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NÁVRHY

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

A. keďže v článku 86 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje jasný 
formálny základ na vytvorenie Európskej prokuratúry a určuje sa uplatniteľný legislatívny 
postup a nástroj, ako aj rozsah a pôsobnosť budúcej Európskej prokuratúry;

B. keďže je dôležité, aby EÚ a všetky jej členské štáty účinným a odrádzajúcim spôsobom 
odhaľovali a stíhali podvody, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ, a tak chránili 
daňovníkov všetkých členských štátov, ktorí prispievajú do rozpočtu Únie;

C. keďže v článku 86 ZFEÚ sa výslovne stanovuje možnosť nadviazania posilnenej 
spolupráce v prípade nezhody;

D. keďže posilnená spolupráca je postup, pri ktorom je povolené, aby minimálne deväť 
členských štátov nadviazalo pokročilú spoluprácu v oblasti patriacej do štruktúr EÚ, ale 
bez účasti zostávajúcich členských štátov; keďže posilnená spolupráca umožňuje 
zúčastneným členským štátom dosiahnuť spoločný cieľ alebo iniciatívu a prekonať 
paralýzu v rámci rokovaní alebo ich blokovanie iným členským štátom alebo členskými 
štátmi v prípade, že sa vyžaduje jednomyseľnosť; keďže podľa článku 20 ods. 4 Zmluvy o 
Európskej únii by akty prijaté v rámci posilnenej spolupráce mali zaväzovať len 
zúčastnené členské štáty; keďže posilnená spolupráca sa obmedzuje na oblasti, v ktorých 
EÚ nemá výlučné právomoci;

E. keďže podľa článku 328 ods. 1 ZFEÚ „Komisia a členské štáty zúčastňujúce sa na 
posilnenej spolupráci zabezpečia, aby podporili účasť čo najväčšieho počtu členských 
štátov“;

1. opätovne potvrdzuje silnú podporu Parlamentu určenú zriadeniu účinnej a nezávislej 
Európskej prokuratúry s cieľom znížiť v súčasnosti roztrieštený charakter úsilia 
presadzovania práva na vnútroštátnej úrovni o ochranu rozpočtu EÚ a posilniť boj proti 
podvodom v Európskej únii;

2. pripomína, že Parlament prijal tri uznesenia, a to 29. apríla 20151, 5. októbra 20162 a 5. 
októbra 20173, o zriadení Európskej prokuratúry; berie na vedomie, že viaceré obavy 
Parlamentu vyjadrené v týchto uzneseniach boli do istej miery zahrnuté do konečného 
dohodnutého znenia prijatého Radou; vyzýva Radu, aby sa spolu s Parlamentom zapojila 
do prípadného budúceho postupu posilnenej spolupráce ešte predtým, než ho požiada o 
súhlas s konečným znením, s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu spoluprácu medzi 
spoluzákonodarcami Únie;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek konštruktívnemu a rozvážnemu prístupu 
Parlamentu k postupu posilnenej spolupráce Rada neprejavila veľký záujem o formálne 
zapojenie Parlamentu pred podaním žiadosti o súhlas Parlamentu s konečným 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 346, 21.9.2016, s. 27.
2 Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 18.
3 Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 246. 
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dohodnutým znením;

4. víta skutočnosť, že 22 členských štátov sa už zúčastňuje na posilnenej spolupráci v 
súvislosti s Európskou prokuratúrou, a pripomína inkluzívny charakter Európskej 
prokuratúry; nabáda nezúčastnené členské štáty, aby sa v záujme lepšej efektívnosti úradu 
čo najskôr pripojili;

5. konštatuje, že po dokončení trojročnej fázy postupného zavádzania sa predpokladá, že 
Európska prokuratúra sa ujme svojich povinností koncom roka 2020, v dôsledku čoho 
bude akékoľvek posúdenie jej uplatňovania v tomto štádiu predčasné;

6. zdôrazňuje, že vykonávanie Európskej prokuratúry si bude vyžadovať účinnú a efektívnu 
spoluprácu medzi vnútroštátnymi prokurátormi a Európskou prokuratúrou a agentúrami 
EÚ, ako je Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Eurojust;

7. pozorne sleduje všetky kroky, ktoré boli doteraz prijaté s cieľom zriadiť Európsku 
prokuratúru, vrátane vykonávacích opatrení na výber a vymenovanie hlavného 
európskeho prokurátora a európskych prokurátorov, ako aj rozpočtových opatrení;

8. vyzýva Komisiu, aby pravidelne a v plnej miere informovala Parlament v každej fáze 
vykonávania a inštitucionálneho rozvoja Európskej prokuratúry so zreteľom na možné 
rozšírenie jej mandátu tak, aby zahŕňal boj proti cezhraničnému terorizmu.

9. víta skutočnosť, že 18 členských štátov sa bude zúčastňovať na posilnenej spolupráci v 
oblasti majetkových režimov manželstiev a registrovaných partnerstiev, a to od 
29. januára 2019; zdôrazňuje potrebu ochrany základných práv vrátane práva na 
rešpektovanie súkromného a rodinného života a zákazu diskriminácie.
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