
alfanumerických údajů, zejména u státních 

(12) Výměna spolehlivých 
identifikačních údajů má zásadní význam 
pro zjištění vzájemných vazeb mezi 
vyšetřováními terorismu a soudními 
řízeními proti osobám podezřelým z 
teroristických trestných činů, a vlastnictví, 
uchovávání a výměna údajů pro 
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příslušníků třetích zemí, by mělo být 
možné vyměňovat si biometrické údaje. 
Vzhledem k citlivé povaze biometrických 
údajů a dopadu zpracování biometrických 
údajů na respektování soukromého a 
rodinného života a ochranu osobních 
údajů, jak jsou zakotveny v článcích 7 a 8 
Listiny základních práv Evropské unie, by 
příslušné orgány a Eurojust měly v 
každém případě uplatňovat přísný test 
nezbytnosti.

spolehlivou identifikaci osob, které jsou 
vyšetřovány nebo proti nimž je vedeno 
soudní řízení v souvislosti s terorismem. 
Používání biometrických údajů má proto 
zásadní význam vzhledem k nejasnostem 
ohledně alfanumerických údajů, zejména u 
státních příslušníků třetích zemí, protože 
podezřelé osoby někdy používají falešnou 
či dvojí totožnost, a vzhledem ke 
skutečnosti, že tyto údaje jsou ve fázi 
vyšetřování často jediným pojítkem 
k podezřelým. Pokud tedy příslušné 
vnitrostátní orgány podle vnitrostátního 
zákona o trestním řízení nebo zákona o 
procesních právech v trestním řízení 
uchovávají a shromažďují biometrické 
údaje a je jim povoleno tyto údaje 
předávat, měly by je postoupit Eurojustu. 
Vzhledem k citlivé povaze biometrických 
údajů a dopadu zpracování biometrických 
údajů na respektování soukromého a 
rodinného života a ochranu osobních 
údajů, jak jsou zakotveny v článcích 7 a 8 
Listiny základních práv Evropské unie, by 
tyto údaje měly být předávány pouze 
tehdy, jsou-li přísně dodržovány zásady 
nezbytnosti, přiměřenosti a omezení 
účelu, a pouze pro účely identifikace osob, 
proti nimž je v souvislosti s terorismem 
vedeno trestní řízení.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Vzhledem k tomu, že informace o 
existujících křížových vazbách na jiná 
soudní řízení jsou nejužitečnější v rané fázi 
vyšetřování, je nezbytné, aby příslušné 
orgány poskytly Eurojustu informace, 
jakmile se do věci zapojí justiční orgány. 
Pokud jsou si již příslušné vnitrostátní 
orgány existence křížových vazeb vědomy, 
měly by o tom Eurojust informovat.

(13) Vzhledem k tomu, že informace o 
existujících křížových vazbách na jiná 
soudní řízení jsou nejužitečnější v rané fázi 
vyšetřování, je nezbytné, aby příslušné 
orgány poskytly Eurojustu informace, 
jakmile je případ v souladu s 
vnitrostátním právem postoupen 
justičnímu orgánu. Případ by měl být 
považován za postoupený soudnímu 
orgánu, pokud je tento orgán například 
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informován o probíhajícím vyšetřování, 
schválí nebo nařídí vyšetřovací opatření 
nebo rozhodne o stíhání, a to v závislosti 
na použitelném vnitrostátním právu. 
Pokud jsou si již příslušné vnitrostátní 
orgány existence křížových vazeb mezi 
trestními řízeními vědomy, měly by o tom 
Eurojust informovat.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby byla zajištěna přesnost údajů v 
Evropském justičním rejstříku pro boj proti 
terorismu, včasné zjištění křížových vazeb 
a dodržování lhůt, měly by příslušné 
vnitrostátní orgány poskytované informace 
pravidelně aktualizovat. Tyto aktualizace 
by měly zahrnovat nové informace týkající 
se vyšetřované osoby, rozhodnutí 
justičních orgánů, jako je předběžná vazba 
nebo zahájení soudního řízení, a žádostí o 
justiční spolupráci nebo zjištěných vazeb 
na jiné jurisdikce.

(14) Aby byla zajištěna přesnost údajů v 
Evropském justičním rejstříku pro boj proti 
terorismu a aby byly v průběhu 
vyšetřování co nejdříve identifikovány 
křížové vazby nebo jasní podezřelí a 
dodržovány lhůty, měly by příslušné 
vnitrostátní orgány poskytovat aktuální 
informace, jakmile se objeví. Tyto 
aktualizace by měly zahrnovat nové 
informace týkající se vyšetřované osoby, 
vývoje řízení a rozhodnutí justičních 
orgánů, jako je předběžná vazba nebo 
zahájení soudního řízení, žádostí o justiční 
spolupráci nebo zjištěných vazeb na jiné 
jurisdikce, rozhodnutí o nevině a 
osvobozující rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vzhledem k citlivé povaze 
soudních řízení proti osobám podezřelým 
z teroristických trestných činů není vždy 
možné, aby příslušné vnitrostátní orgány 
sdílely informace o teroristických trestných 
činech v nejranější fázi. Takové odchylky 

(15) Příslušné vnitrostátní orgány by 
neměly být povinny sdílet s Eurojustem 
informace o teroristických trestných činech 
v nejranější fázi, pokud by poskytnutí 
informací ohrozilo probíhající vyšetřování 
nebo bezpečnost osoby, nebo v případě, 
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od povinnosti poskytovat informace by 
měly zůstat výjimkou.

kdy by bylo v rozporu se základními 
bezpečnostními zájmy dotčeného 
členského státu. Takové odchylky od 
povinnosti poskytovat informace by měly 
být uplatňovány pouze výjimečně a 
v jednotlivých případech. Při zvažování 
výjimky z této povinnosti by měla být 
řádně zohledněna skutečnost, že Eurojust 
s informacemi poskytnutými 
vnitrostátními orgány nakládá v souladu 
s právními předpisy Unie o ochraně údajů 
a že soudní řízení jsou důvěrné povahy.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Pro účely výměny a zpracování 
citlivých údajů mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány a Eurojustem z 
důvodu ochrany těchto údajů před 
neoprávněným zpřístupněním a 
kybernetickými útoky, a aniž je dotčen 
budoucí technologický vývoj, by měly být 
využívány zabezpečené komunikační 
kanály, jako jsou zabezpečená 
komunikační spojení uvedená v článku 9 
rozhodnutí Rady 2008/976/SVV nebo 
decentralizovaný informační systém ve 
smyslu nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) [.../...] [nařízení o digitalizaci 
justiční spolupráce]. Za účelem bezpečné 
výměny údajů a ochrany integrity 
komunikace a výměny údajů by měl být 
systém řízení případů napojen na tyto 
zabezpečené komunikační systémy a 
splňovat vysoké standardy kybernetické 
bezpečnosti.

(16) Pro účely výměny a zpracování 
citlivých údajů mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány a Eurojustem z 
důvodu ochrany těchto údajů před 
neoprávněným zpřístupněním a 
kybernetickými útoky, a aniž je dotčen 
budoucí technologický vývoj, by měly být 
využívány zabezpečené komunikační 
kanály, jako jsou zabezpečená 
komunikační spojení uvedená v článku 9 
rozhodnutí Rady 2008/976/SVV nebo 
decentralizovaný informační systém ve 
smyslu nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) [.../...] [nařízení o digitalizaci 
justiční spolupráce].

__________________ __________________
35 Rozhodnutí Rady 2008/976/SVV ze dne 
16. prosince 2008 o Evropské soudní síti 
(Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 130).

35 Rozhodnutí Rady 2008/976/SVV ze dne 
16. prosince 2008 o Evropské soudní síti 
(Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 130).

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) […/…] o digitalizaci justiční 
spolupráce a přístupu ke spravedlnosti v 
občanskoprávních, obchodních a trestních 
věcech (Úř. věst. L ...).

(EU) […/…] o digitalizaci justiční 
spolupráce a přístupu ke spravedlnosti v 
občanskoprávních, obchodních a trestních 
věcech (Úř. věst. L ...).

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Pro účely bezpečné výměny údajů 
a ochrany integrity komunikace a výměny 
údajů, by měl být systém řízení případů 
napojen na zabezpečené komunikační 
kanály, jako jsou zabezpečená 
telekomunikační spojení uvedená v 
článku 9 rozhodnutí Rady 2008/976/SVV 
nebo decentralizovaný informační systém 
ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) [.../...] [nařízení 
o digitalizaci justiční spolupráce] a měl by 
splňovat vysoké normy kybernetické 
bezpečnosti. Tyto zabezpečené 
komunikační kanály mohou být rovněž 
použity k připojení systému řízení případů 
k jiným informačním systémům EU, 
pokud právní akty, které tyto systémy 
zřizují, stanoví přístup Eurojustu.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Pro bezpečné zpracování citlivých 
osobních údajů je pro Eurojust nezbytný 
modernizovaný systém řízení případů. 
Nový systém musí integrovat a umožnit 
funkce Evropského justičního rejstříku pro 
boj proti terorismu a zlepšit kapacity 
Eurojustu v oblasti odhalování vazeb.

(19) Pro bezpečné zpracování citlivých 
osobních údajů je pro Eurojust nezbytný 
modernizovaný systém řízení případů. 
Nový systém musí integrovat a umožnit 
funkce Evropského justičního rejstříku pro 
boj proti terorismu a zlepšit kapacity 
Eurojustu v oblasti odhalování křížových 
vazeb a současně systematicky plně 
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využívat již existující mechanismy pro 
porovnávání biometrických údajů, které 
jsou používány na vnitrostátní nebo unijní 
úrovni.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Teroristické činnosti se často týkají 
dvou nebo více členských států. 
Terorismus měl silný nadnárodní prvek již 
v minulosti. S využitím a dostupností 
elektronické komunikace se však 
nadnárodní spolupráce mezi pachateli 
teroristických činů výrazně zvýšila. 
Teroristické trestné činy by proto měly být 
samy o sobě považovány za nadnárodní, 
pokud konkrétní okolnosti případu jasně 
nenaznačují jejich čistě vnitrostátní 
povahu.

(21) Současné formy terorismu a vážné 
a organizované trestné činnosti jsou velmi 
dynamickým a globalizovaným jevem, 
který se často týká dvou nebo více 
členských států. Terorismus měl silný 
nadnárodní prvek již v minulosti. S 
využitím a dostupností elektronické 
komunikace se však nadnárodní spolupráce 
mezi pachateli teroristických činů výrazně 
zvýšila. Nadnárodní povaha 
teroristického trestného činu nemusí být 
v okamžiku, kdy je případ postoupen 
justičnímu orgánu, známa. Je však 
možné, že jeho nadnárodní rozměr odhalí 
Eurojust křížovou kontrolou údajů. 
Vyšetřování nebo stíhání teroristických 
trestných činů proto vyžaduje koordinaci 
a spolupráci mezi orgány pověřenými 
stíháním nebo stíhání na společném 
základě, jak je stanoveno v článku 85 
SFEU. Informace o případech terorismu 
by měly být včas předávány Eurojustu, 
ledaže konkrétní okolnosti případu jasně 
naznačují jejich čistě vnitrostátní povahu.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Vyšetřování a stíhání v případech 
terorismu často brání nedostatečná výměna 

(22) Vyšetřování a stíhání v případech 
terorismu často brání nedostatečná výměna 
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informací mezi vnitrostátními orgány 
pověřenými vyšetřováním a stíháním. Aby 
bylo možné křížově kontrolovat nová 
vyšetřování terorismu také s předchozími 
vyšetřováními a zjišťovat případné vazby, 
je nutné uchovávat údaje o všech 
předchozích vyšetřováních, nejen o 
odsouzeních, a prodloužit lhůty pro 
ukládání údajů v Evropském justičním 
rejstříku pro boj proti terorismu. Je však 
nutné zajistit, aby tyto údaje byly 
zpracovávány pouze pro účely trestního 
stíhání. Tyto informace nesmí být použity 
k ničemu jinému než ke zjištění vazeb s 
probíhajícími vyšetřováními a stíháními a k 
podpoře těchto vyšetřování a stíhání.

informací mezi vnitrostátními orgány 
pověřenými vyšetřováním a stíháním. Aby 
bylo možné křížově kontrolovat nová 
vyšetřování terorismu také s předchozími 
vyšetřováními a zjišťovat případné vazby, 
je nutné zajistit, aby doba uchovávání 
údajů o všech předchozích vyšetřováních a 
odsouzeních byla adekvátní operativním 
činnostem. Je proto nezbytné prodloužit 
lhůty pro uchovávání údajů v Evropském 
justičním rejstříku pro boj proti terorismu. 
Díky křížové kontrole nových vyšetřování 
terorismu také s předchozími 
vyšetřováními by mohly být zjištěny 
případné vazby a nutnost spolupráce. Tato 
křížová kontrola by mohla odhalit, že 
osoba podezřelá nebo stíhaná v 
probíhajícím případě v jednom členském 
státě byla podezřelá nebo stíhaná v 
uzavřeném případě v jiném členském 
státě. Také by umožnila zjistit vazby mezi 
probíhajícími vyšetřováními nebo 
stíháními, které by jinak nemusely být 
odhaleny. Tak je tomu i v případě, že 
předchozí vyšetřování skončilo 
osvobozujícím rozhodnutím nebo 
pravomocným rozhodnutím o zastavení 
trestního stíhání. Proto je nutné 
uchovávat údaje o všech předchozích 
vyšetřováních, nejen o odsouzeních. Je 
však nutné zajistit, aby tyto údaje byly 
zpracovávány pouze pro účely trestního 
stíhání. Tyto informace nesmí být použity 
k ničemu jinému než ke zjištění vazeb s 
probíhajícími vyšetřováními a stíháními a k 
podpoře těchto vyšetřování a stíhání. 
Pokud příslušný vnitrostátní orgán 
nerozhodne v jednotlivých případech 
jinak, může Eurojust pokračovat ve 
zpracování operativních osobních údajů. 
Pokud příslušný vnitrostátní orgán po 
vynesení pravomocného osvobozujícího 
rozhodnutí nebo rozhodnutí o zastavení 
trestního stíhání rozhodne, že zpracování 
údajů osob zproštěných viny nebo osob, 
vůči nimž bylo zastaveno stíhání, není 
nezbytné, mimo jiné i kvůli zvláštnostem 
případu nebo z důvodů vedoucích 
k osvobozujícímu rozhodnutí nebo 
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k zastavení stíhání, tyto údaje by měly být 
vymazány.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Nařízení (EU) 2018/1727 sice 
poskytuje právní základ pro spolupráci a 
výměnu údajů se třetími zeměmi, 
neobsahuje však žádná pravidla týkající se 
formálních a technických aspektů 
spolupráce se styčnými státními zástupci ze 
třetích zemí vyslanými do Eurojustu, 
zejména jejich přístupu do systému řízení 
případů. V zájmu právní jistoty by nařízení 
(EU) 2018/1727 mělo stanovit výslovný 
právní základ pro spolupráci mezi 
Eurojustem a styčnými státními zástupci ze 
třetích zemí a jejich přístup do systému 
řízení případů Eurojustu. Eurojust by měl 
prostřednictvím technického nastavení a 
vnitřních pravidel zajistit odpovídající 
záruky a bezpečnostní opatření na ochranu 
údajů a základních práv.

(24) Nařízení (EU) 2018/1727 sice 
poskytuje právní základ pro spolupráci a 
výměnu údajů se třetími zeměmi, 
neobsahuje však žádná pravidla týkající se 
formálních a technických aspektů 
spolupráce se styčnými státními zástupci ze 
třetích zemí vyslanými do Eurojustu, 
zejména jejich přístupu do systému řízení 
případů. V zájmu právní jistoty by nařízení 
(EU) 2018/1727 mělo stanovit výslovný 
právní základ pro spolupráci mezi 
Eurojustem a styčnými státními zástupci ze 
třetích zemí a jejich přístup do systému 
řízení případů Eurojustu. Eurojust by měl 
prostřednictvím aktualizovaného 
technického nastavení a přísných vnitřních 
pravidel uplatňovat odpovídající záruky a 
bezpečnostní opatření na ochranu údajů a 
základních práv.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nařízení (EU) 2018/1727 se mění takto: (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
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Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 20 – odst. 2a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každý členský stát určí příslušný 
vnitrostátní orgán jako národního 
zpravodaje Eurojustu pro otázky terorismu. 
Tímto národním zpravodajem pro otázky 
terorismu je justiční nebo jiný příslušný 
orgán. Pokud to vyžaduje vnitrostátní 
právní systém, může být určen více než 
jeden orgán. Národní zpravodaj pro otázky 
terorismu má přístup ke všem podstatným 
informacím v souladu s čl. 21a odst. 1. Je 
příslušný ke shromažďování těchto 
informací a k jejich zasílání Eurojustu.

2a. Každý členský stát určí příslušný 
vnitrostátní orgán jako národního 
zpravodaje Eurojustu pro otázky terorismu. 
Tímto národním zpravodajem pro otázky 
terorismu je justiční nebo jiný příslušný 
orgán. Pokud to vyžaduje vnitrostátní 
právní systém, může být určen více než 
jeden orgán. Národní zpravodaj pro otázky 
terorismu má přístup ke všem podstatným 
informacím v souladu s čl. 21a odst. 1. Je 
příslušný ke shromažďování těchto 
informací a k jejich zasílání Eurojustu v 
souladu s vnitrostátním trestním právem 
procesním a s použitelnými pravidly pro 
ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 21 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odstavec 10 se zrušuje; b) odstavec 10 se nahrazuje tímto:
10. Příslušné vnitrostátní orgány 
nejsou povinny poskytnout informace 
uvedené v tomto článku, pokud již byly 
Eurojustu předány na základě jiných 
ustanovení tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 21 a – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné vnitrostátní orgány 
informují své národní členy o všech 
probíhajících nebo ukončených trestních 
vyšetřováních pod dozorem justičních 
orgánů, trestních stíháních, soudních 
řízeních a soudních rozhodnutích 
týkajících se teroristických trestných činů, 
jakmile se do věci zapojí justiční orgány.

1. Příslušné vnitrostátní orgány 
informují své národní členy o všech 
probíhajících nebo ukončených trestních 
vyšetřováních pod dozorem justičních 
orgánů, trestních stíháních, soudních 
řízeních a soudních rozhodnutích 
týkajících se teroristických trestných činů, 
jakmile je případ postoupen justičním 
orgánům v souladu s vnitrostátním 
trestním právem procesním. Tato 
povinnost se vztahuje na všechna trestní 
vyšetřování teroristických trestných činů 
bez ohledu na to, zda je známa vazba na 
jiný členský stát nebo třetí zemi, ledaže se 
případ vzhledem ke svým zvláštním 
okolnostem zjevně týká pouze jednoho 
členského státu.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 21 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely tohoto článku se 
teroristickými trestnými činy rozumí 
trestné činy uvedené ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/541*. Povinnost uvedená v odstavci 1 
se vztahuje na všechny teroristické trestné 
činy bez ohledu na to, zda je známa vazba 
na jiný členský stát nebo třetí zemi, pokud 
se věc vzhledem ke svým specifickým 
okolnostem zjevně netýká pouze jednoho 
členského státu.

2. Pro účely tohoto článku se 
teroristickými trestnými činy rozumí 
trestné činy uvedené ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/541*. Povinnost uvedená v odstavci 1 
se vztahuje na všechny teroristické trestné 
činy bez ohledu na to, zda je známa vazba 
na jiný členský stát nebo třetí zemi.

______________ _______________

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a 
mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a 
mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
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(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6). (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 21 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace předávané podle 
odstavce 1 zahrnují operativní osobní údaje 
a jiné údaje uvedené v příloze III.

3. Informace předávané podle 
odstavce 1 zahrnují operativní osobní údaje 
a jiné údaje uvedené v příloze III. Osobní 
údaje uvedené v příloze III písm. d) se 
však uvedou pouze v případě, že tyto údaje 
jsou v držení příslušných vnitrostátních 
orgánů nebo s nimi mohou být sdíleny 
podle platných vnitrostátních právních 
předpisů a pokud je jejich předání 
nezbytné k přesné identifikaci osoby 
uvedené v čl. 27 odst. 5.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 21 a – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné vnitrostátní orgány neprodleně 
informují svého národního člena o všech 
podstatných změnách ve vnitrostátních 
řízeních.

Příslušné vnitrostátní orgány neprodleně 
informují svého národního člena o 
podstatných změnách ve vnitrostátních 
řízeních, nejpozději však do deseti 
pracovních dnů od okamžiku, kdy 
k příslušné změně došlo.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 21 a – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odstavec 1 se nepoužije v případě, 
kdy by výměna informací ohrozila 
probíhající vyšetřování nebo bezpečnost 
jednotlivce, nebo v případě, kdy by taková 
výměna byla v rozporu se základními 
bezpečnostními zájmy dotčeného 
členského státu.

5. Odstavce 1 a 4 se nepoužijí 
v případě:

a) kdy by výměna informací ohrozila 
probíhající vyšetřování nebo bezpečnost 
jednotlivce, nebo
b) kdy by taková výměna byla v 
rozporu se základními bezpečnostními 
zájmy dotčeného členského státu.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 21 a – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Příslušné vnitrostátní orgány 
nejsou povinny poskytnout informace 
uvedené v tomto článku, pokud již byly 
Eurojustu předány.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) V článku 22 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
2a. Příslušné vnitrostátní orgány 
průběžně informují Eurojust o opatřeních 
přijatých v souvislosti s vazbami, které 
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byly určeny na základě informací 
poskytnutých podle článku 21a.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 22 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komunikace mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány a Eurojustem podle 
tohoto nařízení probíhá prostřednictvím 
decentralizovaného informačního systému 
vymezeného v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) [.../...]* [nařízení 
o digitalizaci justiční spolupráce].

1. Komunikace mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány a Eurojustem podle 
tohoto nařízení probíhá prostřednictvím 
decentralizovaného informačního systému 
vymezeného v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) [.../...]* [nařízení 
o digitalizaci justiční spolupráce]. Systém 
správy případů uvedený v článku 23 
tohoto nařízení se připojí k 
decentralizovanému informačnímu 
systému.

_________________________- _______________

* [Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) […/…] o digitalizaci justiční 
spolupráce](Úř. věst. L…).

* [Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) […/…] o digitalizaci justiční 
spolupráce](Úř. věst. L…).

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 22 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Není-li výměna informací podle 
odstavce 1 možná z důvodu nedostupnosti 
decentralizovaného informačního systému 
nebo z důvodu výjimečných okolností, 
provede se nejrychlejším a nejvhodnějším 
náhradním způsobem. Členské státy a 
Eurojust zajistí, aby náhradní komunikační 
prostředky byly spolehlivé a poskytovaly 

2. Není-li výměna informací podle 
odstavce 1 možná z důvodu nedostupnosti 
decentralizovaného informačního systému 
nebo z důvodu výjimečných okolností, 
provede se nejrychlejším a nejvhodnějším 
náhradním způsobem. Členské státy a 
Eurojust zajistí, aby náhradní komunikační 
prostředky byly spolehlivé a poskytovaly 
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rovnocennou úroveň zabezpečení. rovnocennou úroveň zabezpečení a 
ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 22 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné vnitrostátní orgány 
předávají Eurojustu informace podle 
článků 21 a 21a poloautomatizovaným 
způsobem z vnitrostátních rejstříků a 
strukturovaným způsobem, který určí 
Eurojust.

3. Příslušné vnitrostátní orgány 
předávají Eurojustu informace podle 
článků 21 a 21a poloautomatizovaným 
způsobem z vnitrostátních rejstříků a 
strukturovaným způsobem, který určí 
Komise v prováděcím aktu podle článků 
22b a 22c po konzultaci s Eurojustem. 
Prováděcí akt zejména stanoví formát pro 
předávání údajů uvedených v příloze III 
písm. d) a nezbytné technické normy pro 
toto předávání.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 23 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud byl Eurojustu udělen 
přístup k údajům z jiných informačních 
systémů EU, které byly zřízeny jinými 
právními akty Unie, může systém správy 
případů použít k připojení k těmto 
systémům pro účely získávání a 
zpracovávání informací, včetně osobních 
údajů, za předpokladu, že to je nezbytné 
pro plnění jeho úkolů.

Pozměňovací návrh 30
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 23 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Eurojustu se podle odstavců 3 a 3a 
neudělí žádná další přístupová práva 
k jiným informačním systémům.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Národní členové však mohou osobní údaje 
dočasně uchovávat a analyzovat, aby mohli 
určit, zda jsou relevantní pro úkoly 
Eurojustu a mohou být zahrnuty do 
systému řízení operativních údajů. Tyto 
údaje mohou být uchovávány po dobu 
nejvýše tří měsíců.

Národní členové však mohou osobní údaje 
dočasně uchovávat a analyzovat, aby mohli 
určit, zda jsou relevantní pro úkoly 
Eurojustu a mohou být zahrnuty do 
systému řízení případů. Tyto údaje mohou 
být uchovávány po dobu nejvýše tří 
měsíců.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Národní člen uvede obecně nebo 
konkrétně veškerá omezení dalšího 
nakládání s informacemi, přístupu k nim a 
jejich předávání, pokud byla zjištěna 
křížová vazba uvedená v čl. 23 odst. 2 
písm. c).

3. Národní člen v souladu s čl. 9 odst. 
3 a 4 směrnice (EU) 2016/680 a článkem 
76 nařízení (EU) 2018/1725 po konzultaci 
s vnitrostátními orgány obecně nebo 
konkrétně uvede a zdůvodní veškerá 
omezení dalšího nakládání s informacemi, 
přístupu k nim a jejich předávání, pokud 
byla zjištěna křížová vazba uvedená v čl. 
23 odst. 2 písm. c).
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 25 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže jsou osoby uvedené v čl. 20 
odst. 3 připojené k systému řízení případů, 
mají přístup pouze k:

1. Osoby uvedené v čl. 20 odst. 3 
písm. a), b) a c) mají přístup k:

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 25 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) údajům, které jsou pod kontrolou 
národního člena jejich členského státu, 
pokud národní člen, který rozhodl o 
vložení údajů do systému řízení případů, 
tento přístup výslovně neodepřel;

a) údajům, které jsou pod kontrolou 
národního člena jejich členského státu;

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Národní člen v mezích stanovených 
v odstavci 1 tohoto článku rozhodne 
o rozsahu přístupu, který je v jeho 
členském státě povolen osobám uvedeným 
v čl. 20 odst. 3 připojeným k systému 
řízení případů.

2. Národní člen v mezích stanovených 
v odstavci 1 tohoto článku rozhodne 
o rozsahu přístupu, který je v jeho 
členském státě povolen osobám uvedeným 
v čl. 20 odst. 3 písm. a), b) a c).
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát rozhodne, po konzultaci 
se svým národním členem, o rozsahu 
přístupu, který je v tomto členském státě 
povolen osobám uvedeným v čl. 20 odst. 3 
připojeným k systému řízení případů.

Každý členský stát rozhodne, po konzultaci 
se svým národním členem, o rozsahu 
přístupu, který je v tomto členském státě 
povolen osobám uvedeným v čl. 20 odst. 3 
písm. a), b) a c).

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy oznámí své rozhodnutí 
o uplatňování prvního pododstavce 
Eurojustu a Komisi. Komise o něm 
uvědomí ostatní členské státy.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 27 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Eurojust může pokračovat ve zpracování 
operativních osobních údajů uvedených v 
prvním pododstavci písm. a) i po skončení 
řízení podle vnitrostátního práva dotčeného 
členského státu, a to i v případě 
osvobozujícího rozhodnutí. Pokud řízení 
nevedlo k odsouzení, může zpracování 
osobních údajů probíhat pouze za účelem 

Pokud příslušný vnitrostátní orgán 
nerozhodne v jednotlivých případech 
jinak, může Eurojust pokračovat ve 
zpracování operativních osobních údajů 
uvedených v prvním pododstavci písm. a) i 
po skončení řízení podle vnitrostátního 
práva dotčeného členského státu, a to i v 
případě osvobozujícího rozhodnutí. Pokud 



PE734.463v02-00 24/31 RR\1266064CS.docx

CS

zjištění vazeb na jiná probíhající nebo 
ukončená vyšetřování a stíhání, jak je 
uvedeno v čl. 23 odst. 2 písm. c).

řízení nevedlo k odsouzení, zpracování 
osobních údajů probíhá pouze za účelem 
zjištění křížových vazeb mezi 
probíhajícími, budoucími nebo 
ukončenými vyšetřováními a stíháními, 
jak je uvedeno v čl. 23 odst. 2 písm. c). To 
platí i pro operativní osobní údaje týkající 
se osoby, v jejímž případě bylo 
pravomocně rozhodnuto nezahájit trestní 
stíhání.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 29 – odst. 1 a – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pět let ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí justičního orgánu v posledním 
členském státě dotčeném vyšetřováním 
nebo stíháním, tři roky v případě 
osvobozujícího rozhodnutí;

b) pět let ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí justičního orgánu v posledním 
členském státě dotčeném vyšetřováním 
nebo stíháním, tři roky v případě zproštění 
obžaloby, osvobozujícího rozhodnutí nebo 
pravomocného rozhodnutí nezahájit 
trestní stíhání;

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a
Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 29 – odst. 1 a – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) den, kdy je Eurojust informován o 
rozhodnutí příslušného vnitrostátního 
orgánu podle čl. 27 odst. 5.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
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Nařízení (EU) 2018/1727
Čl. 54 a – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Styčným státním zástupcům vyslaným do 
Eurojustu je umožněn přístup do systému 
řízení případů za účelem bezpečné výměny 
údajů.

Styčným státním zástupcům vyslaným do 
Eurojustu je umožněn přístup do systému 
řízení případů za účelem bezpečné výměny 
údajů. V souladu s články 45 a 46 
odpovídá Eurojust za zpracování osobních 
údajů styčnými státními zástupci.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Nařízení (EU) 2018/1727
Příloha III – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— příjmení, — – v případě fyzické osoby:
příjmení,

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
regulation (EU) 2018/1727
Příloha III – písm. a – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— křestní jména (rodné jméno, 
přezdívka),

— křestní jména (rodné jméno),

přezdívka,

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Nařízení (EU) 2018/1727
Příloha III – písm. a – odrážka 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— doklad totožnosti, — doklad totožnosti (druh a číslo),
místo bydliště;
– v případě právnické osoby:
název společnosti,
právní forma,
sídlo,
– v obou případech:
telefonní čísla,
IP adresy,
e-mailové adresy,
údaje o bankovních účtech u bank nebo 
finančních institucí,

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Nařízení (EU) 2018/1727
Příloha III – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace o teroristickém trestném 
činu:

b) informace o teroristickém trestném 
činu:

– informace o právnických osobách 
podílejících se na přípravě nebo spáchání 
teroristického trestného činu;

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Nařízení (EU) 2018/1727
Příloha III – písm. d – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— údaje o otiscích prstů, které byly 
sejmuty v souladu s vnitrostátním právem 

— údaje o otiscích prstů a další 
dostupné biometrické údaje, které byly 
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v rámci trestního řízení, shromážděny v souladu s vnitrostátním 
právem v rámci trestního řízení,
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Má-li být terorismus účinně potírán, je naprosto nezbytné, aby si příslušné orgány členských 
států a agentury Unie předávaly informace, které mohou přispět k prevenci, vyšetřování a 
odhalování teroristických trestných činů.

Dále je velmi důležité mít k dispozici co nejúplnější, nejuspořádanější a nejaktuálnější 
informace, které lze předávat pomocí bezpečných komunikačních kanálů. 

Podle rozhodnutí Rady 2005/671/SVV musí být údaje, které se týkají terorismu a mají nebo 
mohou mít dopad na dva nebo více členských států, zasílány Eurojustu. 

Stávající systém řízení případů Eurojustu (CMS) z roku 2008 je však technicky zastaralý a 
nedokáže začlenit a podporovat Evropský justiční rejstřík pro boj proti terorismu (CTR), který 
byl zprovozněn v září 2019.

Díky této nové iniciativě bude CTR právně a technicky integrován do CMS v Eurojustu, aby 
mohl Eurojust zjišťovat vazby mezi souběžnými přeshraničními řízeními v případech 
terorismu a jiných případech závažné trestné činnosti a aby mohl členským státům poskytovat 
zpětnou vazbu. Nové nařízení také modernizuje CMS a upravuje operativní přístup styčných 
státních zástupců ze třetích zemí do CMS Eurojustu. 

Zpravodaj proto v předloženém návrhu zprávy navrhuje:

 povolit předávání informací v rané fázi soudních řízení. Toto ustanovení je důležité, 
protože hned na začátku řízení umožní zjistit neznámé vazby a zajistí okamžitou 
koordinaci souběžných vyšetřování; 

 ustanovení, aby byl Eurojust průběžně informován o opatřeních přijatých v souvislosti 
s každou zjištěnou vazbou, a to i tehdy, pokud nebude požádán o pomoc;

 zajistit, aby příslušné vnitrostátní orgány informace aktualizovaly a aby Eurojustu 
pravidelně předávaly nové informace, které se objeví v průběhu řízení;

 velmi omezit uplatňování výjimek pro předávání údajů týkajících se případů terorismu 
čistě vnitrostátní povahy;

 prodloužit dobu uchovávání údajů; 
 dodržovat zásadu minimalizace údajů; 
 zajistit, aby byl decentralizovaný informační systém integrován do CMS Eurojustu 

tak, aby bylo možné informace přímo odesílat/přijímat/vkládat. Příslušné orgány 
budou decentralizovaný informační systém používat současně s nástroji justiční 
spolupráce podle návrhu nařízení o digitalizaci justiční spolupráce a rovněž při 
zasílání údajů Eurojustu podle tohoto návrhu nařízení.  Nové ustanovení v čl. 22a odst. 
1 by mezi oběma nařízeními vytvořilo potřebnou vazbu a zajistilo by, aby byl 
decentralizovaný informační systém propojen a navržen tak, aby byl kompatibilní 
s CMS;

 zavést nové typy údajů, které by Eurojust zpracovával v CTR.

Navržené změny umožní Eurojustu optimálně spolupracovat s příslušnými orgány členských
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států a poskytovat jim co nejlepší služby.
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