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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže prepojenie medzi európskym zatykačom a občianstvom EÚ spôsobuje, že 
európsky zatykač je dôsledkom voľného pohybu osôb a zakladá sa na zásade 
vzájomného uznávania; keďže nevyhnutnou podmienkou účinného fungovania 
európskeho zatykača je vzájomná dôvera medzi členskými štátmi, ktorá sa opiera o 
spoločné dodržiavanie základných práv stanovených v Zmluve o Európskej únii 
(Zmluva o EÚ) a Charte základných práv Európskej únie;

B. keďže obavy z nedostatočnej nezávislosti vnútroštátnych súdnych orgánov a 
nedostatočných podmienok zadržiavania v niektorých členských štátoch prispeli k 
oslabeniu vzájomnej dôvery v posledných rokoch;

C. keďže za vydanie a vykonanie značného počtu európskych zatykačov sú zodpovedné 
orgány Spojeného kráľovstva; keďže v politickom vyhlásení o budúcich vzťahoch sa 
uvádza, že Spojené kráľovstvo a EÚ „zabezpečia komplexnú, úzku, vyváženú 
a recipročnú spoluprácu v oblasti presadzovania práva a justičnej spolupráce v trestných 
veciach“;

D. keďže o nových dojednaniach o spolupráci v oblasti trestného súdnictva medzi EÚ a 
Spojeným kráľovstvom sa stále rokuje;

E. keďže v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ sa článok 10 ods. 4 a 5 
protokolu č. 36 Zmluvy o EÚ stáva zastaraný;

1. pripomína, že rámcové rozhodnutie o európskom zatykači, ktorým sa ustanovuje jeden z 
najstarších nástrojov založených na vzájomnom uznávaní v trestných veciach, ktorý 
viedol k značnému zjednodušeniu a prispieva k urýchleniu postupov odovzdávania osôb 
v jednotlivých členských štátoch EÚ v porovnaní s tradičnými systémami spolupráce pri 
vydávaní osôb medzi rôznymi jurisdikciami;

2. uznáva, že rámcové rozhodnutie o európskom zatykači je základným kameňom 
európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a že jeho správne 
vykonávanie má kľúčový význam pre zabezpečenie bezproblémovej spolupráce medzi 
orgánmi presadzovania práva;

3. uznáva, že vykonávanie rámcového rozhodnutia o európskom zatykači vystavilo právne 
systémy v mnohých členských štátoch tlaku, najmä pokiaľ ide o vydávanie ich 
vlastných štátnych príslušníkov; konštatuje, že rámcové rozhodnutie o európskom 
zatykači odhalilo výrazné rozdiely medzi jednotlivými štátmi v oblasti trestného práva 
hmotného a procesného;

4. domnieva sa, že vzhľadom na cezhraničný rozmer zvýšeného počtu trestných činov 
vrátane trestných činov súvisiacich s korupciou, obchodovaním s ľuďmi, digitálnou 
trestnou činnosťou, poškodzovaním životného prostredia a rodovým násilím, ešte viac 
narastá dôležitosť dodržiavania zásad právneho štátu a základných práv členskými 
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štátmi, najmä pokiaľ ide o procesné práva;

5. zdôrazňuje, že účinné ukončenie prechodných opatrení v oblasti spravodlivosti a 
vnútorných vecí v súlade s hlavou VII protokolu č. 36 Zmluvy o EÚ posilňuje 
zodpovednosť členských štátov v súlade s ich zásadou lojálnej spolupráce zakotvenou v 
článku 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ zdržať sa prijímania akéhokoľvek opatrenia, ktoré by 
ohrozilo dosiahnutie cieľov Únie vrátane cieľov stanovených v článku 3 Zmluvy o EÚ;

6. konštatuje, že vykonávanie európskeho zatykača stále nedosahuje svoj plný potenciál z 
dôvodu nedostatočnej dôvery medzi členskými štátmi; trvá na tom, že členské štáty sú 
zodpovedné za zabezpečenie vysokej úrovne vzájomnej dôvery, ktorá je založená na ich 
povinnosti dodržiavať zmluvy, Chartu základných práv a právne predpisy EÚ, ako aj 
na uznávaní hodnôt EÚ ich inštitúciami vrátane dodržiavania zásad právneho štátu a 
základných práv (články 2 a 6 Zmluvy o EÚ);

7. zdôrazňuje, že zásada vzájomného uznávania, na ktorej je založený systém európskeho 
zatykača, je založená na dôvere členských štátov v to, že ich príslušné vnútroštátne 
právne systémy sú schopné zabezpečiť rovnocennú a účinnú ochranu základných práv 
uznaných na úrovni EÚ, najmä v charte;

8. v súvislosti s európskym zatykačom preto zdôrazňuje, že sú členské štáty povinné 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany procesných a základných práv a dodržiavania zásad 
právneho štátu, ako aj zabezpečiť nezávislosť svojho súdnictva s cieľom zaručiť účinnú 
právnu ochranu; berie na vedomie významný vývoj v judikatúre Súdneho dvora 
Európskej únie, ktorý potvrdil tieto zásady;

9. zdôrazňuje, že vytvorenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné 
práva prispeje k posilneniu vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi, čím sa zlepšuje 
fungovanie zásady vzájomného uznávania;

10. konštatuje, že akýmkoľvek porušovaním hodnôt EÚ zakotvených v článku 2 Zmluvy o 
EÚ zo strany členských štátov sa ohrozuje uplatňovanie rámcového rozhodnutia o 
európskom zatykači tým, že znižuje túto dôveru; trvá preto na tom, že dodržiavanie 
týchto hodnôt by sa malo zabezpečiť zavedením všetkých dostupných monitorovacích a 
nápravných mechanizmov;

11. v tejto súvislosti berie na vedomie iniciatívu „cyklus preskúmania právneho štátu“, 
ktorú Komisia ohlásila v júli 2019, a prvú výročnú správu o právnom štáte, ktorá sa týka 
všetkých členských štátov z 30. septembra 2020

12. domnieva sa, že uplatňovanie rámcového rozhodnutia o európskom zatykači by sa malo 
analyzovať vzhľadom na vytvorenie takéhoto mechanizmu; vyzýva Komisiu, aby 
aktualizovala svoju príručku o vydávaní a vykonávaní európskeho zatykača s cieľom 
zohľadniť významný vývoj v tejto oblasti z právneho hľadiska;

13. domnieva sa, že je potrebné prijať ďalšie horizontálne opatrenia s cieľom zvýšiť 
vzájomnú dôveru vo vnútroštátne systémy trestného súdnictva, čo povedie k účinnejšej 
justičnej spolupráci;

14. v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitú úlohu agentúr, ako je Agentúra EÚ pre justičnú 
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spoluprácu v trestných veciach (Eurojust), a iniciatív, ako je nedávne zriadenie 
koordinačnej skupiny pre európsky zatykač, ktoré sú zamerané na rozvoj vzájomnej 
dôvery;

15. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje európsky 
zatykač, mali zaručené svoje procesné práva vrátane práva na informácie o konaní, na 
poradenstvo a zastupovanie advokátom, na právnu pomoc a na tlmočenie a preklad;

16. zdôrazňuje, že po splnení procesných požiadaviek pre trestné činy uvedené v článku 2 
ods. 2 rámcového rozhodnutia o európskom zatykači by sa mala v plnej miere 
uplatňovať zásada vzájomného uznávania a každá výnimka by sa mala vykladať 
reštriktívne bez toho, aby sa posudzovala podstata obvinení,

17. zdôrazňuje, že sú potrebné ďalšie vylepšenia uplatňovania rámcového rozhodnutia o 
európskom zatykači a tie by mali zahŕňať ďalšiu implementáciu procesných práv 
podozrivých osôb, záruk dodržiavania minimálnych štandardov, pokiaľ ide o 
podmienky vo väzniciach, uplatňovanie zásady ne bis in idem a pravidiel týkajúcich sa 
výkonu zatykača, ak je osoba, na ktorú bol vydaný európsky zatykač, maloletá a ktorá 
vzhľadom na svoj vek nemôže byť trestne zodpovedná za činy, na ktorých je založený 
zatykač podľa práva vykonávajúceho štátu;

18. pripomína, že rámcové rozhodnutie o európskom zatykači bolo prijaté použitím metódy 
medzivládnej spolupráce v rámci bývalého tretieho piliera o policajnej a justičnej 
spolupráci v trestných veciach; uznáva výhody plného začlenenia rámcového 
rozhodnutia o európskom zatykači do Lisabonskej zmluvy ako nariadenia EÚ v zmysle 
článku 288 ZFEÚ a v súlade s článkom 10 ods. 2 protokolu 36 k Zmluve o EÚ, čím sa 
Európskemu parlamentu umožňuje konať ako spoluzákonodarca;

19. je presvedčený, že tento proces „lisabonizácie“ by priniesol značné výhody z hľadiska 
demokratickej legitimity, právnej istoty a transparentnosti, posilnilo by to súlad s inými 
nástrojmi trestného práva prijatými v rámci riadneho legislatívneho postupu a umožnilo 
by to objasnenie pojmu „súdny orgán“ ako samostatného pojmu v práve EÚ; vyjadruje 
presvedčenie, že týmto procesom by sa okrem iného mala ustanoviť povinnosť 
vydávajúceho orgánu dôsledne uplatňovať test proporcionality, stanoviť explicitné 
dôvody odmietnutia odovzdania osoby v súlade s článkom 6 Zmluvy o EÚ a Chartou 
základných práv EÚ, stanoviť výslovná povinnosť členských štátov podávať správy o 
tom, ako vydávajú a vykonávajú európske zatykače, a posilniť právomoci Komisie v 
oblasti presadzovania práva; pripomína však, že toto začlenenie by sa nemalo 
uskutočňovať na úkor rýchleho zlepšenia uplatňovania súčasného uplatňovania rámca;

20. v tejto súvislosti navrhuje, aby počas súčasného legislatívneho obdobia Parlament 
organizoval pravidelné vypočutia s členskými štátmi a Eurojustom s cieľom 
zintenzívniť dialóg a transparentnosť o uplatňovaní európskeho zatykača;

21. podporuje revíziu zoznamu trestných činov uvedených v článku 2 ods. 2 zákona 
rámcového rozhodnutia o európskom zatykači v súlade s príslušnými skúsenosťami s 
jeho uplatňovaním;

22. zdôrazňuje, že Charta základných práv ako prameň primárneho práva má vždy prednosť 
pred akoukoľvek sekundárnou legislatívou týkajúcou sa európskeho zatykača; trvá na 
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tom, že, ako sa uvádza v článku 51 ods. 1 charty, členské štáty, a teda ich súdy, musia 
dodržiavať chartu, ak vykonávajú právo EÚ, ako je to v prípade, keď vydávajúci súdny 
orgán a vykonávajúci súdny orgán uplatňujú ustanovenia vnútroštátnych právnych 
predpisov prijatých na transpozíciu rámcového rozhodnutia o európskom zatykači; 
zastáva preto názor, že automatické odovzdanie je vylúčené, ako to potvrdil Súdny dvor 
v rozsudku Aranyosi (C-404/15); trvá na tom, že súdna kontrola je vždy potrebná na 
overenie okrem iného toho, či bolo prijaté zákonné rozhodnutie, či bol zapojený 
príslušný orgán a či boli dodržané základné práva; konštatuje, že ak má súdny orgán 
vykonávajúceho členského štátu k dispozícii dôkazy o skutočnom riziku porušenia 
základných práv vo vydávajúcom členskom štáte, tento súdny orgán je povinný posúdiť 
existenciu tohto rizika, keď je vyzvaný, aby rozhodol o odovzdaní osoby orgánom 
vydávajúceho členského štátu;

23. konštatuje, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ vytvára príležitosti na ďalšie 
zjednotenie v oblasti trestného súdnictva; pripomína, že v politickom vyhlásení 
o budúcich vzťahoch sa uvádza, že Spojené kráľovstvo a EÚ „zabezpečia komplexnú, 
úzku, vyváženú a recipročnú spoluprácu v oblasti presadzovania práva a justičnej 
spolupráce v trestných veciach“;

24. poukazuje na to, že v prípade, že EÚ a Spojené kráľovstvo neprijmú do konca 
prechodného obdobia novú dohodu o vydávaní osôb ako súčasť celkovej dohody o 
partnerstve, zmluvné strany sa budú musieť vrátiť k Európskemu dohovoru Rady 
Európy o vydávaní z roku 1957, ktorý zahŕňa oveľa pomalšie postupy politického a 
diplomatického charakteru, a nie technické postupy;

25. trvá na tom, že akákoľvek dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v rámci 
spolupráce v oblasti trestného súdnictva sa musí opierať okrem iného o ich záväzky 
v oblasti základných práv, vrátane nepretržitého dodržiavania a vykonávania 
Európskeho dohovoru o ľudských právach zo strany Spojeného kráľovstva, 
dodržiavania zásady ne bis in idem a procesných práv, ako aj o úlohu Súdneho dvora 
Európskej únie v tejto veci
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