
AM\1215136SK.docx PE658.878v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019 – 2024

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

2019/2207(INI)

7.10.2020

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 – 235
Návrh správy
Javier Zarzalejos
(PE655.688v01-00)

Vykonávanie európskeho zatykača a postupy odovzdávania osôb 
medzi členskými štátmi
(2019/2207(INI))



PE658.878v01-00 2/119 AM\1215136SK.docx

SK

AM_Com_NonLegReport



AM\1215136SK.docx 3/119 PE658.878v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 1
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Citácia 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Chartu základných 
práv Európskej únie,

– so zreteľom na Chartu základných 
práv Európskej únie, najmä na jej články 
4, 47, 48 a 52,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Citácia 3 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na rámcové 
rozhodnutie Rady 2008/947/SVV 
z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady 
vzájomného uznávania na rozsudky 
a probačné rozhodnutia na účely dohľadu 
nad probačnými opatreniami 
a alternatívnymi sankciami1a,
_________________
1a Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 102.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Citácia 4 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na rámcové 
rozhodnutie Rady 2009/829/SVV 
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z 23. októbra 2009 o uplatňovaní zásady 
vzájomného uznávania na rozhodnutia 
o opatreniach dohľadu ako alternatíve 
väzby medzi členskými štátmi Európskej 
únie1b,
_________________
1b Ú. v. EÚ L 294, 11.11.2009, s. 20.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Citácia 7 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie 
z 5. októbra 2017 o väzenských systémoch 
a podmienkach1c,
_________________
1c Prijaté texty, P8_TA(2017)0385.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Citácia 7 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje legislatívne 
uznesenie zo 17. apríla 2019 o návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa zriaďuje program 
Spravodlivosť1d,
_________________
1d Prijaté texty, P8_TA(2019)0406.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Citácia 11 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení 
určitých aspektov prezumpcie neviny 
a práva byť prítomný na konaní pred 
súdom v trestnom konaní1e,
_________________
1e Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Citácia 11 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/800 z 11. mája 2016 o procesných 
zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými 
alebo obvinenými osobami v trestnom 
konaní1f,
_________________
1f Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Gwendoline Delbos-Corfield
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Návrh uznesenia
Citácia 12 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady 
2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom 
vyšetrovacom príkaze v trestných 
veciach1h,
_________________
1h Ú. v. EÚ L 130, 1.5.2014, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Citácia 12 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady 
2016/343/EÚ z 9. marca 2016 
o prezumpcii neviny,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Citácia 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na posúdenie európskej 
pridanej hodnoty dokončené v januári 2014 
na žiadosť EPRS o európskom zatykači,

– so zreteľom na posúdenie európskej 
pridanej hodnoty dokončené v januári 2014 
na žiadosť EPRS o európskom zatykači 
a na náklady na mimoeurópsku štúdiu 
o procesných právach a podmienkach 
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zadržiavania z decembra 2017,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Citácia 18 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Rady zo 
16. decembra 2019 o alternatívnych 
opatreniach k pozbaveniu osobnej 
slobody: využívanie trestov a opatrení 
nezahŕňajúcich pozbavenie osobnej 
slobody v oblasti trestnej spravodlivosti1i,
_________________
1i Ú. v. EÚ C 422, 16.12.2019, s. 9.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Citácia 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stratégiu EÚ 
v oblasti práv obetí (2020 – 2025) 
(COM(2020)0258),

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Citácia 19 a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Komisie 
o právnom štáte za rok 2020 
z 30. septembra 2020 (COM(2020)580),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Citácia 19 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 
7. októbra 2020 o zriadení mechanizmu 
EÚ pre demokraciu, právny štát 
a základné práva (A9-0170/2020),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Citácia 19 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správy národných, 
európskych a medzinárodných 
mimovládnych organizácií,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Citácia 20 a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na prácu Agentúry 
Európskej únie pre základné práva, 
najmä správy s názvom „Rights in 
practice: access to a lawyer and 
procedural rights in criminal and 
European arrest warrant proceedings“ 
(Práva v praxi: prístup k obhajcovi 
a procesné práva v trestnom konaní 
a konaní o európskom zatykači), 
„Criminal detention conditions in the 
European Union: rules and reality“ 
(Podmienky zadržiavania v trestnom 
konaní v Európskej únii: pravidlá 
a realita), „Criminal detention and 
alternatives: fundamental rights aspects 
in EU cross-border transfers“ (Výkon 
trestu odňatia slobody a jeho alternatívy: 
základné práva pri odovzdávaní osôb 
medzi členskými štátmi) a Databázu 
podmienok zadržiavania v trestnom 
konaní, ktorá bola spustená v decembri 
2019,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, 
Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Citácia 20 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na judikatúru 
Európskeho súdu pre ľudské práva, 
najmä na jeho rozsudok z 9. júla 2019 vo 
veci Romeo Castaño/Belgicko;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 18
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Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Citácia 20 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na dohovory, 
odporúčania a uznesenia Rady Európy 
týkajúce sa väzenských záležitostí 
a spolupráce v oblasti trestného práva,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, 
Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A keďže justičná spolupráca v Únii 
je dôležitým prvkom na dosiahnutie 
strategickej autonómie a 
environmentálnych, sociálnych, 
hospodárskych a digitálnych cieľov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 20
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže európsky zatykač je 
zjednodušeným a zrýchleným súdnym 
postupom odovzdávania, ktorý je od jeho 
spustenia hlavným a najpoužívanejším 
nástrojom na vzájomné uznávanie 
v trestných veciach;

A. keďže konanie o európskom 
zatykači je zjednodušeným a zrýchleným 
súdnym postupom odovzdávania 
a vydávania európskeho zatykača a od 
jeho spustenia je hlavným 
a najpoužívanejším nástrojom na vzájomné 
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uznávanie v trestných veciach; európsky 
zatykač nie je súdnym konaním, ale 
súdnym rozhodnutím sui generis;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže európsky zatykač je 
zjednodušeným a zrýchleným súdnym 
postupom odovzdávania, ktorý je od jeho 
spustenia hlavným a najpoužívanejším 
nástrojom na vzájomné uznávanie 
v trestných veciach;

A. keďže európsky zatykač je 
zjednodušeným a zrýchleným súdnym 
postupom odovzdávania, ktorý sa narýchlo 
prijal po 11. septembri a ktorý sa od 
svojho spustenia stal hlavným 
a najčastejšie používaným nástrojom na 
vzájomné uznávanie v trestných veciach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže európsky zatykač je 
zjednodušeným a zrýchleným súdnym 
postupom odovzdávania, ktorý je od jeho 
spustenia hlavným a najpoužívanejším 
nástrojom na vzájomné uznávanie 
v trestných veciach;

A. keďže európsky zatykač je 
zjednodušeným cezhraničným súdnym 
postupom odovzdávania, ktorý je od jeho 
spustenia hlavným a najpoužívanejším 
nástrojom na vzájomné uznávanie 
v trestných veciach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže európsky zatykač je úspešný 
a nahradil extradície presunom; keďže 
v prípade, že fyzická osoba nedá svoj 
súhlas, sa postup presunu skrátil 
v priemere na 40 dní;

B. keďže európsky zatykač nahradil 
extradície odovzdaním; keďže v prípade, 
že fyzická osoba nedá svoj súhlas, sa dĺžka 
postupu odovzdania skrátila v priemere 
z 50 dní v roku 2016 v priemere na 40 dní 
v roku 2017; keďže niektoré členské štáty 
uviedli, že v prípade, ak fyzická osoba 
nedá svoj súhlas, postup odovzdania trvá 
až 90 dní1a;
_________________
1a Odpovede na dotazníky zamerané na 
zhromažďovanie kvantitatívnych 
informácií o fungovaní európskeho 
zatýkacieho rozkazu – rok 2017, 
SWD(2019) 318 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže európsky zatykač je úspešný 
a nahradil extradície presunom; keďže v 
prípade, že fyzická osoba nedá svoj súhlas, 
sa postup presunu skrátil v priemere na 40 
dní;

B. keďže európsky zatykač je úspešný 
a nahradil extradície presunom; keďže v 
prípade, že fyzická osoba nedá svoj súhlas, 
sa postup presunu skrátil v priemere na 40 
dní, hoci v niektorých členských štátoch 
existuje tendencia odďaľovať alebo 
nesplniť požiadavky vzájomného 
uznávania;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 25
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Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže európsky zatykač je úspešný 
a nahradil extradície presunom; keďže v 
prípade, že fyzická osoba nedá svoj súhlas, 
sa postup presunu skrátil v priemere na 40 
dní;

B. keďže európsky zatykač je vo 
všeobecnosti úspešný a nahradil extradície 
presunom; keďže v prípade, že fyzická 
osoba nedá svoj súhlas, sa postup presunu 
skrátil v priemere na 40 dní;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 26
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže európsky zatykač je úspešný 
a nahradil extradície presunom; keďže 
v prípade, že fyzická osoba nedá svoj 
súhlas, sa postup presunu skrátil 
v priemere na 40 dní;

B. keďže európsky zatykač je úspešný 
a nahradil extradície odovzdaním; keďže 
v prípade, že fyzická osoba nedá svoj 
súhlas, sa postup odovzdania skrátil 
v priemere na 40 dní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže v rokoch 2005 až 2016 bolo 
zo 150 000 vydaných európskych 
zatykačov vykonaných iba 43 000 a keďže 
odmietnutie vykonania nie je nič 
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výnimočné;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 28
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže justičná spolupráca EÚ 
v trestných veciach je založená na 
vzájomnom uznávaní, ktoré zaviedla 
Európska rada v Tampere v roku 1999; 
keďže Lisabonská zmluva výrazne zmenila 
výsady EÚ a poskytla explicitný právny 
základ v článku 82 ZFEÚ;

C. keďže justičná spolupráca EÚ 
v trestných veciach je založená na 
vzájomnom uznávaní, ktoré sformulovala 
Európska rada v Tampere v roku 1999; 
keďže Lisabonská zmluva výrazne zmenila 
ústavnú štruktúru EÚ a poskytla 
explicitný právny základ pre pravidlá 
a postupy na zabezpečenie vzájomného 
uznávania všetkých foriem rozsudkov 
a súdnych rozhodnutí v článku 82 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže vzájomné uznávanie nie je 
nové, ale bolo vyvinuté v oblasti voľného 
pohybu tovaru, osôb, služieb a kapitálu 
(logika veci Cassis de Dijon);

D. keďže vzájomné uznávanie nie je 
novým pojmom zavedeným v rámci 
priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti, ale pôvodne bolo 
vyvinuté na vnútornom trhu (logika veci 
Cassis de Dijon); keďže vzájomné 
uznávanie v rámci priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti má osobitné 
črty vzhľadom na jeho dôsledky pre 
základné práva a zvrchovanosť štátov, 
ako aj rozsah, v akom je potrebné uľahčiť 
jeho vykonávanie prostredníctvom 
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zosúladenia hmotného a procesného 
trestného práva, najmä pokiaľ ide 
o procesné záruky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže vzájomné uznávanie nie je 
nové, ale bolo vyvinuté v oblasti voľného 
pohybu tovaru, osôb, služieb a kapitálu 
(logika veci Cassis de Dijon);

D. keďže vzájomné uznávanie nie je 
nové, ale bolo vyvinuté v oblasti voľného 
pohybu tovaru, osôb, služieb a kapitálu 
(logika veci Cassis de Dijon); keďže 
akékoľvek spomalenie uplatňovania 
zásady vzájomného uznávania v trestných 
veciach môže mať negatívne dôsledky a 
ovplyvniť jej uplatňovanie v iných 
oblastiach, napríklad na vnútornom trhu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 31
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže vzájomné uznávanie nie je 
nové, ale bolo vyvinuté v oblasti voľného 
pohybu tovaru, osôb, služieb a kapitálu 
(logika veci Cassis de Dijon);

D. keďže vzájomné uznávanie nie je 
nové, ale bolo vyvinuté v oblasti voľného 
pohybu tovaru, osôb, služieb a kapitálu; 
keďže vzájomné uznávanie v trestnom 
súdnictve má však odlišnú logiku 
a právny základ ako vzájomné uznávanie 
pravidiel prístupu na trh;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže vzájomné uznávanie 
znamená priame uznávanie súdnych 
rozhodnutí z iných členských štátov, 
pričom neuznanie je výnimočné; keďže to 
zahŕňa aj spoluprácu medzi príslušnými 
súdnymi orgánmi;

E. keďže vzájomné uznávanie 
znamená priame uznávanie súdnych 
rozhodnutí z iných členských štátov, 
pričom neuznanie je výnimočné; keďže 
uplatňovanie vzájomného uznávania nie 
je zlučiteľné s preskúmaním rozhodnutí 
prijatých inými členskými štátmi na 
základe dôvodov, ktoré nie sú uvedené v 
rámcovom rozhodnutí; keďže 
uplatňovaniu tohto nástroja by mali 
predchádzať spolupráca a vzájomná 
dôvera medzi príslušnými súdnymi 
orgánmi;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 33
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže vzájomné uznávanie 
znamená priame uznávanie súdnych 
rozhodnutí z iných členských štátov, 
pričom neuznanie je výnimočné; keďže to 
zahŕňa aj spoluprácu medzi príslušnými 
súdnymi orgánmi;

E. keďže vzájomné uznávanie 
znamená uznávanie súdnych rozhodnutí 
z iných členských štátov; keďže to zahŕňa 
aj spoluprácu medzi príslušnými súdnymi 
orgánmi; keďže vzájomné uznávanie musí 
ísť ruka v ruke so základnými právami; 
keďže minimálne pravidlá pre vzájomné 
uznávanie prijaté podľa článku 82 ZFEÚ 
nesmú brániť členským štátom pri 
udržiavaní alebo zavádzaní vyššej úrovne 
ochrany jednotlivcov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže vzájomné uznávanie 
znamená priame uznávanie súdnych 
rozhodnutí z iných členských štátov, 
pričom neuznanie je výnimočné; keďže to 
zahŕňa aj spoluprácu medzi príslušnými 
súdnymi orgánmi;

E. keďže vzájomné uznávanie 
znamená, že súdne rozhodnutie by nemalo 
byť zamietnuté len na základe jeho 
vydania v inom členskom štáte, pričom 
neuznanie z dôvodu zamietnutia 
stanoveného právnym nástrojom je 
výnimočné; keďže si to vyžaduje 
spoluprácu medzi príslušnými súdnymi 
orgánmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže vzájomné uznávanie je 
dôsledkom vzájomnej dôvery založenej na 
spoločnom chápaní právneho štátu a 
základných práv; keďže posilnenie dôvery 
je kľúčom k bezproblémovému fungovaniu 
európskeho zatykača;

F. keďže vzájomné uznávanie je 
dôsledkom vzájomnej dôvery založenej na 
spoločnom chápaní právneho štátu a 
základných práv; keďže Európska únia 
obzvlášť potrebuje túto dôveru v tomto 
rozhodujúcom historickom okamihu, aby 
mohla úspešne čeliť spoločným výzvam; 
keďže posilnenie dôvery je kľúčom k 
bezproblémovému fungovaniu európskeho 
zatykača;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 36
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže vzájomné uznávanie je 
dôsledkom vzájomnej dôvery založenej na 
spoločnom chápaní právneho štátu 
a základných práv; keďže posilnenie 
dôvery je kľúčom k bezproblémovému 
fungovaniu európskeho zatykača;

F. keďže vzájomné uznávanie 
predpokladá vysokú úroveň vzájomnej 
dôvery medzi členskými štátmi založenej 
na spoločnom chápaní právneho štátu 
a základných práv; keďže posilnenie 
dôvery je kľúčom k bezproblémovému 
fungovaniu európskeho zatykača;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže vytvorenie mechanizmu EÚ 
pre demokraciu, právny štát a základné 
práva Únie bude základom na obnovenie 
tejto vzájomnej dôvery; keďže je čas 
formulovať konkrétne spôsoby podpory 
vzájomného uznávania v oblasti 
uplatňovania rámcového rozhodnutia a 
jeho uplatňovanie spojiť s výsledkami 
odvodenými z mechanizmu; keďže 
nedostatočné a nejednotné uplatňovanie 
rámcového rozhodnutia niektorými 
členskými štátmi neprispieva k posilneniu 
tejto vzájomnej dôvery;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 38
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Saskia Bricmont, Tineke Strik
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže vzájomná dôvera si 
vyžaduje, aby členské štáty dodržiavali 
právne predpisy EÚ, a najmä základné 
práva uznané chartou a zásady právneho 
štátu; keďže nezávislosť súdnictva je 
základnou požiadavkou a mala by byť 
vždy zaručená; keďže podľa správy 
Komisie o právnom štáte z roku 2020 
nezávislosť súdnictva v niektorých 
členských štátoch naďalej vzbudzuje 
obavy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže európsky zatykač je 
základom pre vytvorenie priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti; keďže jeho 
nesprávne uplatňovanie by mohlo mať 
ničivé účinky na fungovanie 
schengenského priestoru;

G. keďže európsky zatykač je jedným 
z nástrojov používaných na konsolidáciu 
priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti; keďže článok 6 ZEÚ 
o Charte základných práv a Európsky 
dohovor o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd, článok 8 ZFEÚ, 
článok 15 ods. 3 ZFEÚ, článok 16 ZFEÚ 
a články 18 až 25 ZFEÚ sú kľúčovými 
prvkami rámca priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti; keďže 
nesprávne uplatňovanie európskeho 
zatykača by mohlo mať nepriaznivé 
účinky na fungovanie schengenského 
priestoru a základné práva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže európsky zatykač je 
základom pre vytvorenie priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti; keďže jeho 
nesprávne uplatňovanie by mohlo mať 
ničivé účinky na fungovanie 
schengenského priestoru;

G. keďže európsky zatykač prispel 
k rozvoju priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti; keďže jeho nesprávne 
uplatňovanie by mohlo mať ničivé účinky 
na jednotlivcov a ich rodiny, ako aj na 
fungovanie schengenského priestoru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Franco Roberti

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže európsky zatykač je 
základom pre vytvorenie priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti; keďže jeho 
nesprávne uplatňovanie by mohlo mať 
ničivé účinky na fungovanie 
schengenského priestoru;

G. keďže európsky zatykač je 
základom pre vytvorenie priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti; keďže jeho 
nesprávne uplatňovanie by mohlo mať 
škodlivé účinky na policajnú a justičnú 
spoluprácu v celej Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže členstvo v Európskej únii 
znamená rešpektovanie viacerých hodnôt 
ako ľudská dôstojnosť, sloboda, 
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demokracia, rovnosť, právny štát a 
rešpektovanie ľudských práv vrátane práv 
osôb patriacich k menšinám, ako je 
stanovené v článku 2 Zmluvy o Európskej 
únii, ako aj v právnych systémoch 
členských štátov v rámci ich vykonávania;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 43
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže Únia rovnosti, ktorá chráni, 
musí zabezpečiť ochranu všetkým obetiam 
trestných činov12;

H. keďže Únia rovnosti, ktorá chráni, 
musí zabezpečiť ochranu pred 
porušovaním základných práv pre 
všetkých vrátane podozrivých 
a odsúdených osôb a obetí trestných 
činov12; keďže EÚ prijala nástroje 
zamerané na posilnenie práv obetí, 
ktorými sa nestanovuje zadržanie ani 
odovzdanie podozrivých alebo odsúdených 
osôb;

_________________ _________________
12 Stratégia EÚ v oblasti práv obetí (2020 –
 25).

12 Stratégia EÚ v oblasti práv obetí (2020 –
 25).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Franco Roberti

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže Únia rovnosti, ktorá chráni, 
musí zabezpečiť ochranu všetkým obetiam 
trestných činov12;

H. keďže Únia rovnosti, ktorá chráni, 
musí zabezpečiť ochranu všetkým obetiam 
trestných činov12 a zároveň chrániť práva 
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podozrivých a obvinených osôb;

_________________ _________________
12 Stratégia EÚ v oblasti práv obetí (2020 –
 25).

12 Stratégia EÚ v oblasti práv obetí (2020 –
 25).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Franco Roberti

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže väčšinu otázok, ktoré vznikli 
pri uplatňovaní európskeho zatykača, 
Súdny dvor už objasnil, ako napríklad 
zásada ne bis in idem13, súdny orgán14, 
prednosť a harmonizácia na úrovni EÚ15, 
nezávislosť súdnictva16, základné práva17, 
obojstranná trestnosť18 a vydávanie 
občanov EÚ do tretích krajín19;

I. keďže väčšinou otázok, ktoré 
vznikli pri uplatňovaní európskeho 
zatykača, sa Súdny dvor už zaoberal, ako 
napríklad zásada ne bis in idem13, súdny 
orgán14, prednosť a harmonizácia na úrovni 
EÚ15, nezávislosť súdnictva16, základné 
práva17, obojstranná trestnosť18 
a vydávanie občanov EÚ do tretích 
krajín19; keďže súdne rozhodnutia zároveň 
nemôžu nahrádzať kvalitne vypracované 
právne predpisy na úrovni Únie;

_________________ _________________
13 C-261/09, Mantello. 13 C-261/09, Mantello.
14 C-453/16 PPU, Özçelik; C-452/16 PPU, 
Poltorak; C-477/16 PPU, Kovalkovas; 
Spojené veci C-508/18 a C-82/19 PPU, OG 
a PI.

14 C-453/16 PPU, Özçelik; C-452/16 PPU, 
Poltorak; C-477/16 PPU, Kovalkovas; 
Spojené veci C-508/18 a C-82/19 PPU, OG 
a PI.

15 C-399/11, Melloni alebo C-42/17, 
M.A.S. a M.B.

15 C-399/11, Melloni alebo C-42/17, 
M.A.S. a M.B.

16 C-216/18 PPU, Minister for Justice and 
Equality.

16 C-216/18 PPU, Minister for Justice and 
Equality.

17 Spojené veci C-404/18 a C-659/15 PPU, 
Aranyosi a Căldăraru; C-128/18, 
Dorobantu.

17 Spojené veci C-404/18 a C-659/15 PPU, 
Aranyosi a Căldăraru; C-128/18, 
Dorobantu.

18 C-289/15, Grundza. 18 C-289/15, Grundza.
19 C-182/15, Petruhhin, rozsudok zo 
6. septembra 2016; C-191/16, Pisciotti, 
rozsudok z 10. apríla 2018; C-247/17 

19 C-182/15, Petruhhin, rozsudok zo 
6. septembra 2016; C-191/16, Pisciotti, 
rozsudok z 10. apríla 2018; C-247/17 
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Raugevicius, rozsudok z 13. novembra 
2018 a C-897/19 PPU, Ruska federacija, 
rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) 
z 2. apríla 2020 atď.

Raugevicius, rozsudok z 13. novembra 
2018 a C-897/19 PPU, Ruska federacija, 
rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) 
z 2. apríla 2020 atď.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže väčšinu otázok, ktoré vznikli 
pri uplatňovaní európskeho zatykača, 
Súdny dvor už objasnil, ako napríklad 
zásada ne bis in idem13, súdny orgán14, 
prednosť a harmonizácia na úrovni EÚ15, 
nezávislosť súdnictva16, základné práva17, 
obojstranná trestnosť18 a vydávanie 
občanov EÚ do tretích krajín19;

I. keďže väčšinu otázok, ktoré vznikli 
pri uplatňovaní európskeho zatykača, 
Súdny dvor už do istej miery objasnil, ako 
napríklad zásada ne bis in idem13, súdny 
orgán14, prednosť a harmonizácia na úrovni 
EÚ15, nezávislosť súdnictva16, základné 
práva17, obojstranná trestnosť18, dôvody 
zamietnutia a vydávanie občanov EÚ do 
tretích krajín19;

_________________ _________________
13 C-261/09, Mantello. 13 C-261/09, Mantello.
14 C-453/16 PPU, Özçelik; C-452/16 PPU, 
Poltorak; C-477/16 PPU, Kovalkovas; 
Spojené veci C-508/18 a C-82/19 PPU, OG 
a PI.

14 C-453/16 PPU, Özçelik; C-452/16 PPU, 
Poltorak; C-477/16 PPU, Kovalkovas; 
Spojené veci C-508/18 a C-82/19 PPU, OG 
a PI.

15 C-399/11, Melloni alebo C-42/17, 
M.A.S. a M.B.

15 C-399/11, Melloni alebo C-42/17, 
M.A.S. a M.B.

16 C-216/18 PPU, Minister for Justice and 
Equality.

16 C-216/18 PPU, Minister for Justice and 
Equality.

17 Spojené veci C-404/18 a C-659/15 PPU, 
Aranyosi a Căldăraru; C-128/18, 
Dorobantu.

17 Spojené veci C-404/18 a C-659/15 PPU, 
Aranyosi a Căldăraru; C-128/18, 
Dorobantu.

18 C-289/15, Grundza. 18 C-289/15, Grundza.
19 C-182/15, Petruhhin, rozsudok zo 
6. septembra 2016; C-191/16, Pisciotti, 
rozsudok z 10. apríla 2018; C-247/17 
Raugevicius, rozsudok z 13. novembra 
2018 a C-897/19 PPU, Ruska federacija, 

19 C-182/15, Petruhhin, rozsudok zo 
6. septembra 2016; C-191/16, Pisciotti, 
rozsudok z 10. apríla 2018; C-247/17 
Raugevicius, rozsudok z 13. novembra 
2018 a C-897/19 PPU, Ruska federacija, 
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rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) 
z 2. apríla 2020 atď.

rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) 
z 2. apríla 2020 atď.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže obojstranná trestnosť je 
koncepciou medzinárodného vydávania 
osôb a je sotva zlučiteľná so vzájomným 
uznávaním; keďže zoznam trestných činov 
bez kontroly obojstrannej trestnosti by sa 
mal prehodnotiť; keďže Komisia vo 
svojom pôvodnom návrhu žiadala úplný 
zoznam skutkov, pri ktorých by sa mohlo 
odmietnuť odovzdanie („negatívny 
zoznam“);

J. keďže obojstranná trestnosť je 
koncepciou medzinárodného vydávania 
osôb a hoci je teoreticky sotva zlučiteľná 
so vzájomným uznávaním, v praxi môže 
predstavovať dôležitú záruku pre 
vyžiadané osoby; keďže obojstranná 
trestnosť je len nepovinným dôvodom 
zamietnutia výkonu európskeho zatykača 
a vykonávajúce orgány ju uplatňujú len 
zriedkavo; keďže zoznam trestných činov 
bez kontroly obojstrannej trestnosti už 
obsahuje širokú škálu trestných činov, 
z ktorých mnohé ešte nie sú v členských 
štátoch EÚ do veľkej miery 
harmonizované;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže obojstranná trestnosť je 
koncepciou medzinárodného vydávania 
osôb a je sotva zlučiteľná so vzájomným 
uznávaním; keďže zoznam trestných činov 
bez kontroly obojstrannej trestnosti by sa 
mal prehodnotiť; keďže Komisia vo 

J. keďže zoznam trestných činov bez 
kontroly obojstrannej trestnosti by sa mal 
prehodnotiť v súlade s postupom 
stanoveným v článku 2 ods. 3 rámcového 
rozhodnutia z 13. júna 2002;
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svojom pôvodnom návrhu žiadala úplný 
zoznam skutkov, pri ktorých by sa mohlo 
odmietnuť odovzdanie („negatívny 
zoznam“);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 49
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže obojstranná trestnosť je 
koncepciou medzinárodného vydávania 
osôb a je sotva zlučiteľná so vzájomným 
uznávaním; keďže zoznam trestných činov 
bez kontroly obojstrannej trestnosti by sa 
mal prehodnotiť; keďže Komisia vo 
svojom pôvodnom návrhu žiadala úplný 
zoznam skutkov, pri ktorých by sa mohlo 
odmietnuť odovzdanie („negatívny 
zoznam“);

J. keďže obojstranná trestnosť je 
takisto koncepciou medzinárodného 
vydávania osôb a je zlučiteľná so 
vzájomným uznávaním; keďže 
uplatňovanie zásady vzájomného 
uznávania môže viesť k odchýleniu sa od 
zodpovednosti členských štátov pri 
ochrane základných práv jednotlivcov; 
keďže kontrola obojstrannej trestnosti je 
nevyhnutná a musí sa uplatňovať; keďže 
Komisia vo svojom pôvodnom návrhu 
žiadala úplný zoznam skutkov, pri ktorých 
by sa mohlo odmietnuť odovzdanie 
(„negatívny zoznam“);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže obojstranná trestnosť je 
koncepciou medzinárodného vydávania 
osôb a je sotva zlučiteľná so vzájomným 
uznávaním; keďže zoznam trestných činov 
bez kontroly obojstrannej trestnosti by sa 

J. keďže obojstranná trestnosť je 
koncepciou medzinárodného vydávania 
osôb a je sotva zlučiteľná so vzájomným 
uznávaním; keďže zoznam trestných činov 
bez kontroly obojstrannej trestnosti by sa 
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mal prehodnotiť; keďže Komisia vo 
svojom pôvodnom návrhu žiadala úplný 
zoznam skutkov, pri ktorých by sa mohlo 
odmietnuť odovzdanie („negatívny 
zoznam“);

mal prehodnotiť a rozšíriť; keďže Komisia 
vo svojom pôvodnom návrhu žiadala úplný 
zoznam skutkov, pri ktorých by sa mohlo 
odmietnuť odovzdanie („negatívny 
zoznam“);

Or. es

Pozmeňujúci návrh 51
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže vzájomné uznávanie si 
vyžaduje harmonizáciu trestného 
hmotného práva a postupov; keďže 
v posledných rokoch sa dosiahol pokrok, 
ako je šesť smerníc o procesných 
právach, smernica 2012/29/EÚ o právach 
obetí20 a harmonizácia trestných činov;

vypúšťa sa

_________________
20 Ú. v. ES L 315, 14.11.2012, s. 57.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže vzájomné uznávanie si 
vyžaduje harmonizáciu trestného hmotného 
práva a postupov; keďže v posledných 
rokoch sa dosiahol pokrok, ako je šesť 
smerníc o procesných právach, smernica 
2012/29/EÚ o právach obetí20 
a harmonizácia trestných činov;

K. keďže koncepcia vzájomného 
uznávania ako taká by si nevyžadovala 
harmonizáciu trestného hmotného práva 
a postupov, no justičná spolupráca v praxi 
preukázala, že na uľahčenie vzájomného 
uznávania sú potrebné spoločné normy 
a definície, ako sa stanovuje v článku 82 
ods. 2 ZFEÚ; keďže v posledných rokoch 
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sa dosiahol určitý pokrok, ako napríklad 
šesť smerníc o procesných právach 
a harmonizácia niektorých trestných činov; 
keďže šesť smerníc o procesných 
zárukách sa však len zriedka vykonáva 
a obsahuje len minimálne normy, ktoré 
nie sú dostatočné na zabezpečenie účinnej 
a vysokokvalitnej právnej ochrany, najmä 
pokiaľ ide o postup odovzdania;

_________________
20 Ú. v. ES L 315, 14.11.2012, s. 57.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže vzájomné uznávanie si 
vyžaduje harmonizáciu trestného hmotného 
práva a postupov; keďže v posledných 
rokoch sa dosiahol pokrok, ako je šesť 
smerníc o procesných právach, smernica 
2012/29/EÚ o právach obetí20 
a harmonizácia trestných činov;

K. keďže vzájomné uznávanie si 
vyžaduje harmonizáciu trestného hmotného 
práva a postupov; keďže v posledných 
rokoch sa dosiahol pokrok, ako je prijatie 
šiestich smerníc o procesných právach, 
alternatívnych opatrení k európskemu 
zatykaču, ako je európsky vyšetrovací 
príkaz, smernice 2012/29/EÚ o právach 
obetí20 a harmonizácia trestných činov; 
keďže skutočnosť, že niektoré členské 
štáty nevykonávajú smernice 
o procesných právach správne a v plnej 
miere, naďalej vyvoláva obavy;

_________________ _________________
20 Ú. v. ES L 315, 14.11.2012, s. 57. 20 Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani, Fabienne Keller
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže vzájomné uznávanie si 
vyžaduje harmonizáciu trestného 
hmotného práva a postupov; keďže v 
posledných rokoch sa dosiahol pokrok, ako 
je šesť smerníc o procesných právach, 
smernica 2012/29/EÚ o právach obetí20 a 
harmonizácia trestných činov;

K. keďže vzájomné uznávanie sa 
uľahčí, ak dôjde k dostatočnej 
harmonizácii trestného hmotného práva a 
postupov; keďže v posledných rokoch sa 
dosiahol pokrok, ako je šesť smerníc o 
procesných právach, smernica 2012/29/EÚ 
o právach obetí20 a harmonizácia trestných 
činov;

_________________ _________________
20 Ú. v. ES L 315, 14.11.2012, s. 57. 20 Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 55
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže vzájomné uznávanie si 
vyžaduje harmonizáciu trestného hmotného 
práva a postupov; keďže v posledných 
rokoch sa dosiahol pokrok, ako je šesť 
smerníc o procesných právach, smernica 
2012/29/EÚ o právach obetí20 a 
harmonizácia trestných činov;

K. keďže v posledných rokoch sa 
dosiahol pokrok, pokiaľ ide o 
harmonizáciu trestného hmotného práva a 
postupov, ako je šesť smerníc o procesných 
právach, smernica 2012/29/EÚ o právach 
obetí20 a harmonizácia trestných činov;

_________________ _________________
20 Ú. v. ES L 315, 14.11.2012, s. 57. 20 Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 56
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie K a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ka. keďže posilnenie procesných 
záruk pre podozrivé osoby by malo byť 
nielen nástrojom na uľahčenie 
vzájomného uznávania, ale malo by byť 
samo osebe prioritou EÚ, a to aj s cieľom 
dodržiavať hodnoty, ku ktorých 
dodržiavaniu sa EÚ hlási;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže existujú ťažkosti s určitými 
ustanoveniami smernice 2013/48/EÚ 
o práve na prístup k obhajcovi 
a európskym zatykačom;

L. keďže Komisia zdôraznila, že 
existujú ťažkosti pri vykonávaní určitých 
ustanovení smernice 2013/48/EÚ o práve 
na prístup k obhajcovi a európskym 
zatykačom, najmä pokiaľ ide o možnosť 
prístupu k obhajcovi vo vykonávajúcom aj 
vydávajúcom členskom štáte; keďže 
transpozícia ďalších smerníc 
o procesných zárukách obsahujúcich 
osobitné ustanovenia o európskom 
zatykači (smernica 2010/64/EÚ, smernica 
2012/13/EÚ, smernica 2016/800/EÚ, 
smernica 2016/1919/EÚ) sa doteraz 
ukázala byť nedostatočná; keďže pre 
takúto nízku úroveň vykonávania je 
zabezpečenie rovnosti dostupných 
prostriedkov medzi obžalobou 
a obhajobou nereálne a nemožné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže niektoré otázky týkajúce sa 
európskeho zatykača objasnili iné 
nástroje, ako napríklad smernica 
2014/41/EÚ o európskom vyšetrovacom 
príkaze21 a nariadenie (EÚ) č. 1805/2018 
o vzájomnom uznávaní príkazov na 
zaistenie a konfiškáciu22;

M. keďže iné nástroje, ako napríklad 
smernica 2014/41/EÚ o európskom 
vyšetrovacom príkaze21 a nariadenie (EÚ) 
č. 1805/2018 o vzájomnom uznávaní 
príkazov na zaistenie a konfiškáciu22, 
uplatnili zásady vzájomného uznávania 
na iné typy súdnych rozhodnutí; keďže 
tieto nástroje na rozdiel od európskeho 
zatykača výslovne poskytujú dôvod 
zamietnutia vychádzajúci z možného 
porušenia základných práv vo 
vydávajúcom členskom štáte;

_________________ _________________
21 Ú. v. EÚ L 130, 1.5.2014, s. 1. 21 Ú. v. EÚ L 130, 1.5.2014, s. 1.
22 Ú. v. EÚ L 303, 28.11.2018, s. 1. 22 Ú. v. EÚ L 303, 28.11.2018, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Franco Roberti

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže niektoré otázky týkajúce sa 
európskeho zatykača objasnili iné nástroje, 
ako napríklad smernica 2014/41/EÚ 
o európskom vyšetrovacom príkaze21 
a nariadenie (EÚ) č. 1805/2018 
o vzájomnom uznávaní príkazov na 
zaistenie a konfiškáciu22;

M. keďže niektoré otázky týkajúce sa 
európskeho zatykača pomohli riešiť iné 
nástroje, ako napríklad smernica 
2014/41/EÚ o európskom vyšetrovacom 
príkaze21 a nariadenie (EÚ) č. 1805/2018 
o vzájomnom uznávaní príkazov na 
zaistenie a konfiškáciu22

_________________ _________________
21 Ú. v. EÚ L 130, 1.5.2014, s. 1. 21 Ú. v. EÚ L 130, 1.5.2014, s. 1.
22 Ú. v. EÚ L 303, 28.11.2018, s. 1. 22 Ú. v. EÚ L 303, 28.11.2018, s. 1.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 60
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ma. keďže v pláne EÚ pre procesné 
práva v trestnom konaní z roku 2009 sa 
uvádza, že „príliš dlhé obdobia 
vyšetrovacej väzby majú negatívny vplyv 
na jednotlivca, môžu ohroziť justičnú 
spoluprácu medzi členskými štátmi a byť 
v rozpore s hodnotami Európskej únie“; 
keďže 25 % väzňov je každoročne 
vystavovaných násiliu, ich prístup 
k spravodlivosti je často obmedzený, sú 
izolovaní, stigmatizovaní a majú 
obmedzený prístup k informáciám2a;
_________________
2a Stratégia EÚ v oblasti práv obetí, 
COM/2020/258. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Mb. keďže väzenské podmienky 
v mnohých členských štátoch nie sú ani 
zďaleka prijateľné pre Úniu, ktorá sa 
zakladá na hodnotách zakotvených 
v článku 2 ZEÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 62
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Mc. keďže situácia v oblasti právneho 
štátu sa v niektorých členských štátoch 
zhoršuje; keďže sa na základe početných 
rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské 
práva zistilo, že vo väčšine členských 
štátov dochádza k porušovaniu 
základných práv v kontexte trestného 
súdnictva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Md. keďže vzájomná dôvera nemôže 
byť slepou dôverou, ani ju nemožno 
považovať za samozrejmosť, ale treba si 
ju zaslúžiť a neprestajne posilňovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Me. keďže v roku 2014 Európsky 
parlament okrem iného požadoval 
zavedenie povinného zamietnutia, ak 
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existujú podstatné dôvody domnievať sa, 
že vykonanie európskeho zatykača by bolo 
v rozpore s povinnosťami vykonávajúceho 
členského štátu v súlade s článkom 6 
Zmluvy o Európskej únii a Charty 
základných práv Európskej únie3a;
_________________
3a Uznesenie Európskeho parlamentu 
z 27. februára 2014 s odporúčaniami 
Komisii o revízii európskeho zatykača 
(2013/2109(INL)).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Mf. keďže v roku 2017 viedli otázky 
základných práv k 109 prípadom 
zamietnutia odovzdania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže vzájomné uznávanie si 
vyžaduje, aby odborníci z praxe 
absolvovali odbornú prípravu v oblasti 
práva EÚ;

N. keďže vzájomné uznávanie si 
vyžaduje, aby odborníci z praxe, ako aj 
obhajcovia v trestnom konaní, absolvovali 
odbornú prípravu v oblasti práva EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 67
Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže uľahčenie a koordinácia zo 
strany Eurojustu sa ukázala ako užitočný 
nástroj vzájomného uznávania; keďže 
mandát Eurojustu je nezávislý od 
Európskej prokuratúry;

O. keďže Eurojust zohráva zásadnú 
úlohu pri uľahčovaní a koordinácii 
vykonávania európskych zatykačov; 
keďže vykonávanie európskych zatykačov 
si čoraz viac vyžaduje pomoc Eurojustu, 
čím sa výrazne zvyšuje jeho pracovná 
záťaž; keďže len v roku 2019 Eurojust 
uľahčil vykonanie európskych zatykačov 
týkajúcich sa 703 nových prípadov a 574 
prebiehajúcich prípadov; keďže mandát 
Eurojustu je nezávislý od Európskej 
prokuratúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže uľahčenie a koordinácia zo 
strany Eurojustu sa ukázala ako užitočný 
nástroj vzájomného uznávania; keďže 
mandát Eurojustu je nezávislý od 
Európskej prokuratúry;

O. keďže uľahčenie a koordinácia zo 
strany Eurojustu sa ukázala ako užitočný 
nástroj vzájomného uznávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

P. keďže z porovnania údajov 
vyplýva trend zvyšovania počtu 
európskych zatykačov;

P. keďže z dostupných údajov 
vyplýva trend zvyšovania počtu 
európskych zatykačov; keďže sa počet 
európskych zatykačov v rokoch 2010 až 
2017 každoročne zvyšoval, čo v súvislosti 
s proporcionalitou predstavuje dôvod na 
obavy, najmä preto, že sa európske 
zatykače často vydávajú aj v prípade 
menej závažných trestných činov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže harmonizované vykonávanie 
európskeho zatykača zabráni taktizovaniu 
pri výbere súdu;

Q. keďže harmonizované vykonávanie 
európskeho zatykača spolu s úplným 
a správnym vykonávaním smerníc 
o procesných právach, lepšie využívanie 
alternatívnych opatrení k európskemu 
zatykaču a zavádzanie minimálnych 
noriem EÚ, napríklad pre väzenské 
podmienky a podmienky zadržiavania, 
zabráni taktizovaniu pri výbere súdu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže harmonizované vykonávanie 
európskeho zatykača zabráni taktizovaniu 
pri výbere súdu;

Q. keďže úplné a správne 
vykonávanie európskeho zatykača vo 
všetkých členských štátoch je potrebné na 
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dôkladné posúdenie fungovania 
príslušných legislatívnych nástrojov 
a potreby možných zmien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Gwendoline Delbos-Corfield, Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Qa. keďže alternatívne a menej rušivé 
opatrenia k európskemu zatykaču sa 
dostatočne nevyužívajú; keďže zadržanie 
by sa malo obmedziť na situácie, 
v ktorých nemožno použiť alternatívne 
opatrenie; keďže aj napriek tomu, že sa 
alternatívne opatrenia k zadržiavaniu 
uvádzajú v právnych predpisoch, v praxi 
aj naďalej predstavujú výzvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že európsky zatykač je 
významným úspechom a účinným a 
nenahraditeľným nástrojom; konštatuje, že 
európsky zatykač podstatne zlepšil 
spoluprácu v oblasti odovzdávania osôb;

1. zdôrazňuje, že európsky zatykač je 
významným úspechom a účinným a 
nenahraditeľným nástrojom; konštatuje, že 
európsky zatykač podstatne zlepšil 
spoluprácu v oblasti odovzdávania osôb; 
poukazuje však na to, že za týchto dvadsať 
rokov prešiel svet digitálnou 
transformáciou, ktorá zmenila ekosystém 
trestnej činnosti, a odporúča aktualizáciu 
ochranných právnych prostriedkov;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 74
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že európsky zatykač je 
významným úspechom a účinným 
a nenahraditeľným nástrojom; konštatuje, 
že európsky zatykač podstatne zlepšil 
spoluprácu v oblasti odovzdávania osôb;

1. zdôrazňuje, že európsky zatykač je 
účinným a užitočným nástrojom na 
stíhanie páchateľov závažných trestných 
činov v členskom štáte, v ktorom 
prebiehalo alebo prebieha trestné 
konanie; uznáva, že európsky zatykač 
uľahčil a zlepšil spoluprácu v oblasti 
odovzdávania osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Franco Roberti

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že európsky zatykač je 
významným úspechom a účinným 
a nenahraditeľným nástrojom; konštatuje, 
že európsky zatykač podstatne zlepšil 
spoluprácu v oblasti odovzdávania osôb;

1. zdôrazňuje, že európsky zatykač je 
významným úspechom a účinným 
a nenahraditeľným nástrojom na boj proti 
cezhraničným trestným činom; konštatuje, 
že európsky zatykač podstatne zlepšil 
spoluprácu v oblasti odovzdávania osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že európsky zatykač je 
významným úspechom a účinným a 
nenahraditeľným nástrojom; konštatuje, že 
európsky zatykač podstatne zlepšil 
spoluprácu v oblasti odovzdávania osôb;

1. zdôrazňuje, že európsky zatykač je 
významným úspechom a účinným a 
nenahraditeľným nástrojom na udržanie 
schengenského priestoru; konštatuje, že 
európsky zatykač zlepšil spoluprácu v 
oblasti odovzdávania osôb;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 77
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje existenciu osobitných 
problémov; domnieva sa, že tieto problémy 
nespochybňujú celý systém;

2. konštatuje existenciu osobitných 
problémov; domnieva sa, že tieto problémy 
neohrozujú celý systém, je však potrebné 
ich vyriešiť, aby sa zabránilo slepým 
bodom, ktoré ho oslabujú; pripomína, že 
schengenský priestor a digitálna 
transformácia okrem vytvárania 
príležitostí pre občanov otvorili nové 
možnosti páchania trestných činov a 
uľahčili prítomnosť nadnárodných 
subjektov pri mnohých závažných 
trestných činoch;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 78
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje existenciu osobitných 
problémov; domnieva sa, že tieto problémy 

2. konštatuje existenciu osobitných 
problémov; domnieva sa, že tieto problémy 
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nespochybňujú celý systém; nevyhnutne nespochybňujú celý systém, 
no spochybňujú vnútroštátne politiky 
v oblasti trestného súdnictva a prístupy 
k zadržiavaniu, najmä pokiaľ ide 
o vyšetrovaciu väzbu a väzbu na účely 
odovzdania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje existenciu osobitných 
problémov; domnieva sa, že tieto problémy 
nespochybňujú celý systém;

2. konštatuje existenciu osobitných 
problémov; domnieva sa, že tieto problémy 
nespochybňujú celý systém; domnieva sa, 
že tento systém závisí od úplného 
dodržiavania zásad právneho štátu 
a základných práv vo všetkých členských 
štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje existenciu osobitných 
problémov; domnieva sa, že tieto problémy 
nespochybňujú celý systém;

2. konštatuje existenciu osobitných 
problémov; domnieva sa, že tieto problémy 
nespochybňujú celý systém, vyžadujú si 
však jeho zlepšenie a aktualizáciu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 81
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Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že takéto problémy sa 
týkajú podmienok vo väzniciach, 
proporcionality, výkonu trestov odňatia 
slobody23, lehôt24 a rozhodnutí prijatých v 
neprítomnosti; uznáva, že niektoré prípady 
nastolili otázku obojstrannej trestnosti25;

3. konštatuje, že takéto problémy sa 
týkajú podmienok vo väzniciach, 
proporcionality, výkonu trestov odňatia 
slobody23, lehôt24 a rozhodnutí prijatých v 
neprítomnosti; uznáva, že niektoré prípady 
nastolili otázku obojstrannej trestnosti25; v 
iných prípadoch sa pozoruje nejednotnosť 
pri uplatňovaní príčin odmietnutia 
výkonu európskych zatykačov; zdôrazňuje 
takisto chýbajúci úplný systém údajov, 
ktorý by umožňoval zhromažďovať 
spoľahlivé štatistiky o vydávaní, 
vykonávaní alebo odmietnutí európskych 
zatykačov na kvalitatívnej aj 
kvantitatívnej úrovni;

_________________ _________________
23 Súdny dvor EÚ, C-579/15, Popławski. 23 Súdny dvor EÚ, C-579/15, Popławski.
24 Súdny dvor EÚ, C-168/13, Jeremy F. 24 Súdny dvor EÚ, C-168/13, Jeremy F.
25 S usmernením z C-289/15, Grundza, 
ktoré sa odkazuje na rámcové rozhodnutie 
Rady 2008/909/SVV.

25 S usmernením z C-289/15, Grundza, 
ktoré sa odkazuje na rámcové rozhodnutie 
Rady 2008/909/SVV.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 82
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že takéto problémy sa 
týkajú podmienok vo väzniciach, 
proporcionality, výkonu trestov odňatia 
slobody23, lehôt24 a rozhodnutí prijatých 
v neprítomnosti; uznáva, že niektoré 

3. konštatuje, že takéto problémy sa 
týkajú najmä podmienok vo väzniciach 
a podmienok zadržiavania, 
proporcionality, uplatňovania procesných 
záruk zakotvených v právnych predpisoch 
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prípady nastolili otázku obojstrannej 
trestnosti25;

EÚ v konaniach o európskom zatykači, 
najmä dvojitého právneho zastupovania 
vo vykonávajúcom aj vydávajúcom štáte 
a špecifickej odbornej prípravy, 
nezávislosti súdnictva, výkonu trestov 
odňatia slobody23, lehôt24 a rozhodnutí 
prijatých v neprítomnosti; uznáva, že 
niektoré prípady nastolili otázku 
obojstrannej trestnosti25;

_________________ _________________
23 Súdny dvor EÚ, C-579/15, Popławski. 23 Súdny dvor EÚ, C-579/15, Popławski.
24 Súdny dvor EÚ, C-168/13, Jeremy F. 24 Súdny dvor EÚ, C-168/13, Jeremy F.
25 S usmernením z C-289/15, Grundza, 
ktoré sa odkazuje na rámcové rozhodnutie 
Rady 2008/909/SVV.

25 S usmernením z C-289/15, Grundza, 
ktoré sa odkazuje na rámcové rozhodnutie 
Rady 2008/909/SVV.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Franco Roberti

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že takéto problémy sa 
týkajú podmienok vo väzniciach, 
proporcionality, výkonu trestov odňatia 
slobody23, lehôt24 a rozhodnutí prijatých 
v neprítomnosti; uznáva, že niektoré 
prípady nastolili otázku obojstrannej 
trestnosti25;

3. konštatuje, že takéto problémy sa 
týkajú podmienok vo väzniciach, 
proporcionality, výkonu trestov odňatia 
slobody23, lehôt24 a rozhodnutí prijatých 
v neprítomnosti; uznáva, že niektoré 
prípady nastolili otázku obojstrannej 
trestnosti25; poukazuje na to, že takéto 
problémy nielen oslabujú vzájomnú 
dôveru medzi členskými štátmi, ale sú 
takisto zo sociálneho a ekonomického 
hľadiska nákladné pre dotknuté osoby, 
ich rodiny a celkovo i spoločnosť;

_________________ _________________
23 Súdny dvor EÚ, C-579/15, Popławski. 23 Súdny dvor EÚ, C-579/15, Popławski.
24 Súdny dvor EÚ, C-168/13, Jeremy F. 24 Súdny dvor EÚ, C-168/13, Jeremy F.
25 S usmernením z C-289/15, Grundza, 
ktoré sa odkazuje na rámcové rozhodnutie 

25 S usmernením z C-289/15, Grundza, 
ktoré sa odkazuje na rámcové rozhodnutie 
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Rady 2008/909/SVV. Rady 2008/909/SVV.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že takéto problémy sa 
týkajú podmienok vo väzniciach, 
proporcionality, výkonu trestov odňatia 
slobody23, lehôt24 a rozhodnutí prijatých 
v neprítomnosti; uznáva, že niektoré 
prípady nastolili otázku obojstrannej 
trestnosti25;

3. konštatuje, že takéto problémy sa 
týkajú podmienok vo väzniciach, 
proporcionality, výkonu trestov odňatia 
slobody23, lehôt24 a rozhodnutí prijatých 
v neprítomnosti;

_________________ _________________
23 Súdny dvor EÚ, C-579/15, Popławski. 23 Súdny dvor EÚ, C-579/15, Popławski.
24 Súdny dvor EÚ, C-168/13, Jeremy F. 24 Súdny dvor EÚ, C-168/13, Jeremy F.
25 S usmernením z C-289/15, Grundza, 
ktoré sa odkazuje na rámcové rozhodnutie 
Rady 2008/909/SVV.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že takéto problémy sa 
týkajú podmienok vo väzniciach, 
proporcionality, výkonu trestov odňatia 
slobody23, lehôt24 a rozhodnutí prijatých 
v neprítomnosti; uznáva, že niektoré 
prípady nastolili otázku obojstrannej 
trestnosti25;

3. konštatuje, že takéto problémy sa 
týkajú podmienok vo väzniciach, 
proporcionality, výkonu trestov odňatia 
slobody23, lehôt24 a rozhodnutí prijatých 
v neprítomnosti; nezávislosti súdnych 
orgánov, dodržiavania zásad právneho 
štátu a základných práv;
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_________________ _________________
23 Súdny dvor EÚ, C-579/15, Popławski. 23 Súdny dvor EÚ, C-579/15, Popławski.
24 Súdny dvor EÚ, C-168/13, Jeremy F. 24 Súdny dvor EÚ, C-168/13, Jeremy F.
25 S usmernením z C-289/15, Grundza, 
ktoré sa odkazuje na rámcové rozhodnutie 
Rady 2008/909/SVV.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že problémy sa 
vyriešili kombináciou soft law (príručka 
k európskemu zatykaču), vzájomných 
hodnotení, pomoci Eurojustu, judikatúry 
Súdneho dvora EÚ a doplňujúcich 
právnych predpisov (rámcové rozhodnutie 
2009/299/SVV a smernica 2013/48/EÚ);

4. poznamenáva, že existujú pokusy 
o vyriešenie týchto problémov 
kombináciou soft law (príručka 
k európskemu zatykaču), vzájomných 
hodnotení, pomoci Eurojustu, 
financovania vzdelávacích programov 
a nástrojov pre odborníkov z praxe 
v rámci programu EÚ Spravodlivosť, 
judikatúry Súdneho dvora EÚ 
a doplňujúcich právnych predpisov 
(rámcové rozhodnutie 2009/299/SVV 
a prijatie smerníc o procesných právach 
podozrivých a obvinených osôb, ako sa 
uvádza v pláne z roku 2009, najmä 
smernice 2013/48/EÚ);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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4. poznamenáva, že problémy sa 
vyriešili kombináciou soft law (príručka k 
európskemu zatykaču), vzájomných 
hodnotení, pomoci Eurojustu, judikatúry 
Súdneho dvora EÚ a doplňujúcich 
právnych predpisov (rámcové rozhodnutie 
2009/299/SVV a smernica 2013/48/EÚ);

4. poznamenáva, že niektoré 
problémy sa vyriešili kombináciou soft law 
(príručka k európskemu zatykaču), 
vzájomných hodnotení, pomoci Eurojustu, 
judikatúry Súdneho dvora EÚ a 
doplňujúcich právnych predpisov (rámcové 
rozhodnutie 2009/299/SVV a smernica 
2013/48/EÚ), aj keď iné stále pretrvávajú;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 88
Franco Roberti

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že problémy sa 
vyriešili kombináciou soft law (príručka 
k európskemu zatykaču), vzájomných 
hodnotení, pomoci Eurojustu, judikatúry 
Súdneho dvora EÚ a doplňujúcich 
právnych predpisov (rámcové rozhodnutie 
2009/299/SVV a smernica 2013/48/EÚ);

4. poznamenáva, že niektoré 
problémy sa čiastočne riešili kombináciou 
soft law (príručka k európskemu zatykaču), 
vzájomných hodnotení, pomoci Eurojustu, 
judikatúry Súdneho dvora EÚ 
a doplňujúcich právnych predpisov 
(rámcové rozhodnutie 2009/299/SVV 
a smernica 2013/48/EÚ);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že problémy sa 
vyriešili kombináciou soft law (príručka 
k európskemu zatykaču), vzájomných 
hodnotení, pomoci Eurojustu, judikatúry 
Súdneho dvora EÚ a doplňujúcich 
právnych predpisov (rámcové rozhodnutie 
2009/299/SVV a smernica 2013/48/EÚ);

4. poznamenáva, že niektoré 
problémy sa riešili kombináciou soft law 
(príručka k európskemu zatykaču), 
vzájomných hodnotení, pomoci Eurojustu, 
judikatúry Súdneho dvora EÚ 
a doplňujúcich právnych predpisov 
(rámcové rozhodnutie 2009/299/SVV 
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a smernica 2013/48/EÚ);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že európsky zatykač by 
sa mal posilniť, keďže sa na ňom 
zúčastňujú všetky členské štáty;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že európsky zatykač by 
sa mal posilniť, keďže sa na ňom 
zúčastňujú všetky členské štáty;

5. zdôrazňuje, že európsky zatykač by 
sa mal posilniť a zlepšiť, mala by sa zvýšiť 
jeho účinnosť, bezprostrednosť a 
rešpektovanie rozhodnutí vnútroštátnych 
sudcov, keďže štyri základné slobody a 
cieľ silnejšej Únie si vyžadujú úplnú 
dôveru členských štátov v súdne a 
väzenské systémy ostatných štátov, takže 
tento mechanizmus je na tento účel 
nevyhnutný;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 92
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani, Fabienne Keller
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Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že európsky zatykač by 
sa mal posilniť, keďže sa na ňom 
zúčastňujú všetky členské štáty;

5. zdôrazňuje, že európsky zatykač by 
sa mal posilniť, keďže sa na ňom 
zúčastňujú všetky členské štáty; 
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;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 93
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že európsky zatykač by 
sa mal posilniť, keďže sa na ňom 
zúčastňujú všetky členské štáty;

5. zdôrazňuje, že by sa malo posilniť 
primeranejšie využívanie európskeho 
zatykača, keďže sa na ňom zúčastňujú 
všetky členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že zmluvy 
(Protokoly 21 a 22) poskytujú osobitné 
postavenie dvom členským štátom – Írsko 
má možnosť sa zapojiť a Dánsko sa 
nezúčastňuje na trestnom práve EÚ; 

6. poznamenáva, že zmluvy 
(Protokoly 21 a 22) poskytujú osobitné 
postavenie dvom členským štátom – Írsko 
má možnosť sa zapojiť a Dánsko sa 
nezúčastňuje na trestnom práve EÚ, čo 
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zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť 
konzistentnosť v oblasti spravodlivosti 
a vnútorných vecí;

znamená, že síce využívajú systém 
európskeho zatykača, no nezúčastňujú sa 
na prijímaní všetkých smerníc 
o procesných zárukách; zdôrazňuje, že je 
dôležité zabezpečiť konzistentnosť 
v oblasti slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že zmluvy 
(Protokoly 21 a 22) poskytujú osobitné 
postavenie dvom členským štátom – Írsko 
má možnosť sa zapojiť a Dánsko sa 
nezúčastňuje na trestnom práve EÚ; 
zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť 
konzistentnosť v oblasti spravodlivosti 
a vnútorných vecí;

6. poznamenáva, že zmluvy 
(Protokoly 21 a 22) poskytujú osobitné 
postavenie dvom členským štátom – Írsko 
má možnosť sa zapojiť a Dánsko sa 
nezúčastňuje na trestnom práve EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že európsky zatykač by 
sa nemal zneužívať na menej závažné 
trestné činy; naliehavo vyzýva na 
používanie menej rušivých právnych 
nástrojov; poukazuje na to, že vydávajúce 
orgány by mali vykonávať kontroly 
proporcionality;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že európsky zatykač by 
sa nemal zneužívať na menej závažné 
trestné činy; naliehavo vyzýva na 
používanie menej rušivých právnych 
nástrojov; poukazuje na to, že vydávajúce 
orgány by mali vykonávať kontroly 
proporcionality;

7. zdôrazňuje, že európsky zatykač by 
sa nemal zneužívať na menej závažné 
trestné činy; naliehavo vyzýva na prípadné 
používanie menej rušivých právnych 
nástrojov; 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 alebo jej rodiny a v) záujmy obetí 
trestného činu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že európsky zatykač by 
sa nemal zneužívať na menej závažné 
trestné činy; naliehavo vyzýva na 
používanie menej rušivých právnych 
nástrojov; poukazuje na to, že vydávajúce 
orgány by mali vykonávať kontroly 
proporcionality;

7. trvá na tom, že európsky zatykač 
by sa nemal zneužívať na 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; naliehavo vyzýva na 
používanie menej rušivých právnych 
nástrojov, ako je európsky vyšetrovací 
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príkaz; poukazuje na to, že vydávajúce 
orgány by mali vykonávať kontroly 
proporcionality; domnieva sa, že za 
výnimočných okolností by mal mať 
vykonávajúci orgán možnosť vykonať 
kontrolu proporcionality s cieľom 
navrhnúť uplatnenie menej rušivého 
opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že európsky zatykač by 
sa nemal zneužívať na menej závažné 
trestné činy; naliehavo vyzýva na 
používanie menej rušivých právnych 
nástrojov; poukazuje na to, že vydávajúce 
orgány by mali vykonávať kontroly 
proporcionality;

7. zdôrazňuje, že európsky zatykač by 
sa nemal používať na menej závažné 
trestné činy; pripomína, že európsky 
zatykač by sa mal obmedziť na závažné 
trestné činy, pri ktorých je to vyslovene 
potrebné a primerané; naliehavo vyzýva 
na používanie menej rušivých právnych 
nástrojov; poukazuje na to, že vydávajúce 
a vykonávajúce orgány by mali vykonávať 
kontroly proporcionality, ktoré zahŕňajú 
právo vzniesť námietky proti vydaniu 
európskeho zatykača pred nariadením 
odovzdania osoby s cieľom zabrániť 
porušeniu základných práv pred tým, ako 
bude k dispozícii prostriedok nápravy ex 
post;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Franco Roberti

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že európsky zatykač by 
sa nemal zneužívať na menej závažné 
trestné činy; naliehavo vyzýva na 
používanie menej rušivých právnych 
nástrojov; poukazuje na to, že vydávajúce 
orgány by mali vykonávať kontroly 
proporcionality;

7. zdôrazňuje, že európsky zatykač by 
sa nemal zneužívať na menej závažné 
trestné činy; naliehavo vyzýva na 
používanie menej rušivých právnych 
nástrojov pred vydaním európskeho 
zatykača; poukazuje na to, že vydávajúce 
orgány by mali vykonávať kontroly 
proporcionality; 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že podľa Súdneho 
dvora odmietnutie vykonania európskeho 
zatykača predstavuje výnimku zo 
vzájomného uznávania a musí sa vykladať 
reštriktívne26;

8. zdôrazňuje, že podľa Súdneho 
dvora odmietnutie vykonania európskeho 
zatykača predstavuje výnimku zo 
vzájomného uznávania a musí sa vykladať 
reštriktívne26; zdôrazňuje, že Súdny dvor 
Európskej únie takisto uznal, že 
vykonávajúci súdny orgán má za určitých 
podmienok právomoc ukončiť postup 
odovzdávania osôb v prípade, že 
výsledkom odovzdania môže byť neľudské 
alebo ponižujúce zaobchádzanie v zmysle 
článku 4 charty4a alebo ak existuje reálne 
riziko porušenia základného práva na 
spravodlivé súdne konanie zaručeného 
druhým odsekom článku 47 Charty 
základných práv Európskej únie z dôvodu 
systémových alebo všeobecných 
nedostatkov týkajúcich sa nezávislosti 
súdnictva vydávajúceho členského štátu5a;

_________________ _________________
26 Pozri napríklad vec C-216/18 PPU, 
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Minister for Justice and Equality.
4a Veci C-404/15 a C-659/15 PPU, 
Aranyosi a Căldăraru EU:C:2016:198, 
bod 104.
5a Vec C-216/18 PPU, Minister for Justice 
and Equality.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že podľa Súdneho 
dvora odmietnutie vykonania európskeho 
zatykača predstavuje výnimku zo 
vzájomného uznávania a musí sa vykladať 
reštriktívne26;

8. zdôrazňuje, že podľa Súdneho 
dvora je odmietnutie vykonania 
európskeho zatykača možné v prípade, ak 
sa uplatňuje jeden z dôvodov neuznania 
(články 3, 4 a 4a rámcového rozhodnutia 
o európskom zatykači) alebo jedna zo 
záruk (článok 5 rámcového rozhodnutia 
o európskom zatykači); konštatuje, že za 
výnimočných okolností možno obmedziť 
zásady vzájomného uznávania a vzájomnej 
dôvery na základe článku 1 ods. 3 
rámcového rozhodnutia o európskom 
zatykači; konštatuje, že skutočné riziko 
porušenia základného práva na prístup 
k nezávislému súdu, a teda podstaty 
základného práva na spravodlivý proces 
(článok 47 ods. 2 charty), môže 
vykonávajúcemu súdnemu orgánu 
umožniť, aby sa zdržal vykonania 
európskeho zatykača26;

_________________ _________________
26 Pozri napríklad vec C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.

26 Pozri napríklad vec C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 103
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. pripomína, že odmietnutie na 
základe porušenia základných práv vo 
vydávajúcom štáte musí byť založené na 
konkrétnom a overenom riziku; 
poukazuje na to, že neopodstatnené 
uplatnenie tohto dôvodu odmietnutia 
vedie k právnej neistote a oslabuje systém 
kontroly a overovania dodržiavania 
základných práv v členských štátoch; 
existujú obavy z existencie nepodložených 
prípadov odmietnutia vykonania, ktoré 
viedli k situáciám beztrestnosti, ako to 
následne potvrdil príslušný súdny 
orgán26a;
_________________
26a Pozri napríklad rozsudok ESĽP z 
9. júla 2019 vo veci 8351/17, Romeo 
Castano/Belgicko, týkajúci sa odmietnutia 
odovzdania Natividad Jauregui.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 104
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
zrozumiteľné údaje, keďže existujúce údaje 
sú mätúce a môžu vyvolať mylný dojem 
(ne)efektívnosti európskych zatykačov; 
vyzýva členské štáty, aby zhromažďovali a 
postupovali údaje Komisii;

9. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
zrozumiteľné údaje, keďže existujúce údaje 
sú mätúce a môžu vyvolať mylný dojem 
(ne)efektívnosti európskych zatykačov; 
vyzýva Komisiu, aby objasnila, ako 
ustanoviť povinnosť pre členské štáty, aby 
zhromažďovali a postupovali údaje 
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Komisii; vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila 
možnosť vytvorenia spoločnej databázy 
európskych zatykačov, ktorá sa stane 
inteligentným a účinným nástrojom na 
hodnotenie justičnej spolupráce, 
zisťovanie nedostatkov a bude lepšie 
pripravená na akékoľvek úpravy; 
pripomína, že justičná spolupráca je 
kľúčovým prvkom na zabezpečenie 
európskej strategickej autonómie a 
stability v sociálnych, hospodárskych, 
environmentálnych a digitálnych veciach;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 105
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
zrozumiteľné údaje, keďže existujúce 
údaje sú mätúce a môžu vyvolať mylný 
dojem (ne)efektívnosti európskych 
zatykačov; vyzýva členské štáty, aby 
zhromažďovali a postupovali údaje 
Komisii;

9. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
lepšie a zrozumiteľnejšie údaje, keďže 
existujúce údaje sú mätúce a môžu vyvolať 
mylný dojem fungovania európskych 
zatykačov; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby zhromažďovali a postupovali údaje 
Komisii; opakuje svoju výzvu Komisii, aby 
od členských štátov vyžadovala komplexné 
údaje týkajúce sa fungovania 
mechanizmu európskeho zatykača a aby 
tieto údaje zahrnula do svojej ďalšej 
správy o vykonávaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odsek 9



PE658.878v01-00 54/119 AM\1215136SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
zrozumiteľné údaje, keďže existujúce údaje 
sú mätúce a môžu vyvolať mylný dojem 
(ne)efektívnosti európskych zatykačov; 
vyzýva členské štáty, aby zhromažďovali a 
postupovali údaje Komisii;

9. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
zrozumiteľné údaje, keďže existujúce údaje 
sú mätúce a môžu vyvolať mylný dojem 
(ne)efektívnosti európskych zatykačov; 
vyzýva členské štáty, aby zhromažďovali a 
postupovali spoľahlivé a aktualizované 
údaje Komisii;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 107
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
zrozumiteľné údaje, keďže existujúce 
údaje sú mätúce a môžu vyvolať mylný 
dojem (ne)efektívnosti európskych 
zatykačov; vyzýva členské štáty, aby 
zhromažďovali a postupovali údaje 
Komisii;

9. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
komplexné a porovnateľné údaje o kvalite 
s cieľom dôkladne posúdiť 
(ne)efektívnosť európskych zatykačov; 
vyzýva členské štáty, aby systematicky 
zhromažďovali a postupovali údaje 
Komisii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že kontrola 
obojstrannej trestnosti obmedzuje 
vzájomné uznávanie a podľa Súdneho 
dvora sa musí vykladať reštriktívne; 
konštatuje, že vzájomné uznávanie by 
v ideálnom prípade malo fungovať 
automaticky27;

10. domnieva sa, že je potrebné prijať 
ďalšie horizontálne opatrenia na 
posilnenie zásady lojálnej spolupráce 
(článok 4 ods. 3 ZEÚ) a na zvýšenie 
vzájomnej dôvery vo vnútroštátne systémy 
trestného súdnictva, čo povedie 
k účinnejšej justičnej spolupráci; 
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zdôrazňuje, že kontrola obojstrannej 
trestnosti obmedzuje vzájomné uznávanie 
a podľa Súdneho dvora sa musí vykladať 
reštriktívne; konštatuje, že vzájomné 
uznávanie by v ideálnom prípade malo 
fungovať automaticky27 bez posudzovania 
opodstatnených dôvodov na vznesenie 
obvinenia;

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že kontrola 
obojstrannej trestnosti obmedzuje 
vzájomné uznávanie a podľa Súdneho 
dvora sa musí vykladať reštriktívne; 
konštatuje, že vzájomné uznávanie by 
v ideálnom prípade malo fungovať 
automaticky27;

10. zdôrazňuje, že kontrola 
obojstrannej trestnosti obmedzuje 
vzájomné uznávanie a podľa Súdneho 
dvora sa musí vykladať reštriktívne; 
konštatuje, že vzájomné uznávanie by sa 
v ideálnom prípade nemalo odmietnuť, 
pokiaľ neexistujú podmienky na 
uplatnenie jedného z dôvodov 
zamietnutia, ktoré sa podrobne uvádzajú 
v rámcovom rozhodnutí o európskom 
zatykači, alebo pokiaľ neexistujú iné 
okolnosti, za ktorých by bolo podľa 
Súdneho dvora EÚ možné obmedziť 
zásady vzájomného uznávania 
a vzájomnej dôvery medzi členskými 
štátmi;

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

Pozmeňujúci návrh 110
Franco Roberti

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že kontrola 
obojstrannej trestnosti obmedzuje 
vzájomné uznávanie a podľa Súdneho 
dvora sa musí vykladať reštriktívne; 
konštatuje, že vzájomné uznávanie by 
v ideálnom prípade malo fungovať 
automaticky27;

10. zdôrazňuje, že kontrola 
obojstrannej trestnosti obmedzuje 
vzájomné uznávanie a podľa Súdneho 
dvora sa musí vykladať reštriktívne; 
zdôrazňuje však, že pretrvávajú obavy 
z chýbajúceho primeraného vymedzenia 
trestných činov, na ktoré sa už 
obojstranná trestnosť nevzťahuje; 
konštatuje, že vzájomné uznávanie by 
v ideálnom prípade malo fungovať 
automaticky27;

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že kontrola 
obojstrannej trestnosti obmedzuje 
vzájomné uznávanie a podľa Súdneho 
dvora sa musí vykladať reštriktívne; 
konštatuje, že vzájomné uznávanie by 
v ideálnom prípade malo fungovať 
automaticky27;

10. zdôrazňuje, že kontrola 
obojstrannej trestnosti obmedzuje 
vzájomné uznávanie; konštatuje, že 
vzájomné uznávanie by nemalo fungovať 
automaticky, ale malo by si vyžadovať 
posúdenie každého prípadu 
vykonávajúcim orgánom; pripomína, že 
vzhľadom na chýbajúce plne 
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harmonizované príslušné trestnoprávne 
predpisy a minimálne procesné normy je 
potrebné zabezpečiť kontrolu 
obojstrannej trestnosti; 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že kontrola 
obojstrannej trestnosti obmedzuje 
vzájomné uznávanie a podľa Súdneho 
dvora sa musí vykladať reštriktívne; 
konštatuje, že vzájomné uznávanie by 
v ideálnom prípade malo fungovať 
automaticky27;

10. zdôrazňuje, že kontrola 
obojstrannej trestnosti obmedzuje 
vzájomné uznávanie a podľa Súdneho 
dvora sa musí vykladať reštriktívne;

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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10a. vyzýva Komisiu, aby z formálneho 
a podstatného hľadiska vyhodnotila 
konzistentnosť zoznamu 32 kategórií, pri 
ktorých sa nevyžaduje kontrola 
obojstrannej trestnosti; je potrebné 
poskytnúť väčšiu právnu istotu všetkým 
subjektom zapojeným do jeho 
uplatňovania, a zabrániť tak zbytočným 
konfliktom:

Or. es

Pozmeňujúci návrh 114
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. pripomína, že opatrenia v oblasti 
vzájomného uznávania viedli 
k nejednotným postupom členských 
štátov, pokiaľ ide o právne záruky 
a ochranu pred porušovaním základných 
práv; zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť účinný a nezávislý súdny 
dohľad nad opatreniami v oblasti 
vzájomného uznávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Franco Roberti

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. 10a. zdôrazňuje, že na to, aby bola 
zásada vzájomného uznávania účinná, 
musí byť založená na vzájomnej dôvere, 
ktorú možno dosiahnuť iba vtedy, ak je 
dodržiavanie základných práv 
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a procesných práv podozrivých 
a obvinených osôb v trestnom konaní 
zaručené v celej Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. zdôrazňuje, že na to, aby bola 
zásada vzájomného uznávania účinná, 
musí byť založená na vzájomnej dôvere, 
ktorú možno dosiahnuť iba vtedy, ak je 
dodržiavanie základných práv podozrivých 
a obvinených osôb a procesných práv 
v trestnom konaní zaručené v celej Únii; 
pripomína význam vykonávania smerníc 
o procesných právach s cieľom zaručiť 
právo na spravodlivý proces; v tejto 
súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila ich úplné a správne 
vykonávanie a aby v prípade potreby 
zvážila začatie konania o nesplnení 
povinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila 
pozitívne účinky vypracovania 
homogénneho zoznamu, ktorý nebude 
kombinovať konkrétne trestné činy, 
kategórie trestných činov a zákonné 
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práva, ako je to dnes; navrhuje sa takisto 
začleniť prílohu s vymedzeniami pre 
každý záznam v zozname, aby sa uľahčil 
jeho výklad; napokon sa navrhuje, aby 
každý členský štát vypracoval zoznam 
trestných činov obsiahnutých v jeho 
právnych systémoch, ktorý je možné 
zhrnúť do zoznamu 32 kategórií;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 118
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 
spoločné trestné činy v členských štátoch a 
posúdila možnosť rozšírenia zoznamu 
trestných činov, ktoré si nevyžadujú 
kontrolu obojstrannej trestnosti; 
zdôrazňuje, že je dôležité posúdiť 
začlenenie ďalších trestných činov, ako sú 
konkrétne trestné činy proti životnému 
prostrediu (napr. trestné činy súvisiace so 
znečisťovaním mora z lodí), trestné činy z 
nenávisti, sexuálne zneužívanie, trestné 
činy spáchané digitálnymi prostriedkami, 
ako je krádež totožnosti, trestné činy proti 
verejnému poriadku a ústavná integrita 
členských štátov, zločiny genocídy, zločiny 
proti ľudskosti a vojnové zločiny;

11. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 
spoločné trestné činy v členských štátoch a 
posúdila možnosť rozšírenia zoznamu 
trestných činov, ktoré si nevyžadujú 
kontrolu obojstrannej trestnosti vrátane 
kritéria závažnosti, nadnárodného 
rozmeru alebo negatívneho vplyvu na 
základné hodnoty Únie; zdôrazňuje, že je 
dôležité posúdiť začlenenie ďalších 
trestných činov, ako sú trestné činy proti 
životnému prostrediu (napr. trestné činy 
súvisiace so znečisťovaním mora z lodí), 
trestné činy z nenávisti, sexuálne 
zneužívanie, trestné činy spáchané 
digitálnymi prostriedkami, ako je krádež 
totožnosti, trestné činy proti verejnému 
poriadku a ústavná integrita členských 
štátov, zločiny genocídy, zločiny proti 
ľudskosti a vojnové zločiny; 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;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 119
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 
spoločné trestné činy v členských štátoch 
a posúdila možnosť rozšírenia zoznamu 
trestných činov, ktoré si nevyžadujú 
kontrolu obojstrannej trestnosti; 
zdôrazňuje, že je dôležité posúdiť 
začlenenie ďalších trestných činov, ako sú 
konkrétne trestné činy proti životnému 
prostrediu (napr. trestné činy súvisiace so 
znečisťovaním mora z lodí), trestné činy 
z nenávisti, sexuálne zneužívanie, trestné 
činy spáchané digitálnymi prostriedkami, 
ako je krádež totožnosti, trestné činy proti 
verejnému poriadku a ústavná integrita 
členských štátov, zločiny genocídy, zločiny 
proti ľudskosti a vojnové zločiny;

11. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 
spoločné trestné činy v členských štátoch 
a posúdila možnosť rozšírenia zoznamu 
trestných činov, ktoré si nevyžadujú 
kontrolu obojstrannej trestnosti; 
zdôrazňuje, že je dôležité posúdiť 
začlenenie ďalších trestných činov 
harmonizovaných na úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 
spoločné trestné činy v členských štátoch 
a posúdila možnosť rozšírenia zoznamu 
trestných činov, ktoré si nevyžadujú 
kontrolu obojstrannej trestnosti; 
zdôrazňuje, že je dôležité posúdiť 
začlenenie ďalších trestných činov, ako sú 
konkrétne trestné činy proti životnému 
prostrediu (napr. trestné činy súvisiace so 
znečisťovaním mora z lodí), trestné činy 
z nenávisti, sexuálne zneužívanie, trestné 
činy spáchané digitálnymi prostriedkami, 

11. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 
spoločné trestné činy v členských štátoch, 
no zároveň zdôrazňuje, že vzhľadom na 
narastajúce nedostatky v oblasti zásady 
právneho štátu v niektorých členských 
štátoch by možnosť rozšírenia zoznamu 
trestných činov, ktoré si nevyžadujú 
kontrolu obojstrannej trestnosti, mohla 
ohroziť základné práva jednotlivcov; 
zdôrazňuje, že v dôsledku cezhraničného 
rozmeru zvýšeného počtu trestných činov, 
ako sú konkrétne trestné činy proti 
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ako je krádež totožnosti, trestné činy proti 
verejnému poriadku a ústavná integrita 
členských štátov, zločiny genocídy, 
zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny;

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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Franco Roberti

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 
spoločné trestné činy v členských štátoch 
a posúdila možnosť rozšírenia zoznamu 
trestných činov, ktoré si nevyžadujú 
kontrolu obojstrannej trestnosti; 
zdôrazňuje, že je dôležité posúdiť 
začlenenie ďalších trestných činov, ako sú 
konkrétne trestné činy proti životnému 
prostrediu (napr. trestné činy súvisiace so 
znečisťovaním mora z lodí), trestné činy 
z nenávisti, sexuálne zneužívanie, trestné 
činy spáchané digitálnymi prostriedkami, 
ako je krádež totožnosti, trestné činy proti 
verejnému poriadku a ústavná integrita 
členských štátov, zločiny genocídy, zločiny 
proti ľudskosti a vojnové zločiny;

11. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 
spoločné trestné činy v členských štátoch 
s cieľom lepšie vymedziť, v akých 
prípadoch by sa mal európsky zatykač 
používať, a uľahčiť posudzovanie 
proporcionality; ďalej vyzýva Komisiu, 
aby preskúmala zoznam trestných činov, 
ktoré si nevyžadujú kontrolu obojstrannej 
trestnosti; zdôrazňuje, že je dôležité 
posúdiť začlenenie ďalších trestných činov, 
ako sú konkrétne 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 proti 
verejnému poriadku a ústavná integrita 
členských štátov, zločiny genocídy, zločiny 
proti ľudskosti a vojnové zločiny;

Or. en



AM\1215136SK.docx 63/119 PE658.878v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 122
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 
spoločné trestné činy v členských štátoch 
a posúdila možnosť rozšírenia zoznamu 
trestných činov, ktoré si nevyžadujú 
kontrolu obojstrannej trestnosti; 
zdôrazňuje, že je dôležité posúdiť 
začlenenie ďalších trestných činov, ako sú 
konkrétne trestné činy proti životnému 
prostrediu (napr. trestné činy súvisiace so 
znečisťovaním mora z lodí), trestné činy 
z nenávisti, sexuálne zneužívanie, trestné 
činy spáchané digitálnymi prostriedkami, 
ako je krádež totožnosti, trestné činy proti 
verejnému poriadku a ústavná integrita 
členských štátov, zločiny genocídy, zločiny 
proti ľudskosti a vojnové zločiny;

11. zdôrazňuje, že pokiaľ ide o trestné 
činy, ktoré nie sú zahrnuté v zozname 
trestných činov a ktoré si nevyžadujú 
kontrolu obojstrannej trestnosti, 
vykonávajúce orgány majú možnosť 
odmietnuť vykonanie európskeho 
zatykača, ak čin, na základe ktorého bol 
európsky zatykač vydaný, nie je podľa 
právnych predpisov vykonávajúceho 
členského štátu trestným činom, nie sú 
však povinné tak urobiť; zdôrazňuje preto, 
že začlenenie ďalších trestných činov do 
tohto zoznamu nie je prioritou; 
zdôrazňuje dôležitú úlohu takéhoto 
obmedzeného nepovinného dôvodu 
zamietnutia ako „záchrannej siete“, 
najmä vzhľadom na to, že na rozdiel od 
tradičných zmlúv o vydávaní, v rámcovom 
rozhodnutí o európskom zatykači sa 
nestanovujú výnimky pre politické trestné 
činy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 
spoločné trestné činy v členských štátoch a 
posúdila možnosť rozšírenia zoznamu 
trestných činov, ktoré si nevyžadujú 
kontrolu obojstrannej trestnosti; 
zdôrazňuje, že je dôležité posúdiť 
začlenenie ďalších trestných činov, ako sú 

11. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 
spoločné trestné činy v členských štátoch a 
posúdila možnosť rozšírenia zoznamu 
trestných činov, ktoré si nevyžadujú 
kontrolu obojstrannej trestnosti; 
zdôrazňuje, že je dôležité posúdiť 
začlenenie ďalších trestných činov, ako sú 
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konkrétne trestné činy proti životnému 
prostrediu (napr. trestné činy súvisiace so 
znečisťovaním mora z lodí), trestné činy z 
nenávisti, sexuálne zneužívanie, trestné 
činy spáchané digitálnymi prostriedkami, 
ako je krádež totožnosti, trestné činy proti 
verejnému poriadku a ústavná integrita 
členských štátov, zločiny genocídy, zločiny 
proti ľudskosti a vojnové zločiny;

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, trestné činy proti verejnému 
poriadku a ústave členských štátov, zločiny 
genocídy, zločiny proti ľudskosti a vojnové 
zločiny;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 124
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. víta koordinačnú skupinu pre 
európsky zatykač, ktorú nedávno zriadila 
Komisia; domnieva sa, že táto skupina 
prispeje k posilneniu rýchlej výmeny 
aktuálnych a spoľahlivých informácií, 
osvedčených postupov a k posilneniu 
spolupráce, ktorá môže viesť 
k jednotnejšiemu uplatňovaniu 
európskeho zatykača medzi súdnymi 
orgánmi, ale takisto predpokladá lepšiu 
výmenu informácií medzi právnikmi 
zastupujúcimi osoby, ktorých sa európske 
zatykače týkajú, vo vykonávajúcich 
a vydávajúcich štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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11b. zdôrazňuje, že dvojitá kontrola 
proporcionality vo vydávajúcom aj vo 
vykonávajúcom členskom štáte by 
zabezpečila ochranu jednotlivcov 
a umožnila by vykonávajúcemu 
členskému štátu overiť, či je vydanie 
osoby opodstatnené a slúži celkovým 
záujmom spravodlivosti a či sa európske 
zatykače na účely trestného stíhania 
vydávajú len v vtedy, keď v súvislosti 
s prípadom možno začať trestné konanie, 
a nie pri jeho vyšetrovaní, najmä ak je 
namiesto nich možné použiť iné, menej 
reštriktívne opatrenia, ako je európsky 
vyšetrovací príkaz, s cieľom získavať 
dôkazy bez toho, aby sa požadovalo 
zatknutie a odovzdanie osoby z inej 
krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 
možnosť zníženia trojročnej hranice 
v článku 2 ods. 2 európskeho zatykača pre 
určité trestné činy, ako je obchodovanie 
s ľuďmi a sexuálne vykorisťovanie detí 
a detská pornografia;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 
možnosť zníženia trojročnej hranice 
v článku 2 ods. 2 európskeho zatykača pre 
určité trestné činy, ako je obchodovanie 
s ľuďmi a sexuálne vykorisťovanie detí 
a detská pornografia;

12. pripomína, že cieľom trojročnej 
hranice v článku 2 ods. 2 európskeho 
zatykača je zabezpečiť proporcionalitu 
európskeho zatykača;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 
možnosť zníženia trojročnej hranice v 
článku 2 ods. 2 európskeho zatykača pre 
určité trestné činy, ako je obchodovanie s 
ľuďmi a sexuálne vykorisťovanie detí a 
detská pornografia;

12. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 
možnosť zníženia trojročnej hranice v 
článku 2 ods. 2 európskeho zatykača pre 
určité trestné činy, ako je obchodovanie s 
ľuďmi a sexuálne vykorisťovanie detí, 
detská pornografia a terorizmus;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 129
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby v záujme 
ďalšej integrácie posúdila vytvorenie 
úplného zoznamu, v prípade ktorého by sa 
odovzdanie mohlo odmietnuť („negatívny 
zoznam“), namiesto zoznamu 32 trestných 
činov;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 130
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby v záujme 
ďalšej integrácie posúdila vytvorenie 
úplného zoznamu, v prípade ktorého by sa 
odovzdanie mohlo odmietnuť („negatívny 
zoznam“), namiesto zoznamu 32 trestných 
činov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby v záujme 
ďalšej integrácie posúdila vytvorenie 
úplného zoznamu, v prípade ktorého by sa 
odovzdanie mohlo odmietnuť („negatívny 
zoznam“), namiesto zoznamu 32 trestných 
činov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby v záujme 
ďalšej integrácie posúdila vytvorenie 

13. vyzýva Komisiu, aby v záujme 
ďalšej uskutočniteľnosti posúdila 
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úplného zoznamu, v prípade ktorého by sa 
odovzdanie mohlo odmietnuť („negatívny 
zoznam“), namiesto zoznamu 32 trestných 
činov;

vytvorenie úplného zoznamu, v prípade 
ktorého by sa odovzdanie mohlo 
odmietnuť („negatívny zoznam“);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 133
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby v záujme 
ďalšej integrácie posúdila vytvorenie 
úplného zoznamu, v prípade ktorého by sa 
odovzdanie mohlo odmietnuť („negatívny 
zoznam“), namiesto zoznamu 32 trestných 
činov;

13. vyzýva Komisiu, aby v záujme 
ďalšej integrácie posúdila vytvorenie 
úplného zoznamu, v prípade ktorého by sa 
odovzdanie mohlo odmietnuť („negatívny 
zoznam“), s cieľom jeho následného 
doplnenia do zoznamu 32 trestných činov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 134
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby objasnila 
vedľajšie alebo súvisiace trestné činy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby objasnila 
vedľajšie alebo súvisiace trestné činy;

14. vyzýva Komisiu, aby zvážila 
aktualizáciu príručky vrátane určenia 
členských štátov, ktoré poskytujú možnosť 
odovzdať osobu za trestné činy, za ktoré 
sa môže uložiť trest nižší ako hranica 
uvedená v článku 2 ods. 1, ak ide 
o vedľajšie trestné činy k hlavným 
trestným činom, ktoré spĺňajú túto 
hranicu; v tejto súvislosti pripomína, že 
európskym zatykačom sa neupravuje 
odovzdávanie osôb v prípade vedľajších 
alebo súvisiacich trestných činov, a preto 
v prípade, ak vykonávajúci členský štát 
neodovzdáva osoby za vedľajšie trestné 
činy, pravidlo špeciality môže 
vydávajúcemu členskému štátu zabrániť 
v stíhaní týchto trestných činov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby objasnila 
vedľajšie alebo súvisiace trestné činy;

14. vyzýva Komisiu, aby 
prostredníctvom nástrojov EÚ v oblasti 
harmonizácie trestného práva objasnila 
vedľajšie alebo súvisiace trestné činy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že je dôležité presnejšie 
vymedziť povinnosti a právomoci orgánov 
zapojených do konaní o európskom 
zatykači a zabezpečiť, aby boli 
špecializované a mali praktické skúsenosti; 
potvrdzuje, že široký priestor na voľné 
uváženie vykonávajúceho orgánu je sotva 
zlučiteľný so vzájomným uznávaním; 
domnieva sa, že diskrečná právomoc by 
mala byť v prípadoch obojstrannej 
trestnosti obmedzená;

15. zdôrazňuje, že je dôležité presnejšie 
vymedziť povinnosti a právomoci 
vnútroštátnych orgánov a orgánov EÚ 
zapojených do konaní o európskom 
zatykači a zabezpečiť, aby boli 
špecializované a mali praktické skúsenosti; 
domnieva sa, že priestor na voľné uváženie 
vykonávajúceho orgánu stanovený 
v článku 4 o európskom zatykači je 
zlučiteľný so vzájomným uznávaním, 
keďže umožňuje súdnemu orgánu 
prijímať vyvážené rozhodnutia 
obmedzujúce slobodu jednotlivca – 
napríklad o tom, či by vyžiadaná osoba 
mala vykonávať svoj trest v mieste 
bydliska – a predstavuje ochranné 
opatrenie proti automatickému 
uznávaniu; potvrdzuje, že zlepšenie 
dodržiavania zásady právneho štátu, 
základných práv, väzenských podmienok 
a znalostí odborníkov z praxe o iných 
právnych systémoch prispeje skôr 
k posilneniu vzájomnej dôvery 
a vzájomného uznávania než k zrušeniu 
diskrečnej právomoci vykonávajúcich 
orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Franco Roberti

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že je dôležité presnejšie 
vymedziť povinnosti a právomoci orgánov 
zapojených do konaní o európskom 
zatykači a zabezpečiť, aby boli 
špecializované a mali praktické skúsenosti; 
potvrdzuje, že široký priestor na voľné 
uváženie vykonávajúceho orgánu je sotva 
zlučiteľný so vzájomným uznávaním; 

15. zdôrazňuje, že je dôležité presnejšie 
vymedziť povinnosti a právomoci orgánov 
zapojených do konaní o európskom 
zatykači a zabezpečiť, aby boli 
špecializované a mali praktické skúsenosti; 
potvrdzuje, že široký priestor na voľné 
uváženie vykonávajúceho orgánu je sotva 
zlučiteľný so vzájomným uznávaním; 
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domnieva sa, že diskrečná právomoc by 
mala byť v prípadoch obojstrannej 
trestnosti obmedzená;

domnieva sa, že pri akomkoľvek 
preskúmaní rámcového rozhodnutia 
o európskom zatykači sa musí stanoviť 
postup, na základe ktorého môže európsky 
zatykač vo vydávajúcom členskom štáte 
v prípade potreby potvrdiť sudca, súd, 
vyšetrujúci sudca alebo prokurátor, aby sa 
prekonali rozličné výklady pojmu „súdny 
orgán“; domnieva sa, že ak je možné 
poskytnúť právnu istotu v súvislosti 
s trestnými činmi, na ktoré sa jasne 
vzťahuje vymedzenie obojstrannej 
trestnosti, a trestnými činmi, na ktoré sa 
toto vymedzenie nevzťahuje, diskrečná 
právomoc by mala byť v prípadoch 
obojstrannej trestnosti obmedzená;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že je dôležité 
presnejšie vymedziť povinnosti 
a právomoci orgánov zapojených do 
konaní o európskom zatykači 
a zabezpečiť, aby boli špecializované 
a mali praktické skúsenosti; potvrdzuje, že 
široký priestor na voľné uváženie 
vykonávajúceho orgánu je sotva zlučiteľný 
so vzájomným uznávaním; domnieva sa, že 
diskrečná právomoc by mala byť 
v prípadoch obojstrannej trestnosti 
obmedzená;

15. potvrdzuje, že široký priestor na 
voľné uváženie vykonávajúceho orgánu je 
sotva zlučiteľný so vzájomným uznávaním; 
domnieva sa, že diskrečná právomoc by 
mala byť v prípadoch obojstrannej 
trestnosti obmedzená;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Gwendoline Delbos-Corfield
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že je dôležité presnejšie 
vymedziť povinnosti a právomoci orgánov 
zapojených do konaní o európskom 
zatykači a zabezpečiť, aby boli 
špecializované a mali praktické skúsenosti; 
potvrdzuje, že široký priestor na voľné 
uváženie vykonávajúceho orgánu je sotva 
zlučiteľný so vzájomným uznávaním; 
domnieva sa, že diskrečná právomoc by 
mala byť v prípadoch obojstrannej 
trestnosti obmedzená;

15. zdôrazňuje, že je dôležité presnejšie 
vymedziť povinnosti a právomoci rôznych 
aktérov zapojených do konaní 
o európskom zatykači a zabezpečiť, aby 
boli špecializované a mali praktické 
skúsenosti; potvrdzuje, že široký priestor 
na voľné uváženie vykonávajúceho orgánu 
sa považuje za sotva zlučiteľný so 
vzájomným uznávaním, považuje však za 
potrebné zabezpečiť úplné dodržiavanie 
základných práv jednotlivcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že je dôležité presnejšie 
vymedziť povinnosti a právomoci orgánov 
zapojených do konaní o európskom 
zatykači a zabezpečiť, aby boli 
špecializované a mali praktické skúsenosti; 
potvrdzuje, že široký priestor na voľné 
uváženie vykonávajúceho orgánu je sotva 
zlučiteľný so vzájomným uznávaním; 
domnieva sa, že diskrečná právomoc by 
mala byť v prípadoch obojstrannej 
trestnosti obmedzená;

15. zdôrazňuje, že je dôležité presnejšie 
vymedziť povinnosti a právomoci orgánov 
zapojených do konaní o európskom 
zatykači a zabezpečiť, aby boli 
špecializované a mali praktické skúsenosti; 
potvrdzuje, že široký priestor na voľné 
uváženie vykonávajúceho orgánu je sotva 
zlučiteľný so vzájomným uznávaním; 
domnieva sa, že diskrečná právomoc by 
mala byť v prípadoch obojstrannej 
trestnosti prísne obmedzená;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 142
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
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Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že je dôležité presnejšie 
vymedziť povinnosti a právomoci orgánov 
zapojených do konaní o európskom 
zatykači a zabezpečiť, aby boli 
špecializované a mali praktické skúsenosti; 
potvrdzuje, že široký priestor na voľné 
uváženie vykonávajúceho orgánu je sotva 
zlučiteľný so vzájomným uznávaním; 
domnieva sa, že diskrečná právomoc by 
mala byť v prípadoch obojstrannej 
trestnosti obmedzená;

15. zdôrazňuje, že je dôležité presnejšie 
vymedziť povinnosti a právomoci orgánov 
zapojených do konaní o európskom 
zatykači a zabezpečiť, aby boli 
špecializované a mali praktické skúsenosti; 
potvrdzuje, že široký priestor na voľné 
uváženie vykonávajúceho orgánu je v 
rozpore so vzájomným uznávaním; 
domnieva sa, že diskrečná právomoc by 
mala byť v prípadoch obojstrannej 
trestnosti obmedzená;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 143
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
v posudzovaní transpozície európskeho 
zatykača a iných nástrojov justičnej 
spolupráce a aby v prípade potreby začala 
konanie o nesplnení povinnosti;

16. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
v posudzovaní transpozície európskeho 
zatykača a iných nástrojov justičnej 
spolupráce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva členské štáty, aby včas 
a riadne vykonávali európsky zatykač 
a alternatívne právne nástroje v trestných 

17. vyzýva členské štáty, aby včas 
a riadne vykonávali európsky zatykač, ako 
aj ďalšie právne nástroje v trestných 
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veciach; veciach; zdôrazňuje, že nástroje ako 
rámcové rozhodnutie o odovzdávaní 
väzňov, rámcové rozhodnutie 
o probačných opatreniach 
a alternatívnych sankciách, európsky 
vyšetrovací príkaz, európsky príkaz na 
dohľad, Dohovor Rady Európy 
o odovzdávaní trestného konania 
dopĺňajú európsky zatykač a poskytujú 
k nemu užitočné a menej rušivé 
alternatívy; zdôrazňuje, že európsky 
zatykač by sa mal používať len vtedy, ak 
sa vyčerpajú všetky ostatné alternatívne 
možnosti; naliehavo vyzýva orgány 
členských štátov, aby podľa možnosti 
namiesto vydávania európskeho zatykača 
používali uvedené nástroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva členské štáty, aby včas 
a riadne vykonávali európsky zatykač 
a alternatívne právne nástroje v trestných 
veciach;

17. vyzýva členské štáty, aby včas 
a riadne vykonávali európsky zatykač 
a alternatívne právne nástroje v trestných 
veciach; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby využívali alternatívne opatrenia 
vrátane európskeho vyšetrovacieho 
príkazu, európskeho príkazu na dohľad 
a opatrenia o procesných právach, ktoré 
sú menej rušivými nástrojmi vzájomného 
uznávania; vyzýva Komisiu, aby pozorne 
monitorovala ich správne vykonávanie; 
vyzýva členské štáty, aby neuplatňovali 
európsky zatykač v situáciách, keď by 
menej rušivé opatrenie viedlo k rovnakým 
výsledkom, a to aj vrátane vypočutia 
formou videokonferencie a súvisiacich 
nástrojov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 146
Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva členské štáty, aby včas 
a riadne vykonávali európsky zatykač 
a alternatívne právne nástroje v trestných 
veciach;

17. vyzýva členské štáty, aby včas 
a dôkladne vykonávali rámcové 
rozhodnutie a príslušné rozsudky 
Súdneho dvora o európskom zatykači, ako 
aj ďalšie právne nástroje v trestných 
veciach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, že súdne orgány v konaní 
o európskom zatykači upustia od 
vydávania ochranného opatrenia 
a poriadkových opatrení, najmä ak osoba 
súhlasí so svojím odovzdaním, pokiaľ to 
nie je nevyhnutne potrebné 
a opodstatnené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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18. berie na vedomie znepokojujúcu 
správu Komisie o vykonávaní smernice 
2013/48/EÚ o práve na prístup k obhajcovi 
v konaní európskeho zatykača; vyzýva 
Komisiu, aby naďalej posudzovala, či 
členské štáty dodržiavajú smernicu, a aby 
prijala primerané opatrenia na 
zabezpečenie súladu s jej ustanoveniami;

18. berie na vedomie znepokojujúcu 
správu Komisie o vykonávaní smernice 
2013/48/EÚ o práve na prístup k obhajcovi 
v konaní európskeho zatykača, v ktorej sa 
okrem iného uvádza, že: „Právne predpisy 
v štyroch členských štátoch vôbec 
neobsahujú právo vyžiadaných osôb 
zvoliť si obhajcu vo vydávajúcom 
členskom štáte. Približne päť členských 
štátov jednoznačne nezabezpečuje, že 
vyžiadané osoby dostanú informácie 
o tomto práve bez zbytočného odkladu... 
Do právnych predpisov desiatich 
členských štátov nebola transponovaná 
požiadavka, aby príslušný orgán 
vydávajúceho členského štátu bez 
zbytočného odkladu poskytol vyžiadaným 
osobám informácie, ktoré im pomôžu pri 
zvolení si obhajcu“ (s. 18); naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby naďalej posudzovala, 
či členské štáty dodržiavajú smernicu, 
a aby prijala primerané opatrenia a začala 
konanie o nesplnení povinnosti na 
zabezpečenie súladu s jej ustanoveniami; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zintenzívnila úsilie o zabezpečenie 
úplného vykonávania všetkých smerníc 
o procesných zárukách s cieľom 
zabezpečiť, aby vyžiadané osoby mohli 
využívať účinnú obranu v cezhraničných 
konaniach, ktorá by mala byť bezplatná 
v prípade, ak nemajú dostatok 
prostriedkov; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby predložila právne predpisy s cieľom 
stanoviť minimálne pravidlá ochrany 
procesných práv zraniteľných 
podozrivých a obvinených osôb, 
v súvislosti s nedostatočným vykonávaním 
odporúčania Komisie z 27. novembra 
2013 o procesných zárukách pre 
zraniteľné osoby podozrivé alebo 
obvinené v trestnom konaní, najmä 
pokiaľ ide o zraniteľné dospelé osoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
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Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. berie na vedomie znepokojujúcu 
správu Komisie o vykonávaní smernice 
2013/48/EÚ o práve na prístup k obhajcovi 
v konaní európskeho zatykača; vyzýva 
Komisiu, aby naďalej posudzovala, či 
členské štáty dodržiavajú smernicu, a aby 
prijala primerané opatrenia na 
zabezpečenie súladu s jej ustanoveniami;

18. berie na vedomie znepokojujúcu 
správu Komisie o vykonávaní smernice 
2013/48/EÚ o práve na prístup k obhajcovi 
v konaní európskeho zatykača; vyzýva 
Komisiu, aby naďalej posudzovala, či 
členské štáty dodržiavajú smernicu, a aby 
prijala primerané opatrenia a začala 
konanie o nesplnení povinnosti na 
zabezpečenie súladu s jej ustanoveniami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva členské štáty, aby poskytli 
flexibilitu jazykovým režimom európskeho 
zatykača;

19. vyzýva členské štáty, aby poskytli 
dodržiavanie jazykových režimov 
európskeho zatykača zaistením správneho 
uplatňovania smernice 2010/64/EÚ o 
práve na tlmočenie a preklad v trestnom 
konaní;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 151
Franco Roberti

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva členské štáty, aby poskytli 19. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
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flexibilitu jazykovým režimom európskeho 
zatykača;

rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV 
neobsahuje lehoty na odovzdávanie 
preložených európskych zatykačov; 
vyzýva členské štáty, aby v súvislosti 
s jazykovým režimom európskeho 
zatykača uplatňovali spoločné postupy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva členské štáty, aby poskytli 
flexibilitu jazykovým režimom európskeho 
zatykača;

19. vyzýva členské štáty, aby zaviedli 
potrebné mechanizmy na zabránenie 
oneskoreniam alebo prekážkam v 
súvislosti s úradnými jazykovými 
režimami európskeho zatykača;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 153
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva členské štáty, aby poskytli 
flexibilitu jazykovým režimom európskeho 
zatykača;

19. vyzýva členské štáty, aby poskytli 
flexibilitu jazykovým režimom európskeho 
zatykača a zároveň presadzovali právo na 
tlmočenie a preklad v trestnom konaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Jorge Buxadé Villalba
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Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
jednotné uplatňovanie a účinné 
monitorovanie lehôt;

20. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
jednotné uplatňovanie a účinné 
monitorovanie lehôt zavedením zásady 
priaznivej aplikácie tak, aby sa po 
uplynutí primeranej lehoty bez toho, aby 
prijímajúci členský štát, ktorý dostal 
zatykač, tento zatykač vykonal, chápal tak, 
že sa poskytuje v prospech obetí a ich 
práva na náhradu škody, čím sa zabráni 
neodôvodnenému oneskoreniu a 
výnimkám s odkladným účinkom;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 155
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
jednotné uplatňovanie a účinné 
monitorovanie lehôt;

20. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
jednotné uplatňovanie a účinné 
monitorovanie lehôt pri rešpektovaní 
základných práv jednotlivcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
primerané financovanie Eurojustu a EJS na 
uľahčenie a koordináciu európskeho 

21. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
primerané financovanie Eurojustu a EJS na 
uľahčenie a koordináciu európskeho 
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zatykača; konštatuje, že rozpočtové plány 
Komisie pre Eurojust by viedli k stagnácii 
financovania napriek zvýšenému 
pracovnému zaťaženiu;

zatykača; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že rozpočtové plány Komisie pre Eurojust 
by viedli k stagnácii financovania napriek 
zvýšenému pracovnému zaťaženiu; 
poukazuje na to, že je nevyhnutné, aby 
rozpočet Eurojustu zodpovedal jeho 
úlohám a prioritám, aby bol schopný 
plniť svoj mandát;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Franco Roberti

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
primerané financovanie Eurojustu a EJS na 
uľahčenie a koordináciu európskeho 
zatykača; konštatuje, že rozpočtové plány 
Komisie pre Eurojust by viedli k stagnácii 
financovania napriek zvýšenému 
pracovnému zaťaženiu;

21. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
primerané financovanie Eurojustu a EJS na 
uľahčenie a koordináciu európskeho 
zatykača; konštatuje, že rozpočtové plány 
Komisie pre Eurojust by viedli k stagnácii 
financovania napriek zvýšenému 
pracovnému zaťaženiu; opakuje svoju 
výzvu na vytvorenie osobitnej justičnej 
siete európskeho zatykača;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
primerané financovanie Eurojustu a EJS na 
uľahčenie a koordináciu európskeho 
zatykača; konštatuje, že rozpočtové plány 
Komisie pre Eurojust by viedli k stagnácii 
financovania napriek zvýšenému 

21. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
primerané financovanie Eurojustu a EJS na 
uľahčenie a koordináciu európskeho 
zatykača; konštatuje, že súčasné 
rozpočtové prostriedky Komisie pre 
Eurojust nie sú dostatočné vzhľadom na 
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pracovnému zaťaženiu; výzvy, ktorým agentúra čelí v súvislosti 
s neprestajne rastúcim počtom prípadov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
primerané financovanie Eurojustu a EJS na 
uľahčenie a koordináciu európskeho 
zatykača; konštatuje, že rozpočtové plány 
Komisie pre Eurojust by viedli k stagnácii 
financovania napriek zvýšenému 
pracovnému zaťaženiu;

21. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
primerané financovanie Eurojustu 
a Európska justičná sieť (EJS) na 
uľahčenie a koordináciu európskeho 
zatykača; konštatuje, že rozpočtové plány 
Komisie pre Eurojust by viedli k stagnácii 
financovania napriek zvýšenému 
pracovnému zaťaženiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby poskytli primerané finančné 
prostriedky na odbornú prípravu 
odborníkov z praxe v oblasti európskeho 
zatykača vrátane polície, prokurátorov, 
súdnictva a obhajcov; berie na vedomie 
hodnotu programov EJTN, ako sú 
simulácie európskych zatykačov 
a jazykové školenia;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby poskytli primerané finančné 
prostriedky na právnu pomoc osobám, na 
ktoré sa vzťahuje konanie o európskom 
zatykači, a to aj na právnu pomoc vo 
vydávajúcom aj vo vykonávajúcom 
členskom štáte pred nariadením 
odovzdania, finančné prostriedky pre 
náležite kvalifikovaných tlmočníkov 
a prekladateľov, osobitnú odbornú 
prípravu odborníkov z praxe v oblasti 
európskeho zatykača vrátane polície, 
prokurátorov, súdnictva a obhajcov, a to 
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najmä v oblastiach, ako sú aspekty 
základných práv v rámci európskeho 
zatykača, posudzovanie proporcionality 
a alternatívnych opatrení k zadržaniu, 
zastupovanie v konaniach o európskom 
zatykači a pri postupoch podávania 
návrhu na začatie prejudiciálneho 
konania Súdnemu dvoru EÚ 
a požadovanie záruk od orgánov iných 
členských štátov; berie na vedomie 
hodnotu programov Európskej siete 
odbornej justičnej prípravy (EJTN), ako 
sú simulácie európskych zatykačov 
a jazykové školenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby poskytli primerané finančné 
prostriedky na odbornú prípravu 
odborníkov z praxe v oblasti európskeho 
zatykača vrátane polície, prokurátorov, 
súdnictva a obhajcov; berie na vedomie 
hodnotu programov EJTN, ako sú 
simulácie európskych zatykačov 
a jazykové školenia;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby poskytli primerané finančné 
prostriedky na odbornú prípravu 
odborníkov z praxe v oblasti európskeho 
zatykača vrátane polície, prokurátorov, 
súdnictva a obhajcov; zdôrazňuje hodnotu 
programov EJTN, ako sú simulácie 
európskych zatykačov a jazykové školenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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23. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
platformu odbornej prípravy pre expertov 
a odborníkov z praxe o nástrojoch 
vzájomného uznávania vrátane európskeho 
zatykača; potvrdzuje, že by im mala 
poskytnúť poznatky o úzkom vzťahu 
medzi nástrojmi vrátane spoločného 
priestoru na výmenu skúseností;

23. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
platformu odbornej prípravy pre expertov 
a odborníkov z praxe o nástrojoch 
vzájomného uznávania vrátane európskeho 
zatykača; potvrdzuje, že by im mala 
poskytnúť poznatky o úzkom vzťahu 
medzi nástrojmi vrátane spoločného 
priestoru na výmenu skúseností; 
zdôrazňuje, že v záujme zabezpečenia 
rovnosti dostupných prostriedkov by 
právnici mali mať prístup k cielenej, 
prístupnej a cenovo dostupnej odbornej 
príprave; vyzýva Komisiu, aby 
podporovala a uľahčila poskytovanie 
takejto odbornej prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
platformu odbornej prípravy pre expertov 
a odborníkov z praxe o nástrojoch 
vzájomného uznávania vrátane európskeho 
zatykača; potvrdzuje, že by im mala 
poskytnúť poznatky o úzkom vzťahu 
medzi nástrojmi vrátane spoločného 
priestoru na výmenu skúseností;

23. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
a prípadne ďalej rozvíjala Európsku sieť 
odbornej justičnej prípravy (EJTN) 
a existujúce vnútroštátne platformy 
odbornej prípravy v oblasti súdnictva 
o nástrojoch vzájomného uznávania 
vrátane európskeho zatykača; potvrdzuje, 
že by im mala poskytnúť poznatky 
o úzkom vzťahu medzi nástrojmi vrátane 
spoločného priestoru na výmenu 
skúseností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odsek 23
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
platformu odbornej prípravy pre expertov a 
odborníkov z praxe o nástrojoch 
vzájomného uznávania vrátane európskeho 
zatykača; potvrdzuje, že by im mala 
poskytnúť poznatky o úzkom vzťahu 
medzi nástrojmi vrátane spoločného 
priestoru na výmenu skúseností;

23. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s 
členskými štátmi vytvorila platformu 
odbornej prípravy pre expertov a 
odborníkov z praxe o nástrojoch 
vzájomného uznávania vrátane európskeho 
zatykača; potvrdzuje, že by im mala 
poskytnúť poznatky o úzkom vzťahu 
medzi nástrojmi vrátane spoločného 
priestoru na výmenu skúseností;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 165
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva Komisiu, aby uľahčila 
zriadenie siete obhajcov pôsobiacich 
v oblasti európskeho trestného súdnictva 
a vydávania a aby im poskytla primerané 
finančné prostriedky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že spoluprácu medzi 
orgánmi vrátane dodržiavania základných 
práv možno zlepšiť využívaním technológií 
a digitalizácie; žiada, aby sa vytvorila 
centralizovaná databáza vnútroštátnych 
žiadostí o európsky zatykač (ako v prípade 

24. poznamenáva, že spoluprácu medzi 
orgánmi vrátane dodržiavania základných 
práv možno zlepšiť využívaním technológií 
a digitalizácie;



AM\1215136SK.docx 85/119 PE658.878v01-00

SK

iných oblastí práva EÚ)28;
_________________
28 Pozri posúdenie EPRS o vykonávaní 
európskeho zatykača z júna 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že spoluprácu medzi 
orgánmi vrátane dodržiavania základných 
práv možno zlepšiť využívaním technológií 
a digitalizácie; žiada, aby sa vytvorila 
centralizovaná databáza vnútroštátnych 
žiadostí o európsky zatykač (ako v prípade 
iných oblastí práva EÚ)28;

24. poznamenáva, že spoluprácu medzi 
orgánmi vrátane dodržiavania základných 
práv možno zlepšiť využívaním 
bezpečnostných technológií a digitalizácie; 
víta vytvorenie databázy agentúry FRA 
týkajúcej sa podmienok zadržiavania 
v trestnom konaní; žiada, aby sa vytvorila 
centralizovaná databáza vnútroštátnych 
žiadostí o európsky zatykač (ako v prípade 
iných oblastí práva EÚ)28;

_________________ _________________
28 Pozri posúdenie EPRS o vykonávaní 
európskeho zatykača z júna 2020.

28 Pozri posúdenie EPRS o vykonávaní 
európskeho zatykača z júna 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. domnieva sa, že osobitná verejná 
databáza právnikov v oblasti európskeho 
zatykača by mohla prispieť k zaručeniu 
práva na prístup k obhajcovi; konštatuje, 
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že zabezpečením dvojitého zastúpenia by 
sa zlepšila úroveň objektívnosti 
a spravodlivosti európskeho zatykača; 
zdôrazňuje, že právnici by mali mať 
prístup k spisom prípadov vo vydávajúcom 
aj vo vykonávajúcom štáte, a to aj 
k základným spisom, na ktorých je 
založené rozhodnutie o vydaní európskeho 
zatykača a vnútroštátneho zatykača, aby 
mohli osobe, na ktorú sa vzťahuje 
konanie o európskom zatykači, poskytnúť 
účinnú právnu pomoc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Franco Roberti

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. žiada, aby sa nevykonané európske 
zatykače pravidelne prehodnocovali a aby 
sa preskúmalo, či by sa nemali stiahnuť 
spolu s príslušnými zápismi v SIS II 
a databáze Interpolu; vyzýva takisto na 
stiahnutie európskeho zatykač 
a príslušných zápisov v SIS II a databáze 
Interpolu, ak bol európsky zatykač 
zamietnutý z povinných dôvodov, 
napríklad z dôvodu ne bis in idem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila 25. zdôrazňuje, že ak sa Komisia 
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stanoviská národných parlamentov 
v súlade s protokolom 2, keďže ich účasť 
zabezpečuje demokratickú kontrolu 
trestného práva EÚ;

rozhodne navrhnúť legislatívne akty 
s cieľom posilniť procesné záruky, je 
nevyhnutné uskutočniť rozsiahle 
konzultácie a zohľadniť stanoviská 
národných parlamentov v súlade 
s protokolom 2, keďže ich účasť 
zabezpečuje demokratickú kontrolu 
uplatňovania zásad subsidiarity 
a proporcionality v trestnom práve EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila 
stanoviská národných parlamentov v 
súlade s protokolom 2, keďže ich účasť 
zabezpečuje demokratickú kontrolu 
trestného práva EÚ;

25. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila 
stanoviská národných parlamentov v 
súlade s protokolom 2;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 172
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. zdôrazňuje, že aktívne zápisy v SIS 
by sa mali odstrániť v prípade, ak 
vykonávajúci členský štát odmietne 
odovzdať požadovanú osobu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 173
Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. 26a. zdôrazňuje, že členské štáty sú 
povinné zabezpečiť, aby každá osoba, 
ktorej práva a slobody sú porušované 
rozhodnutím, opatrením alebo 
opomenutím vrátane chýb pri uplatňovaní 
európskeho zatykača, mala právo na 
účinnú nápravu pred súdom v súlade 
s Chartou základných práv Európskej 
únie a ustálenou judikatúrou Súdneho 
dvora Európskej únie. Ak sa takáto 
náprava vykoná vo vykonávajúcom štáte 
a má odkladný účinok, prijme sa konečné 
rozhodnutie o tejto náprave v lehote 
stanovenej v príslušnom nástroji 
vzájomného uznávania, alebo ak nie je 
výslovne určená lehota, tak, aby sa čo 
najskôr zaručilo, že nebude ohrozený účel 
postupu vzájomného uznávania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. poznamenáva, že hoci článok 7 
ods. 1 Zmluvy o EÚ môže mať vplyv na 
vzájomné uznávanie, podľa Súdneho 
dvora musí vykonávajúci orgán v každom 
konkrétnom prípade posúdiť, či existujú 
podstatné dôvody domnievať sa, že po 
odovzdaní hrozí, že budú porušené 
základné práva; zdôrazňuje, že uplatnenie 
článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ neznamená 
automatické neuznávanie;

vypúšťa sa
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 175
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. poznamenáva, že hoci článok 7 
ods. 1 Zmluvy o EÚ môže mať vplyv na 
vzájomné uznávanie, podľa Súdneho dvora 
musí vykonávajúci orgán v každom 
konkrétnom prípade posúdiť, či existujú 
podstatné dôvody domnievať sa, že po 
odovzdaní hrozí, že budú porušené 
základné práva; zdôrazňuje, že uplatnenie 
článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ neznamená 
automatické neuznávanie;

27. poznamenáva, že hoci článok 7 
ods. 1 Zmluvy o EÚ môže mať vplyv na 
vzájomné uznávanie, podľa existujúcej 
judikatúry Súdneho dvora musí 
vykonávajúci orgán v každom konkrétnom 
prípade posúdiť, či existujú podstatné 
dôvody domnievať sa, že po odovzdaní 
hrozí, že budú porušené základné práva; 
konštatuje však, že Súdny dvor čoskoro 
objasní dôsledky systémových 
a všeobecných nedostatkov v nezávislosti 
súdnictva vydávajúceho členského štátu, 
a to aj v prípade, že neexistujú konkrétne 
obavy týkajúce sa osobnej situácie 
vyžiadanej osoby (veci C-354/20 PPU a C-
412/20 PPU); zdôrazňuje, že v odôvodnení 
10 európskeho zatykača sa stanovuje, že 
vykonávanie európskeho zatykača 
v jednom členskom štáte môže byť 
pozastavené iba na základe rozhodnutia 
Rady o závažnom a pretrvávajúcom 
porušovaní podľa článku 7 ods. 1; 
zdôrazňuje však, že uplatnenie článku 7 
ods. 1 Zmluvy o EÚ Komisiou alebo 
Európskym parlamentom môže mať vplyv 
na vzájomné uznávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 27
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. poznamenáva, že hoci článok 7 
ods. 1 Zmluvy o EÚ môže mať vplyv na 
vzájomné uznávanie, podľa Súdneho dvora 
musí vykonávajúci orgán v každom 
konkrétnom prípade posúdiť, či existujú 
podstatné dôvody domnievať sa, že po 
odovzdaní hrozí, že budú porušené 
základné práva; zdôrazňuje, že uplatnenie 
článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ neznamená 
automatické neuznávanie;

27. poznamenáva, že hoci článok 7 
ods. 1 Zmluvy o EÚ môže mať vplyv na 
vzájomné uznávanie, podľa Súdneho dvora 
musí vykonávajúci orgán v každom 
konkrétnom prípade posúdiť, či existujú 
podstatné dôvody domnievať sa, že po 
odovzdaní hrozí, že budú porušené 
základné práva; zdôrazňuje, že uplatnenie 
článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ naznačuje, 
že existuje jasné riziko vážneho porušenia 
hodnôt Únie, ako sú nedostatočné záruky 
nezávislosti súdnictva; domnieva sa, že 
európsky zatykač by sa za takých 
okolností nemal používať, keďže jeho 
úloha by bola spochybnená; domnieva sa, 
že v takýchto prípadoch by sa malo zvážiť 
prijatie mechanizmov zmrazenia; víta 
skutočnosť, že regionálny súd 
v Amsterdame predložil Súdnemu dvoru 
EÚ druhý prípad týkajúci sa vykonávania 
európskeho zatykača z Poľska; 
konštatuje, že až do rozhodnutia Súdneho 
dvora EÚ sa v Holandsku nevykoná 
žiadny európsky zatykač z Poľska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. poznamenáva, že hoci článok 7 
ods. 1 Zmluvy o EÚ môže mať vplyv na 
vzájomné uznávanie, podľa Súdneho dvora 
musí vykonávajúci orgán v každom 
konkrétnom prípade posúdiť, či existujú 
podstatné dôvody domnievať sa, že po 
odovzdaní hrozí, že budú porušené 
základné práva; zdôrazňuje, že uplatnenie 
článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ neznamená 
automatické neuznávanie;

27. poznamenáva, že hoci 
uplatňovanie postupu podľa článku 7 ods. 
1 Zmluvy o EÚ má vplyv na vzájomné 
uznávanie, podľa Súdneho dvora musí 
vykonávajúci orgán v každom konkrétnom 
prípade posúdiť, či existujú podstatné 
dôvody domnievať sa, že po odovzdaní 
hrozí, že budú porušené základné práva; 
poukazuje na to, že uplatnenie článku 7 
ods. 1 a 2 Zmluvy o EÚ neznamená 
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automatické neuznávanie, preto by sa mal 
vytvoriť systém preventívnych opatrení, a 
to aj po pozastavenie platnosti nástroja, 
aby sa posilnili záruky a dôvera a 
vzájomné uznávanie medzi členskými 
štátmi;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 178
Balázs Hidvéghi

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. poznamenáva, že hoci článok 7 
ods. 1 Zmluvy o EÚ môže mať vplyv na 
vzájomné uznávanie, podľa Súdneho dvora 
musí vykonávajúci orgán v každom 
konkrétnom prípade posúdiť, či existujú 
podstatné dôvody domnievať sa, že po 
odovzdaní hrozí, že budú porušené 
základné práva; zdôrazňuje, že uplatnenie 
článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ neznamená 
automatické neuznávanie;

27. poznamenáva, že hoci článok 7 
ods. 1 Zmluvy o EÚ môže mať vplyv na 
vzájomné uznávanie, podľa Súdneho dvora 
musí vykonávajúci orgán v každom 
konkrétnom prípade posúdiť, či existujú 
podstatné dôvody domnievať sa, že po 
odovzdaní hrozí, že budú porušené 
základné práva; zdôrazňuje, že uplatnenie 
článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ neznamená 
automatické neuznávanie; konštatuje, že by 
to vážne poškodilo spoluprácu v trestných 
veciach a oslabilo by to fungovanie celého 
systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Franco Roberti

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. poznamenáva, že hoci článok 7 
ods. 1 Zmluvy o EÚ môže mať vplyv na 
vzájomné uznávanie, podľa Súdneho 
dvora musí vykonávajúci orgán v každom 

27. zdôrazňuje súvislosť medzi 
podmienkami zadržiavania a opatreniami 
týkajúcimi sa európskeho zatykača 
a pripomína členským štátom, že v článku 
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konkrétnom prípade posúdiť, či existujú 
podstatné dôvody domnievať sa, že po 
odovzdaní hrozí, že budú porušené 
základné práva; zdôrazňuje, že uplatnenie 
článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ neznamená 
automatické neuznávanie;

3 Európskeho dohovoru o ľudských 
právach (EDĽP) a v judikatúre 
Európskeho súdu pre ľudské práva 
(ESĽP) sa členským štátom ukladajú 
nielen negatívne povinnosti tým, že sa 
v nich stanovuje zákaz vystavovať väzňov 
neľudskému a ponižujúcemu 
zaobchádzaniu, ale aj pozitívne 
povinnosti, keďže sa od nich vyžaduje, 
aby zabezpečili, aby boli väzenské 
podmienky v súlade s ľudskou 
dôstojnosťou, a že v prípade porušenia 
týchto práv sa vykoná dôkladné a účinné 
vyšetrovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. zdôrazňuje, že Súdny dvor 
Európskej únie uznal, že aj keď sa tak 
výslovne nestanovuje v rámcovom 
rozhodnutí o európskom zatykači, za 
istých okolností sa európsky zatykač musí 
zamietnuť, a to najmä ak existuje riziko 
porušenia základných práv vyžiadanej 
osoby vo vykonávajúcej krajine z dôvodu 
neľudských väzenských podmienok (C-
404/15 a C-659/15 PPU, pokiaľ ide 
o článok 4 Charty základných práv 
Európskej únie) alebo iného ako 
nezávislého súdnictva (C-216/18 PPU, 
pokiaľ ide o článok 47 Charty základných 
práv EÚ); zdôrazňuje, že odovzdanie 
osoby do iného členského štátu môže viesť 
aj k iným druhom porušovania práva na 
spravodlivý proces alebo k porušovaniu 
podstaty iných základných práv, ako je 
právo na zdravotnú starostlivosť (článok 
35 Charty základných práv EÚ) alebo 
právo na vzdelanie v prípade detí, na ktoré 
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sa vzťahuje konanie o európskom 
zatykači (článok 14 Charty základných 
práv EÚ); vyzýva preto vykonávajúci 
orgán členského štátu, aby zohľadnil 
možné porušenie všetkých základných 
práv a overil, či existujú závažné dôvody 
domnievať sa, že odovzdanie „by nebolo 
v súlade so záväzkami vykonávajúceho 
štátu v súlade s článkom 6 Zmluvy o EÚ 
a charty“, ako sa výslovne uvádza 
v najnovších nástrojoch o justičnej 
spolupráci v trestných veciach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 27 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27b. zdôrazňuje súvislosť medzi 
podmienkami zadržiavania a opatreniami 
týkajúcimi sa európskeho zatykača 
a pripomína členským štátom, že v článku 
3 Európskeho dohovoru o ľudských 
právach (EDĽP) a v judikatúre 
Európskeho súdu pre ľudské práva 
(ESĽP) sa členským štátom ukladajú 
nielen negatívne povinnosti tým, že sa 
v nich stanovuje zákaz vystavovať väzňov 
neľudskému a ponižujúcemu 
zaobchádzaniu, ale aj pozitívne 
povinnosti, keďže sa od nich vyžaduje, 
aby zabezpečili, aby boli väzenské 
podmienky v súlade s ľudskou 
dôstojnosťou, a že v prípade porušenia 
týchto práv sa vykoná dôkladné a účinné 
vyšetrovanie; vyzýva členské štáty, aby 
osobitne zohľadňovali práva zraniteľných 
osôb a celkovo dôkladne preskúmali 
alternatívy k zadržiavaniu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 182
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 27 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27c. v záujme zabezpečenia účinnosti 
rámca vzájomného uznávania vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala, aké právne 
a finančné prostriedky sú k dispozícii na 
úrovni Únie na zlepšenie noriem v oblasti 
zadržiavania vrátane legislatívnych 
návrhov o podmienkach vyšetrovacej 
väzby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 27 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27c. vyzýva členské štáty, aby v súlade 
s chartou zabezpečili ustálenú judikatúru 
Európskeho súdneho dvora a Európskeho 
súdu pre ľudské práva, aby každý, koho 
práva a slobody sú porušené rozhodnutím, 
konaním alebo opomenutím pri 
vykonávaní európskeho zatykača, mal 
právo na účinný prostriedok nápravy pred 
súdom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
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Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. opätovne zdôrazňuje význam 
mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny 
štát a základné práva vo forme 
medziinštitucionálnej dohody 
pozostávajúcej z každoročného 
nezávislého preskúmania založeného na 
dôkazoch s cieľom posúdiť, či všetky 
členské štáty EÚ dodržiavajú článok 2 
Zmluvy o EÚ, ako aj odporúčania pre 
jednotlivé krajiny;

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 185
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. opätovne zdôrazňuje význam 
mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny 
štát a základné práva vo forme 
medziinštitucionálnej dohody 
pozostávajúcej z každoročného nezávislého 
preskúmania založeného na dôkazoch s 
cieľom posúdiť, či všetky členské štáty EÚ 
dodržiavajú článok 2 Zmluvy o EÚ, ako aj 
odporúčania pre jednotlivé krajiny;

28. opätovne zdôrazňuje význam 
mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny 
štát a základné práva vo forme 
medziinštitucionálnej dohody 
pozostávajúcej z každoročného nezávislého 
preskúmania založeného na dôkazoch s 
cieľom posúdiť, či všetky členské štáty EÚ 
dodržiavajú článok 2 Zmluvy o EÚ, ako aj 
odporúčania pre jednotlivé krajiny s 
cieľom zlepšiť vzájomnú dôveru medzi 
členskými štátmi; zdôrazňuje, že je 
dôležité spájať odmietnutie vykonania z 
dôvodu rizika porušenia základných práv 
s ročnými výsledkami odvodenými z tohto 
mechanizmu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 186
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Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. opätovne zdôrazňuje význam 
mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny 
štát a základné práva vo forme 
medziinštitucionálnej dohody 
pozostávajúcej z každoročného nezávislého 
preskúmania založeného na dôkazoch 
s cieľom posúdiť, či všetky členské štáty 
EÚ dodržiavajú článok 2 Zmluvy o EÚ, 
ako aj odporúčania pre jednotlivé krajiny;

28. opätovne zdôrazňuje význam 
mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny 
štát a základné práva vo forme 
medziinštitucionálnej dohody 
pozostávajúcej z každoročného nezávislého 
preskúmania založeného na dôkazoch 
s cieľom posúdiť, či všetky členské štáty 
EÚ dodržiavajú článok 2 Zmluvy o EÚ, 
ako aj odporúčania pre jednotlivé krajiny; 
zdôrazňuje, že vytvorenie mechanizmu EÚ 
pre demokraciu, právny štát a základné 
práva ako kľúčového nástroja prispeje 
k posilneniu vzájomnej dôvery medzi 
členskými štátmi v súvislosti 
s uplatňovaním rámcového rozhodnutia 
o európskom zatykači;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Balázs Hidvéghi

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. opätovne zdôrazňuje význam 
mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny 
štát a základné práva vo forme 
medziinštitucionálnej dohody 
pozostávajúcej z každoročného 
nezávislého preskúmania založeného na 
dôkazoch s cieľom posúdiť, či všetky 
členské štáty EÚ dodržiavajú článok 2 
Zmluvy o EÚ, ako aj odporúčania pre 
jednotlivé krajiny;

28. zdôrazňuje význam demokracie, 
právneho štátu a základných práv;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 188
Franco Roberti

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. opätovne zdôrazňuje význam 
mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny 
štát a základné práva vo forme 
medziinštitucionálnej dohody 
pozostávajúcej z každoročného nezávislého 
preskúmania založeného na dôkazoch 
s cieľom posúdiť, či všetky členské štáty 
EÚ dodržiavajú článok 2 Zmluvy o EÚ, 
ako aj odporúčania pre jednotlivé krajiny;

28. opätovne vyzýva na predloženie 
legislatívneho návrhu mechanizmu EÚ pre 
demokraciu, právny štát a základné práva, 
ktoré vychádzajú z medziinštitucionálnej 
dohody pozostávajúcej z každoročného 
nezávislého preskúmania založeného na 
dôkazoch s cieľom posúdiť, či všetky 
členské štáty EÚ dodržiavajú článok 2 
Zmluvy o EÚ, ako aj odporúčania pre 
jednotlivé krajiny a rozpočtové podmienky 
po ich zavedení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby vydala 
doplňujúce nástroje týkajúce sa 
procesných práv, ako je prípustnosť 
a väzenské podmienky vo vyšetrovacej 
väzbe, zosúladenie alebo prekročenie 
noriem Rady Európy vrátane lehôt na 
vyšetrovaciu väzbu; konštatuje, že 
Komisia by sa mala usilovať 
o dosiahnutie najvyšších noriem;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
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Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby vydala 
doplňujúce nástroje týkajúce sa 
procesných práv, ako je prípustnosť a 
väzenské podmienky vo vyšetrovacej 
väzbe, zosúladenie alebo prekročenie 
noriem Rady Európy vrátane lehôt na 
vyšetrovaciu väzbu; konštatuje, že 
Komisia by sa mala usilovať o 
dosiahnutie najvyšších noriem;

29. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
uskutočniteľnosť nástrojov týkajúcich sa 
procesných práv, ako je prípustnosť a 
väzenské podmienky vo vyšetrovacej 
väzbe, najmä na základe noriem Rady 
Európy vrátane lehôt na vyšetrovaciu 
väzbu; vyzýva Komisiu, aby posilnila 
informačné nástroje pre vnútroštátne 
orgány presadzovania práva na 
podmienky vyšetrovacej väzby a 
uväznenia v každom členskom štáte;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 191
Balázs Hidvéghi

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby vydala 
doplňujúce nástroje týkajúce sa procesných 
práv, ako je prípustnosť a väzenské 
podmienky vo vyšetrovacej väzbe, 
zosúladenie alebo prekročenie noriem 
Rady Európy vrátane lehôt na vyšetrovaciu 
väzbu; konštatuje, že Komisia by sa mala 
usilovať o dosiahnutie najvyšších noriem;

29. vyzýva Komisiu, aby vydala 
doplňujúce nástroje týkajúce sa procesných 
práv, ako je prípustnosť a väzenské 
podmienky vo vyšetrovacej väzbe, 
zosúladenie alebo prekročenie noriem 
Rady Európy vrátane lehôt na vyšetrovaciu 
väzbu; konštatuje, že Komisia by sa mala 
usilovať o dosiahnutie najvyšších noriem 
pri plnom dodržiavaní zásad subsidiarity 
a proporcionality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Jorge Buxadé Villalba
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Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby vydala 
doplňujúce nástroje týkajúce sa procesných 
práv, ako je prípustnosť a väzenské 
podmienky vo vyšetrovacej väzbe, 
zosúladenie alebo prekročenie noriem 
Rady Európy vrátane lehôt na vyšetrovaciu 
väzbu; konštatuje, že Komisia by sa mala 
usilovať o dosiahnutie najvyšších noriem;

29. vyzýva Komisiu, aby členskými 
štátom navrhla doplňujúce nástroje 
týkajúce sa procesných práv, ako je 
prípustnosť a väzenské podmienky vo 
vyšetrovacej väzbe vrátane lehôt na 
vyšetrovaciu väzbu; konštatuje, že Komisia 
by sa mala usilovať o dosiahnutie 
najvyšších noriem;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 193
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby vydala 
doplňujúce nástroje týkajúce sa procesných 
práv, ako je prípustnosť a väzenské 
podmienky vo vyšetrovacej väzbe, 
zosúladenie alebo prekročenie noriem 
Rady Európy vrátane lehôt na vyšetrovaciu 
väzbu; konštatuje, že Komisia by sa mala 
usilovať o dosiahnutie najvyšších noriem;

29. vyzýva Komisiu, aby vydala 
doplňujúce nástroje týkajúce sa procesných 
práv, ako je vyšetrovacia väzba, 
prekročenie noriem Rady Európy vrátane 
lehôt na vyšetrovaciu väzbu; konštatuje, že 
Komisia by sa mala usilovať o dosiahnutie 
najvyšších noriem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 29 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29a. opakuje svoju výzvu1a, aby členské 
štáty odstránili nedostatky vo väzenských 
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podmienkach; vyzýva Európsku komisiu, 
aby v plnej miere využila možnosť 
financovania modernizácie väzenských 
zariadení zo štrukturálnych fondov 
EÚ; v tejto súvislosti pripomína, že Rada 
vo svojich záveroch z roku 2018 o podpore 
vzájomného uznávania zvyšovaním 
vzájomnej dôvery1b zároveň vyzvala 
Komisiu, aby podporovala využívanie 
finančných prostriedkov EÚ na podporu 
členských štátov pri riešení problémov 
s nedostatkami v podmienkach 
zadržiavania;
_________________
1a Uznesenie Európskeho parlamentu 
z 5. októbra 2017 o väzenských systémoch 
a podmienkach, P8_TA(2017)0385.
1b Závery Rady o vzájomnom uznávaní 
v trestných veciach – Podpora 
vzájomného uznávania zvyšovaním 
vzájomnej dôvery, Ú. v. EÚ C 449, 
13.12.2018, s. 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Saskia Bricmont, Tineke Strik

Návrh uznesenia
Odsek 29 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29a. vyjadruje znepokojenie nad 
väzenskými podmienkami v niektorých 
členských štátoch a pripomína, že 
pozbavenie osobnej slobody neznamená 
pozbavenie dôstojnosti; v tejto súvislosti 
víta novú databázu agentúry FRA 
týkajúcu sa podmienok zadržiavania 
v trestnom konaní a považuje ju za prvý 
pozitívny krok k lepšiemu spoločnému 
hodnoteniu väzenských podmienok 
v EÚ2a;
_________________
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2a 
https://fra.europa.eu/en/databases/crimin
al-detention/criminal-detention/home.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Saskia Bricmont, Tineke Strik

Návrh uznesenia
Odsek 29 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29b. domnieva sa, že chýbajúce 
minimálne normy týkajúce sa väzenských 
podmienok a vyšetrovacej väzby na úrovni 
EÚ a 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Saskia Bricmont, Tineke Strik

Návrh uznesenia
Odsek 29 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29c. 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 
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alebo 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

Pozmeňujúci návrh 198
Franco Roberti

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
posúdenie zásady ne bis in idem a možné 
legislatívne opatrenia;

30. žiada Komisiu, aby predložila 
legislatívny návrh na preskúmanie 
európskeho zatykača a okrem iného 
stanovila: 
 – kontrolu proporcionality pri vydávaní 
európskeho zatykača na základe všetkých 
relevantných faktorov a okolností, ako je 
závažnosť trestného činu, skutočnosť, či 
v súvislosti s prípadom možno začať 
súdny proces, vplyv na práva vyžiadanej 
osoby, finančné dôsledky a dostupnosť 
vhodného, menej rušivého alternatívneho 
opatrenia,
– štandardný konzultačný postup, na 
základe ktorého si môžu príslušné orgány 
vydávajúceho aj vykonávajúceho štátu 
vymieňať informácie o vykonávaní 
európskeho zatykača, najmä pokiaľ ide 
o proporcionalitu a skutočnosť, či 
v súvislosti s prípadom možno začať 
trestné konanie, 
 – povinné zamietnutie, ak existujú 
podstatné dôvody domnievať sa, že 
vykonanie európskeho zatykača by bolo 
v rozpore s povinnosťami vykonávajúceho 
členského štátu v súlade s článkom 6 
Zmluvy o Európskej únii a Charty 
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základných práv Európskej únie; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
posúdenie zásady ne bis in idem a možné 
legislatívne opatrenia;

30. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
posúdenie zásady ne bis in idem 
a konfliktu jurisdikcií s ohľadom na 
možné legislatívne opatrenia podľa článku 
82 ods. 1 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
posúdenie zásady ne bis in idem a možné 
legislatívne opatrenia;

30. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
posúdenie dodržiavania zásady ne bis in 
idem a možné legislatívne opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva Komisiu, aby poskytla 30. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
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posúdenie zásady ne bis in idem a možné 
legislatívne opatrenia;

posúdenie zásady ne bis in idem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. zdôrazňuje, že nedostatky 
v súvislosti s európskym zatykačom môžu 
viesť k odopretiu prístupu k spravodlivosti 
a k nedostatočnej ochrane obetí; 
zdôrazňuje, že beztrestnosť v dôsledku 
nedostatkov v justičnej spolupráci má 
veľmi negatívny vplyv na právny štát, 
súdne systémy a spoločnosť;

32. zdôrazňuje, že nedostatky 
v justičnej spolupráci môžu byť v rozpore 
so záujmami obetí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. zdôrazňuje, že nedostatky v 
súvislosti s európskym zatykačom môžu 
viesť k odopretiu prístupu k spravodlivosti 
a k nedostatočnej ochrane obetí; 
zdôrazňuje, že beztrestnosť v dôsledku 
nedostatkov v justičnej spolupráci má 
veľmi negatívny vplyv na právny štát, 
súdne systémy a spoločnosť;

32. zdôrazňuje, že nedostatky v 
súvislosti s európskym zatykačom môžu 
viesť k odopretiu prístupu k spravodlivosti 
a k nedostatočnej ochrane obetí; 
zdôrazňuje, že beztrestnosť v dôsledku 
nedostatkov v justičnej spolupráci má 
veľmi negatívny vplyv na právny štát, 
súdne systémy, dôveru spoločnosti v 
inštitúcie a na obete;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 204
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. zdôrazňuje, že nedostatky 
v súvislosti s európskym zatykačom môžu 
viesť k odopretiu prístupu k spravodlivosti 
a k nedostatočnej ochrane obetí; 
zdôrazňuje, že beztrestnosť v dôsledku 
nedostatkov v justičnej spolupráci má 
veľmi negatívny vplyv na právny štát, 
súdne systémy a spoločnosť;

32. zdôrazňuje, že nedostatky 
v súvislosti s európskym zatykačom môžu 
viesť k odopretiu prístupu k spravodlivosti 
a k nedostatočnej ochrane obetí; 
zdôrazňuje, že beztrestnosť v dôsledku 
nedostatkov v justičnej spolupráci môže 
mať nepriaznivý vplyv na právny štát, 
súdne systémy a spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 32 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. zdôrazňuje, že podľa agentúry 
FRA sa informácie o procesných právach 
obžalovaných osôb v trestnom konaní líšia 
v rozsahu pôsobnosti, ako aj v spôsobe ich 
prenosu; vyzýva členské štáty, aby zaviedli 
záruky s cieľom zabezpečiť, aby boli 
jednotlivci účinne informovaní o svojich 
procesných právach hneď, ako sa stanú 
podozrivými zo spáchania trestného činu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
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Odsek 32 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32b. konštatuje, že podľa noriem ESĽP 
a požiadaviek stanovených v smernici 
2013/48/EÚ o práve na prístup 
k obhajcovi by obžalované osoby mali 
mať prístup k obhajcovi bez zbytočného 
odkladu; 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

Pozmeňujúci návrh 207
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

Návrh uznesenia
Odsek 32 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32c. domnieva sa, že nedostatky zistené 
v dôsledku nesprávneho alebo neúplného 
vykonávania smerníc o procesných 
právach nielen oslabujú vzájomnú 
dôveru, ale sú takisto zo sociálneho 
a z ekonomického hľadiska nákladné pre 
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dotknuté osoby, ich rodiny a celkovo 
i spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. uvádza, že európsky zatykač je 
účinný; domnieva sa však, že hlavná 
otázka sa týka súdržnosti;

33. uvádza, že európsky zatykač je 
účinný; domnieva sa však, že hlavná 
otázka sa týka dodržiavania hodnôt 
a základných práv EÚ; zdôrazňuje však, 
že kľúčovými zostávajú aj otázky týkajúce 
sa súdržnosti a účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. uvádza, že európsky zatykač je 
účinný; domnieva sa však, že hlavná 
otázka sa týka súdržnosti;

33. uvádza, že európsky zatykač je 
účinný; domnieva sa však, že účinnosť nie 
je jediným ani hlavným kritériom na 
posúdenie nástroja, ktorý sa používa na 
obmedzenie osobnej slobody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odsek 33
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. uvádza, že európsky zatykač je 
účinný; domnieva sa však, že hlavná 
otázka sa týka súdržnosti;

33. uvádza, že existuje priestor na 
zlepšenie, pokiaľ ide o účinnosť 
európskeho zatykača; domnieva sa však, 
že hlavná otázka sa týka súdržnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 211
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
súdržnú politiku vzájomného uznávania 
s cieľom vyhnúť sa rôznym odpovediam 
na rovnaké otázky;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
súdržnú politiku vzájomného uznávania 
s cieľom vyhnúť sa rôznym odpovediam 
na rovnaké otázky;

34. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
súdržnú politiku vzájomného uznávania, 
ktorou sa zabezpečí, že členské štáty budú 
dodržiavať právne predpisy EÚ 
a základné práva uznané chartou; vyzýva 
takisto Komisiu, aby posúdila dôvody, 
prečo môžu existovať rôzne odpovede na 
rovnaké otázky; pripomína, že európsky 
zatykač nemožno posudzovať samostatne;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 213
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
súdržnú politiku vzájomného uznávania 
s cieľom vyhnúť sa rôznym odpovediam 
na rovnaké otázky;

34. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
súdržnú politiku vzájomného uznávania, 
v ktorej sa zohľadní judikatúra Súdneho 
dvora EÚ, súčasná úroveň harmonizácie 
trestného práva a trestného konania 
členských štátov a existujúce riziká 
porušovania základných práv vo 
viacerých členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
súdržnú politiku vzájomného uznávania s 
cieľom vyhnúť sa rôznym odpovediam na 
rovnaké otázky;

34. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
súdržnú politiku vzájomného uznávania s 
cieľom vyhnúť sa rôznym odpovediam na 
rovnaké otázky a sformulovala nové 
mechanizmy, ktoré zaručia jednotné 
uplatňovanie príčiny odmietnutia 
založenej na možnom porušení 
základných práv;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 215
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani

Návrh uznesenia
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Odsek 34 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. konkrétne žiada o stanovenie 
povinnosti uvádzať dôvod zamietnutia z 
dôvodu rizika porušenia základných práv 
na základe výsledkov mechanizmu EÚ pre 
demokraciu, právny štát a základné práva, 
ktorý v záujme zvýšenia právnej istoty 
nahradí preskúmanie každého 
konkrétneho prípadu vykonávajúcim 
členským štátom; požaduje takisto 
začlenenie systému preventívnych 
opatrení do rámcového rozhodnutia s 
cieľom posilniť záruky, a teda vzájomnú 
dôveru a uznávanie medzi členskými 
štátmi po aktivovaní článku 7 ods. 1 alebo 
2 Zmluvy o EÚ a drastickom znížení 
dôvery voči dotknutému členskému štátu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 216
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila 
prierezovú štúdiu nástrojov s cieľom 
zabrániť abnormalitám, ako aj v prípade 
pravidiel odovzdávania väzňov a 
európskych zatykačov;

35. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila 
prierezovú štúdiu nástrojov s cieľom 
zabrániť abnormalitám, ako aj v prípade 
pravidiel odovzdávania väzňov a 
európskych zatykačov; predovšetkým, aby 
sa preskúmalo, ako sa nástroj uplatňuje v 
praxi v rôznych krajinách, a aby sa určili 
osvedčené postupy, ktoré vedú k tomu, že 
zatykače vydané niektorými štátmi 
dosahujú vysoký stupeň plnenia, ako aj 
konkrétne ťažkosti pozorované v týchto 
krajinách, v ktorých sa zistil obzvlášť 
vysoký počet odmietnutí európskych 
zatykačov a odovzdania;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 217
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila 
prierezovú štúdiu nástrojov s cieľom 
zabrániť abnormalitám, ako aj v prípade 
pravidiel odovzdávania väzňov 
a európskych zatykačov;

35. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila 
prierezovú štúdiu nástrojov s cieľom 
zabezpečiť ich koordináciu a správnu 
súčinnosť, napríklad pokiaľ ide 
o odovzdávanie väzňov a európskych 
zatykačov, a zabrániť tak tomu, aby 
vnútroštátne orgány vydávali európske 
zatykače, pokiaľ by iné nástroje mohli 
poskytnúť primeranejšie a menej rušivé 
riešenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila 
prierezovú štúdiu nástrojov s cieľom 
zabrániť abnormalitám, ako aj v prípade 
pravidiel odovzdávania väzňov 
a európskych zatykačov;

35. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila 
prierezovú štúdiu nástrojov s cieľom určiť, 
ako ich lepšie využívať, identifikovať 
výzvy týkajúce sa ich správneho 
vykonávania a ďalší pokrok pri 
dosahovaní minimálnych noriem EÚ, 
najmä pokiaľ ide o procesné záruky 
v trestnom konaní, väzenské podmienky 
a podmienky zadržiavania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 219
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila 
prierezovú štúdiu nástrojov s cieľom 
zabrániť abnormalitám, ako aj v prípade 
pravidiel odovzdávania väzňov 
a európskych zatykačov;

35. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila 
prierezovú štúdiu nástrojov vzájomného 
uznávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Návrh uznesenia
Odsek 35 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35a. vyzýva Komisiu, aby vykonávala 
pravidelné prehodnocovanie 
nevykonaných európskych zatykačov 
a posudzovala, či by sa spolu 
s príslušnými záznamami SIS, Interpolu 
a Europolu nemali stiahnuť. Malo by 
existovať automatické prepojenie medzi 
stiahnutím európskeho zatykača 
a odstránením takýchto záznamov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. uvádza, že otázky súdržnosti sa 36. uvádza, že zistené nedostatky 
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musia riešiť praktickými opatreniami 
(odborná príprava odborníkov z praxe), 
nezáväzné opatrenia (príručky 
a odporúčania), veľmi cielené právne 
predpisy (vymedzenie súdneho orgánu, ne 
bis in idem, základné práva atď.) 
a doplňujúcimi právnymi predpismi 
(vyšetrovacia väzba);

spojené s vykonávaním rámcového 
rozhodnutia o európskom zatykači možno 
riešiť kombináciou praktických opatrení 
(odborná príprava odborníkov z praxe), 
nezáväzných opatrení (príručky 
a odporúčania), veľmi cielených právnych 
predpisov (vymedzenie súdneho orgánu, ne 
bis in idem, základné práva atď.) 
a doplňujúcich právnych predpisov 
(vyšetrovacia väzba); domnieva sa, že 
Komisia by sa mala pred predložením 
nových legislatívnych návrhov 
zameraných na zmenu rámcového 
rozhodnutia usilovať o úplné a správne 
vykonávanie európskeho zatykača vo 
všetkých členských štátoch; zdôrazňuje, že 
začlenenie výslovného dôvodu na 
nevykonanie na základe porušenia 
základných práv do vnútroštátnych 
právnych predpisov nemožno považovať 
za nesprávnu transpozíciu rámcového 
rozhodnutia o európskom zatykači, 
a preto by Komisia v tomto špecifickom 
ohľade nemala začať konanie 
o nesplnení povinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. uvádza, že otázky súdržnosti sa 
musia riešiť praktickými opatreniami 
(odborná príprava odborníkov z praxe), 
nezáväzné opatrenia (príručky 
a odporúčania), veľmi cielené právne 
predpisy (vymedzenie súdneho orgánu, ne 
bis in idem, základné práva atď.) 
a doplňujúcimi právnymi predpismi 
(vyšetrovacia väzba);

36. uvádza, že otázky súdržnosti sa 
musia riešiť praktickými opatreniami 
(odborná príprava odborníkov z praxe), 
nezáväzné opatrenia (príručky 
a odporúčania);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 223
Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. uvádza, že otázky súdržnosti sa 
musia riešiť praktickými opatreniami 
(odborná príprava odborníkov z praxe), 
nezáväzné opatrenia (príručky a 
odporúčania), veľmi cielené právne 
predpisy (vymedzenie súdneho orgánu, ne 
bis in idem, základné práva atď.) a 
doplňujúcimi právnymi predpismi 
(vyšetrovacia väzba);

36. uvádza, že otázky súdržnosti sa 
musia v prvom rade riešiť praktickými 
opatreniami (odborná príprava odborníkov 
z praxe) a nezáväznými opatreniami 
(príručky a odporúčania), a v druhom 
rade, ak sa to bude považovať za 
potrebné, s prihliadnutím na 9. kolo 
vzájomného hodnotenia, veľmi cielenou 
revíziou právnych predpisov (vymedzenie 
súdneho orgánu, ne bis in idem, základné 
práva atď.);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 224
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. odporúča, aby sa v strednodobom 
horizonte presadzoval súdny zákonník EÚ 
v trestných veciach s cieľom zaručiť 
právnu istotu a súdržnosť;

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 225
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh uznesenia
Odsek 37
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. odporúča, aby sa v strednodobom 
horizonte presadzoval súdny zákonník EÚ 
v trestných veciach s cieľom zaručiť 
právnu istotu a súdržnosť;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 226
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. odporúča, aby sa v strednodobom 
horizonte presadzoval súdny zákonník EÚ 
v trestných veciach s cieľom zaručiť 
právnu istotu a súdržnosť;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Balázs Hidvéghi

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. odporúča, aby sa v strednodobom 
horizonte presadzoval súdny zákonník EÚ 
v trestných veciach s cieľom zaručiť 
právnu istotu a súdržnosť;

37. vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Návrh uznesenia
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Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. odporúča, aby sa v strednodobom 
horizonte presadzoval súdny zákonník EÚ 
v trestných veciach s cieľom zaručiť 
právnu istotu a súdržnosť;

37. odporúča, aby sa v strednodobom 
horizonte presadzoval zákonník justičnej 
spolupráce EÚ v trestných veciach 
s cieľom zaručiť právnu istotu a súdržnosť 
viacerých existujúcich nástrojov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. odporúča, aby sa v strednodobom 
horizonte presadzoval súdny zákonník EÚ 
v trestných veciach s cieľom zaručiť 
právnu istotu a súdržnosť;

37. odporúča, aby sa v strednodobom 
horizonte presadzoval súdny zákonník EÚ 
v trestných veciach s cieľom zaručiť 
právnu istotu, súdržnosť a základné práva 
jednotlivcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

Návrh uznesenia
Odsek 37 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37a. pripomína, 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; zdôrazňuje, že 
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dodržiavanie procesných práv je 
predpokladom na vykonanie akéhokoľvek 
európskeho zatykača; pripomína potrebu 
posilniť záruky, aby sa zabránilo 
zneužívaniu európskych zatykačov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 37 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Gwendoline Delbos-Corfield

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
v rokovaniach so Spojeným kráľovstvom 
s cieľom nájsť najlepšie riešenie, ktoré 
zaručí účinnú spoluprácu v trestných 
veciach;

38. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
v rokovaniach so Spojeným kráľovstvom 
s cieľom nájsť najlepšie riešenie, ktoré 
zaručí účinnú spoluprácu v trestných 
veciach a zároveň zabezpečí ochranu 
základných práv jednotlivcov; poukazuje 
na to, že situácia by sa mimoriadne 
skomplikovala, ak by Spojené kráľovstvo 
odstúpilo od Európskeho dohovoru 
o ľudských právach alebo zrušilo zákon 
o ľudských právach;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Franco Roberti

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
v rokovaniach so Spojeným kráľovstvom 
s cieľom nájsť najlepšie riešenie, ktoré 
zaručí účinnú spoluprácu v trestných 
veciach;

38. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
v rokovaniach so Spojeným kráľovstvom 
s cieľom nájsť najlepšie riešenie, ktoré 
zaručí účinnú spoluprácu v trestných 
veciach bez toho, aby sa oslabili alebo 
narušili normy EÚ týkajúce sa 
procesných a základných práv 
podozrivých a obvinených osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 38 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38a. poukazuje na to, že ak EÚ 
a Spojené kráľovstvo do konca 
prechodného obdobia nedosiahnu novú 
dohodu o vydávaní osôb v rámci celkovej 
dohody o partnerstve, strany sa budú 
musieť vrátiť k Európskemu dohovoru 
o vydávaní osôb z roku 1957 spojenému 
s oveľa pomalšími procesmi, ktoré majú 
skôr politický a diplomatický, než 
technický charakter;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
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Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 38 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38b. konštatuje, že Spojené kráľovstvo 
pred zavedením európskeho zatykača 
vydávalo do ostatných krajín menej ako 
60 ľudí ročne a že v období od rokov 
2009/2010 do rokov 2017/2018 vrátilo do 
svojich domovských štátov 9 853 občanov 
EÚ, aby čelili spravodlivosti, a priviedlo 
späť 1 271 Britov1a;
_________________
1a https://www.theguardian.com/uk-
news/2020/feb/27/uk-to-withdraw-from-
european-arrest-warrant.

Or. en


