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Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry 

(COM(2013)0534), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2014 o návrhu nariadenia Rady o zriadení 

Európskej prokuratúry1, 

– so zreteľom na pracovný dokument Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť 

a vnútorné veci zo 14. marca 2014 o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu 

v trestných veciach (Eurojust) (PE530.084), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 29. apríla 2015 o návrhu nariadenia Rady o zriadení 

Európskej prokuratúry2, 

– so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom 

poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva 

(COM(2012)0363), 

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej 

únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) (COM(2013)0535), 

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej články 85, 86, 218, 

263, 265, 267, 268 a 340, 

– so zreteľom na otázky Rade a Komisii o Európskej prokuratúre a Eurojuste (O-

000092/2016 – B8-0715/2016 a O-000093/2016 – B8-0716/2016), 

– so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, 

A. keďže v článku 86 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že s cieľom 

bojovať proti trestnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie, môže Rada v 

súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení vytvoriť po 
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udelení súhlasu Európskeho parlamentu Európsku prokuratúru; 

B. keďže podľa nedávnej správy s názvom Štúdia a správy o výpadku príjmov z DPH v 28 

členských štátoch EÚ: záverečná správa z roku 2016 (Study and Reports on the VAT 

Gap in the EU-28 Member States: 2016 Final Report) (TAXUD/2015/CC/131) došlo v 

celej EÚ v roku 2014 k stratám príjmov z DPH v astronomickej výške 159,5 miliardy 

EUR; 

C. keďže je dôležité, aby EÚ a všetky jej členské štáty účinným a odrádzajúcim spôsobom 

odhaľovali a stíhali podvody poškodzujúce finančné záujmy EÚ, a tak chránili 

daňovníkov všetkých členských štátov, ktorí prispievajú do rozpočtu Únie; 

D. keďže Eurojust uľahčil koordináciu a spoluprácu medzi vnútroštátnymi vyšetrovacími 

orgánmi a orgánmi pôsobiacimi v oblasti trestného stíhania pri riešení prípadov 

ovplyvňujúcich viaceré členské štáty a prispel k budovaniu vzájomnej dôvery a 

preklenutiu rozdielov medzi širokou škálou právnych systémov a tradícií v EÚ; keďže 

Eurojust uľahčil vybavovanie žiadostí o spoluprácu a uplatňovanie nástrojov 

vzájomného uznávania, čím zlepšil cezhraničné trestné stíhanie; 

E. keďže v poslednom desaťročí došlo k nárastu organizovanej cezhraničnej trestnej 

činnosti, pričom ju páchajú mimoriadne mobilné a flexibilné skupiny, ktoré pôsobia v 

mnohých členských štátoch a oblastiach trestnej činnosti;  

F. keďže vo veci C-105/14 (Taricco a i.) Súdny dvor uviedol, že pojem „podvod“, ako sa 

vymedzuje v článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev, sa vzťahuje aj na príjmy pochádzajúce z DPH; 

1. opätovne potvrdzuje dlhodobú podporu Parlamentu, pokiaľ ide o vytvorenie efektívnej a 

nezávislej Európskej prokuratúry s cieľom obmedziť súčasnú roztrieštenosť úsilia o 

presadzovanie práva na úrovni jednotlivých štátov zameraného na ochranu rozpočtu 

EÚ, a tým posilniť boj proti podvodom v Európskej únii; 

2. vyzýva Radu, aby na základe návrhu smernice o boji proti podvodom poškodzujúcim 

finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (smernica o ochrane finančných 

záujmov EÚ) stanovila jednoznačný a jasný súbor právomocí a postupov týkajúcich sa 

Európskej prokuratúry; vyzýva Radu, aby zintenzívnila svoje úsilie v záujme 

dosiahnutia dohody o zahrnutí DPH do rozsahu pôsobnosti smernice o ochrane 

finančných záujmov EÚ a opäť začala rokovania s Európskym parlamentom s cieľom 

umožniť zriadenie Európskej prokuratúry; zdôrazňuje, že Európska prokuratúra by mala 

mať prioritnú právomoc v prípade trestných činov vymedzených v smernici o ochrane 

finančných záujmov EÚ; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Rada neumožňuje, 

aby Európska prokuratúra mala právomoc v prípadoch podľa danej smernice, keď 

financovanie EÚ prekročí 10 000 EUR, ale nepredstavuje 50 % alebo vyšší podiel 

spolufinancovania; vyzýva preto Radu, aby upustila od pravidla, ktoré zbavuje 

Európsku prokuratúru možnosti vykonávať právomoc v prípade všetkých trestných 

činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ, ak je škoda spôsobená rozpočtu Únie 

rovnaká alebo nižšia ako škoda spôsobená inej obeti; vyzýva Radu, aby zabezpečila, že 

vnútroštátne orgány budú Európsku prokuratúru bezodkladne informovať o všetkých 

prípadoch, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom týkajú smernice o ochrane finančných 

záujmov EÚ, a to pred vyšetrovaním aj počas neho; 



 

 

3. vyzýva Radu, aby opätovne otvorila diskusiu o článkoch 17 až 20 konsolidovaného 

znenia (11350/1/16) návrhu na zriadenie Európskej prokuratúry s cieľom zabezpečiť 

väčšiu zrozumiteľnosť a zvýšiť efektívnosť Európskej prokuratúry; vyzýva Radu, aby 

objasnila právomoci Európskej prokuratúry a vnútroštátnych prokurátorov, čo sa týka 

trestného stíhania v prípadoch a) viacerých trestných činov (jedna organizovaná skupina 

páchajúca viacero trestných činov, napr. pranie špinavých peňazí a obchodovanie s 

ľuďmi) a b) zmiešaných trestných činov (viac ako jeden trestný čin spáchaný v rámci 

jednej trestnej činnosti, napr. podvod v oblasti DPH a pranie špinavých peňazí); 

vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v prípade sporu medzi Európskou 

prokuratúrou a vnútroštátnymi súdnymi orgánmi trestného stíhania, pokiaľ ide o otázku 

právomocí, konečné rozhodnutie neprijme nezávislý súd, ako je Súdny dvor; 

zdôrazňuje, že efektívnosť Európskej prokuratúry bude závisieť od objasnenia 

právomocí, a ak sa to zákonodarcom EÚ nepodarí dosiahnuť, nebudú môcť túto 

efektívnosť zabezpečiť, čím prekročia jednu z hraníc Európskeho parlamentu;  

4. zastáva názor, že Európska prokuratúra by mala mať na vedenie vyšetrovaní k 

dispozícii dostatočné vyšetrovacie opatrenia; v tejto súvislosti pripomína, že 

spoluzákonodarcovia sa dohodli na kritériách, podľa ktorých môžu členské štáty 

požiadať o vyšetrovacie opatrenia na základe zásady vzájomného uznávania stanovenej 

v smernici 2014/41/EÚ o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach; 

5. je presvedčený, že v záujme zabezpečenia účinnosti súdneho preskúmania v súlade s 

článkom 47 Charty základných práv Európskej únie a so zmluvami by všetky operačné 

rozhodnutia Európskej prokuratúry týkajúce sa tretích strán mali podliehať súdnemu 

preskúmaniu pred príslušným vnútroštátnym súdom; domnieva sa, že by sa malo 

umožniť priame súdne preskúmanie Súdnym dvorom; 

6. konštatuje, že je mimoriadne dôležité zabrániť negatívnym účinkom, ktoré môže mať 

takzvané „národné prepojenie“; v tejto súvislosti vyzýva Radu, aby zabezpečila 

dostatočné záruky zaisťujúce nezávislosť Európskej prokuratúry, ako napríklad 

ustanovenie umožňujúce výnimku z dodržiavania uvedeného prepojenia z dôvodu 

riadneho fungovania prokuratúry;  

7. domnieva sa, že je nutné zaručiť ochranu procesných práv podozrivých a obvinených 

osôb; nariadenie by malo predovšetkým zabezpečiť ďalšie práva osôb, ktoré Európska 

prokuratúra podozrieva, na obhajobu , najmä právo na právnu pomoc, právo na 

informácie a prístup k podkladom týkajúcim sa prípadu, ako aj právo predložiť dôkazy a 

požiadať Európsku prokuratúru o zhromažďovanie dôkazov v mene podozrivého; 

8. vyzýva Komisiu, aby v rámci svojej analýzy nákladov a prínosov predložila upravený 

odhad vplyvu kolektívnej štruktúry na rozpočet a aby Parlamentu poskytla výsledky 

kontroly reálneho stavu, a pripomína, že Parlament tieto informácie zohľadní pred 

prijatím konečného rozhodnutia;  

9. pripomína dôležitú úlohu Eurojustu pri zlepšovaní justičnej spolupráce a koordinácie 

príslušných súdnych orgánov členských štátov a pri podpore vyšetrovaní zahŕňajúcich 

tretie krajiny a vyzýva Radu, aby objasnila vzťahy medzi Eurojustom a Európskou 

prokuratúrou, a najmä dôsledky kolektívnej štruktúry Európskej prokuratúry, ako aj jej 

vzťah s úradom OLAF s cieľom rozlíšiť ich príslušné úlohy pri ochrane finančných 

záujmov EÚ;  



 

 

10. domnieva sa, že ak má spolupráca a výmena informácií medzi Európskou prokuratúrou 

a Eurojustom účinne fungovať, bolo by najlepšie, keby pôsobili na tom istom mieste; 

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj národným 

parlamentom. 

 

 


