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* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(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, kterým se schvaluje uzavření memoranda 
o porozumění mezi Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu a Eurojustem ze strany 
Eurojustu
(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Rady (11595/2015),

– 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 (C8-0303/2015),

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské 
jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné 
činnosti1, a zejména na čl. 26 odst. 2 tohoto rozhodnutí,

– s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. dubna 20152,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0000/2015),

1. schvaluje návrh Rady;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit znění schválené Parlamentem;

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

1 Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.
2 Rozsudky Soudního dvora ze dne 16. dubna 2015, Parlament v. Rada (spojené věci C-317/13 a C-679/13), 
EU:C:2015:223, a Parlament v. Rada (C-540/13), EU:C:2015:224.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Uvedený návrh prováděcího rozhodnutí formalizuje uzavření memoranda o porozumění mezi 
Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) a Eurojustem ze strany Eurojustu, přičemž 
v této věci je podle přílohy VI jednacího řádu Parlamentu příslušný Výbor pro právní 
záležitosti.

Účelem memoranda o porozumění je prohloubit spolupráci mezi Eurojustem a OHIM 
v souladu s jejich příslušnými mandáty. 

Za pozornost stojí především ustanovení čl. 3 odst. 5 memoranda, podle nějž „[v]ýměna 
informací nebo zkušeností na základě tohoto memoranda nezahrnuje předávání provozních 
informací včetně údajů o identifikované či identifikovatelné osobě“.  Toto vymezení přivítal 
společný kontrolní orgán Eurojustu. Zpravodaj tento přístup plně schvaluje a vyzývá Radu, 
aby na uplatňování záruky ochrany údajů zakotvené v čl. 3 odst. 5 memoranda pečlivě 
dohlížela. 

Dalším zajímavým ustanovením je článek 6 týkající se řešení sporů. Podle odstavce 1 
uvedeného článku musí být spory ohledně výkladu nebo uplatňování memoranda řešeny „na 
základě konzultací a jednání mezi zástupci“ Eurojustu a OHIM, čímž se vylučuje postoupení 
sporu třetí straně.  To je v souladu s většinou ostatních dohod tohoto druhu1. 

Odstavec 2 téhož ustanovení pak stanoví, že v případě závažného porušení ustanovení 
memoranda o porozumění nebo má-li Eurojust či OHIM za to, že k takovému porušení může 
v blízké budoucnosti dojít, je kterákoli ze stran oprávněna dočasně pozastavit uplatňování 
memoranda, dokud nebudou ukončeny konzultace a jednání podle odstavce 1. Toto 
ustanovení o pozastavení není v ostatních dohodách uzavřených Eurojustem obvyklé. 

Zdá se však, že se Eurojust a OHIM dohodly na uzavření memoranda z toho důvodu, že – 
slovy bodu odůvodnění 6 memoranda – byly „ochotny a připraveny budovat strategickou 
spolupráci, která by mohla oběma stranám napomoci při naplňování svých cílů“. Lze 
vyvozovat, že Eurojust a OHIM uznávají, že podmínky memoranda, včetně článku 6, 
přispívají k lepšímu plnění jejich povinností. Z toho vyplývá, že memorandum o porozumění 
je ve své stávající podobě v zájmu Eurojustu i OHIM, a proto by je měla Rada schválit. 

1 Viz například článek 9 memoranda o porozumění týkajícího se spolupráce mezi Agenturou Evropské unie pro 
základní práva (FRA) a Eurojustem, článek 9 memoranda o porozumění týkajícího se spolupráce mezi agenturou 
Frontex a Eurojustem a článek 7 memoranda o porozumění týkajícího se spolupráce mezi Eurojustem 
a Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Výjimku lze nalézt v článku 
21 dohody mezi Eurojustem a Europolem, který předpokládá rozhodčí řízení před komisí ustavenou ad hoc. 


