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__________________

Příloha:

  
1 Vysvětlující poznámka bude obsažena v dokumentu 5038/08 COPEN 2 EUROJUST 2 EJN2.
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PŘÍLOHA

Návrh rozhodnutí Rady o posílení Eurojustu, kterým se mění rozhodnutí Rady 2002/187/SVV 

ze dne 28. února 2002, ve znění rozhodnutí Rady 2003/659/SVV o zřízení Evropské jednotky 

pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti1

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 31 a čl. 34 odst. 2 písm. c) této 

smlouvy,

s ohledem na podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 

království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, 

Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské 

republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Eurojust byl zřízen rozhodnutím 2002/187/SVV jako orgán EU s právní subjektivitou, aby 

podporoval a zlepšoval koordinaci a spolupráci příslušných justičních orgánů členských států.

(2) Po více než pětiletém fungování nyní nastal čas vyhodnotit zkušenosti, které Eurojust získal, 

a dále posílit jeho operativní účinnost zohledněním acquis, kterého jednotka dosáhla.

(3) Nastal čas zajistit, aby byl Eurojust operativnější a aby był sjednocen status národních členů.

(4) S cílem zlepšit stálou pohotovost Eurojustu a umožnit jeho zásah v naléhavých případech je 

nezbytné zřídit v rámci Eurojustu koordinanční jednotku pro mimořádné události.

  
1 Úř. věst. L 63, 6.3. 2002, s. 1 + Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 44-46 (pozměňující články 35, 

36, 37 a čl. 38 odst. 1)
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(5) V členských státech je třeba zavést národní koordinační systémy Eurojustu, které budou 

koordinovat práci národních zpravodajů pro Eurojust, národního zpravodaje pro otázky 

terorismu, národního zpravodaje pro Evropskou soudní síť, dalších kontaktních míst Evropské 

soudní sítě a zástupců sítě pro společné vyšetřovací týmy a sítí zřízených rozhodnutím Rady 

2002/494/SVV (sítě týkající se válečných zločinů), rozhodnutí Rady ..../../SVV (úřady pro 

vyhledávání majetku z trestné činnosti) a rozhodnutí Rady ..../../SVV (korupce).

(6) Je třeba vyřešit otázku zdvojování úsilí a vyjasnění dělby práce mezi Eurojustem a Evropskou 

soudní sítí (EJN), a to při zachování specifičnosti Evropské soudní sítě. Evropská soudní síť 

by při zachování své specifičnosti jako sítě a svých vnitrostátních a provozních kapacit měla 

mít možnost pro operativní výdaje čerpat z rozpočtu Společenství.

(7) Je rovněž nezbytné posílit schopnost Eurojustu pracovat s externími partnery, jako jsou třetí 

země, Europol, OLAF a FRONTEX.

(8) Eurojust musí mít možnost vyslat styčné soudce nebo státní zástupce do třetích zemí,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Rozhodnutí 2002/187/SVV se mění takto:

1) V článku 2

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Každému národnímu členovi pomáhá jeden zástupce a další osoba jako asistent.

Národní člen nebo jeho zástupce, v nepřítomnosti národního člena, musí mít stálé 

pracoviště v sídle Eurojustu. Národnímu členovi může v případě nutnosti 

a se souhlasem kolegia uvedeného v článku 10 pomáhat více osob, buď jako 

asistenti nebo jako vyslaní vnitrostátní odborníci podle článku 30.“
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b) za odstavec 2 se doplňují tyto odstavce

„3. Zástupce zastupuje národního člena v případě nepřítomnosti. Národního člena 

může rovněž zastoupit asistent. Zástupce a asistent musí pro zastoupení národního 

člena splňovat kritéria stanovená v odstavci 1.

4. Eurojust je rovněž napojen na národní koordinační systém Eurojustu v souladu 

s článkem 12. Operativní výdaje tohoto systému mohou být hrazeny z rozpočtu 

Eurojustu v souladu s článkem 33.

5. Eurojust má možnost vyslat styčné soudce nebo státní zástupce do třetích zemí 

v souladu s ustanoveními tohoto rozhodnutí.“

2) V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Do obecné působnosti Eurojustu spadají:

a) všechny formy trestné činnosti a přestupky, pro které je podle článku 2 Úmluvy 

o Europolu ze dne 26. července 1995 a její přílohy1 Europol vždy příslušný,

b) ostatní přestupky páchané ve spojení s formami trestné činnosti a přestupky 

uvedenými v písmenu a).“

3) Vkládá se nový článek 5a, který zní:

„Článek 5a

Koordinační jednotka pro mimořádné události

1. K plnění svých úkolů v mimořádných situacích zřizuje Eurojust „koordinační 

jednotku pro mimořádné události“.

  
1 Bude přezkoumáno s ohledem na jednání o rozhodnutí o Europolu.
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2. Koordinační jednotka pro mimořádné události se skládá z jednoho zástupce 

každého členského státu, který může být buď národním členem, jeho zástupcem 

nebo asistentem oprávněným zastupovat národního člena. Koordinační jednotka 

pro mimořádné události musí být dosažitelná a schopná jednat nepřetržitě.

3. Pokud je v naléhavých případech potřeba, aby byla vyřízena žádost o soudní 

spolupráci v několika členských státech, může ji příslušný orgán předat 

koordinační jednotce pro mimořádné události prostřednictvím zástupce daného 

členského státu v koordinační jednotce pro mimořádné události. Zástupce 

dotyčného členského státu v koordinační jednotce pro mimořádné události 

předá žádost příslušným orgánům dotčených členských států k vyřízení. Pokud 

není určen příslušný vnitrostátní orgán nebo pokud není možné ho včas určit, 

má člen koordinační jednotky pro mimořádné události pravomoc žádost vyřídit 

sám.

4. Zástupce uvedený v odstavci 2 má možnost využít pravomoci mu svěřené podle 

článku 9a s cílem plnit rozhodnutí přijatá v koordinační jednotce 

pro mimořádné události, případně včetně pravomoci vyřídit žádost uvedenou 

v odstavci 3.

5. Eurojust přijme nezbytná opatření s cílem zajistit, aby vnitrostátní orgány 

mohly koordinační jednotku pro mimořádné události snadno a kdykoliv přímo 

kontaktovat.“

4) Článek 6 se nahrazuje tímto:

Článek 6

Plnění úkolů Eurojustu prostřednictvím národních členů

„1. Jedná-li Eurojust prostřednictvím dotyčných národních členů:

a) může s uvedením odůvodnění požádat příslušné orgány dotyčných 

členských států, aby:
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i) zahájily vyšetřování nebo stíhání určitých činů;

ii) souhlasily s tím, že jeden z nich je schopen vést lépe vyšetřování 

nebo stíhání určitých činů;

iii) koordinovaly příslušné orgány dotyčných členských států;

iv) sestavily společný vyšetřovací tým na základě příslušných 

mechanismů spolupráce;

v) poskytly Eurojustu informace, které jsou nezbytné k plnění 

jeho úkolů;

vi) přijaly zvláštní vyšetřovací postupy;

vii) přijaly jakákoliv jiná opatření, která jsou odůvodněná pro vyšetřování 

nebo stíhání;

b) zajišťuje, aby se příslušné orgány dotyčných členských států navzájem 

informovaly o vyšetřování a stíhání, o kterém byl zpraven;

c) pomáhá příslušným orgánům členských států na jejich žádost při zajišťování 

co nejlepší koordinace vyšetřování a stíhání;

d) napomáhá ke zdokonalování koordinace příslušných vnitrostátních orgánů;
e) spolupracuje a radí se s Evropskou soudní sítí, přičemž mimo jiné využívá 

její databázi dokumentů a přispívá k jejímu zdokonalování;

f) v případech uvedených v čl. 3 odst. 2 a 3 pomáhá se souhlasem kolegia 

při vyšetřování a stíhání týkajícím se příslušných orgánů pouze jednoho 

členského státu;

g) v případě částečného nebo nedostatečného vyřízení žádosti o pomoc 

v oblasti justice může příslušný justiční orgán požádat o doplňující 

vyšetřování, aby byla žádost plně vyřízena.
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2. Členské státy rovněž zajistí, aby příslušné vnitrostátní orgány na žádosti 

předložené podle tohoto článku reagovaly bez prodlení.“

5) Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Plnění úkolů Eurojustu jako kolegia

1. Jedná-li Eurojust jako kolegium:

a) může ohledně forem trestné činnosti a přestupků uvedených v čl. 4 odst. 1 

s odpovídajícím odůvodněním požádat příslušné orgány dotyčných 

členských států, aby:

i) zahájily vyšetřování nebo stíhání určitých činů;

ii) souhlasily s tím, že jeden z nich je schopen vést lépe vyšetřování 

nebo stíhání určitých činů;

iii) koordinovaly svou činnost s příslušnými orgány dotyčných členských 

států;

iv) na základě příslušných mechanismů spolupráce sestavily společný 

vyšetřovací tým;

v) mu poskytly jakékoliv informace nezbytné k plnění jeho úkolů;

b) zajišťuje, aby se příslušné orgány členských států navzájem informovaly 

o vyšetřování a stíhání, o kterých byl zpraven a která mají dopad na úrovni 

Unie nebo by mohla mít dopad na jiné než přímo zúčastněné členské státy;

c) pomáhá příslušným orgánům členských států na jejich žádost při zajišťování 

co nejlepší koordinace vyšetřování a stíhání;

d) napomáhá ke zdokonalování spolupráce příslušných orgánů členských států, 

zejména na základě analýz Europolu;
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e) spolupracuje a radí se s Evropskou soudní sítí, přičemž mimo jiné využívá 

její databázi dokumentů a přispívá k jejímu zdokonalování;

f) může pomáhat Europolu, zejména mu poskytovat stanoviska na základě jím 

provedených analýz;

g) může v případech stanovených pod výše uvedenými písmeny a), c) a d) 

zajišťovat logistickou podporu. Taková logistická podpora může zahrnovat 

mimo jiné překladatelskou, tlumočnickou a organizační pomoc 

při koordinačních schůzkách.

2. Pokud se dva nebo více národních členů neshodne na tom, jak vyřešit případ 

sporu o příslušnost, pokud jde o zahájení vyšetřování nebo stíhání podle článku 6, 

vydá kolegium nezávazné písemné stanovisko k tomu, jak by měl být případ 

řešen. Stanovisko kolegia bude bezodkladně předáno dotyčným členským státům.

3. Bez ohledu na ustanovení obsažená v jakémkoliv nástroji přijatém podle Hlavy VI 

Smlouvy o Evropské unii mohou žádající příslušné orgány hlásit Eurojustu 

jakékoliv zamítnutí nebo jakékoliv obtíže týkající se vyřízení žádosti o soudní 

spolupráci a požádat kolegium, aby vydalo nezávazné písemné stanovisko k tomu, 

jak by měl být případ řešen. Stanovisko kolegia bude bezodkladně předáno 

dotyčnému členskému státu.

4. Na žádost dotčených příslušných vnitrostátních orgánů a ve spolupráci s nimi 

může kolegium rozhodnout o tom, že příslušné výdaje společného vyšetřovacího 

týmu sestaveného podle článku 13 Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné 

pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie nebo rámcového 

rozhodnutí 2002/465/SVV se považují za operativní výdaje ve smyslu čl. 41 odst.

3 Smlouvy.“

6) Článek 8 se nahrazuje tímto:
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„Článek 8

Účinky rozhodnutí Eurojustu

Pokud se příslušné orgány dotyčných členských států rozhodnou žádosti uvedené 

v čl. 6 písm. a), čl. 6 písm. g), čl. 7 odst. 1 písm. a), čl. 7 odst. 2 a čl. 7 odst. 3 

nevyhovět, informují o svém rozhodnutí Eurojust a sdělí mu důvody.“

7) V článku 9:

a) Odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1. Národní členové Eurojustu podléhají ve věcech svého postavení vnitrostátnímu 

právu svého členského státu. Funkční období národního člena trvá nejméně 

4 roky. Členský stát původu může funkční období prodloužit. Národní člen 

nemůže být odvolán před koncem funkčního období bez předchozího oznámení 

Radě a uvedení důvodu pro toto odvolání. Pokud je národním členem předseda 

nebo místopředseda Eurojustu, trvá jeho funkční období nejméně tak dlouho, aby 

do jeho konce mohl plnit svou funkci.

2. Veškerá výměna informací mezi Eurojustem a členskými státy, včetně žádostí 

v rámci čl. 6 odst. 1 písm. a) a g), probíhá prostřednictvím národních členů.“

b) Odstavec 3 se zrušuje;

c) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4. K plnění cílů Eurojustu musí mít národní člen plný přístup k:
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a) informacím obsaženým:

i) ve vnitrostátních trestních rejstřících,

ii) v registrech zatčených osob,

iii) ve vyšetřovacích registrech,

iv) v registrech DNA.

b) v dalších registrech svého členského státu obsahujících informace, které 

potřebuje, aby mohl plnit své úkoly.“

d) Vkládá se nový odstavec 4a, který zní:

„4a. Způsoby přístupu uvedeného v odstavci 4 probíhají přinejmenším za stejných 

podmínek, jaké vnitrostátní právo stanoví pro státního zástupce, soudce nebo 

policistu s rovnocennými pravomocemi.“

e) odstavec 6 se zrušuje.

8) Vkládá se nový článek 9a, který zní:

„Článek 9a

Pravomoci národního člena, které jsou mu svěřeny na vnitrostátní úrovni

1. Každý členský stát určí povahu a rozsah soudních pravomocí, které propůjčí 

svému národnímu členovi, pokud jde o soudní spolupráci týkající se tohoto 

státu. Patří mezi ně přinejmenším tyto rovnocenné pravomoci:

a) přijímání, předávání a příprava vyřizování žádostí o soudní spolupráci 

týkající se nástrojů přijatých podle Hlavy VI Smlouvy o Evropské unii, 

včetně nástrojů uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání, 

a poskytování doplňujících informací v souvislosti s vyřizováním 

žádostí a monitorování tohoto vyřizování,
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b) příprava na zřízení společných vyšetřovacích týmů zřizovaných podle 

článku 13 Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci 

v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie nebo rámcového 

rozhodnutí 2002/465/SVV týkajících se jeho vlastního členského státu, 

včetně všech společných vyšetřovacích týmů podporovaných 

Eurojustem podle čl. 7 odst. 4 tohoto rozhodnutí, a účast v těchto 

týmech,

c) plnění všech úkolů prováděných příslušnými vnitrostátními orgány 

v souvislosti s analytickými pracovními soubory v rámci Europolu.

2. Národní členové mohou, ve své funkci vnitrostátního justičního orgánu, 

po dohodě s příslušným vnitrostátním orgánem nebo na jeho žádost 

a na individuálním základě, vykonávat tyto přenesené pravomoci:

i) vydávání a doplňování žádostí o soudní spolupráci týkající se nástrojů 

přijatých podle Hlavy VI Smlouvy o Evropské unii, včetně nástrojů 

provádějících zásadu vzájemného uznávání;

ii) nařizování opatření týkajících se prohlídky a zajištění věci;

iii) schvalování a koordinaci sledovaných zásilek.

3. Národní členové mohou, v naléhavých případech a pokud není určen 

příslušný vnitrostátní orgán nebo není možné ho včas určit, schvalovat 

a koordinovat sledované zásilky.

4. Pravomoci vykonávané podle odst. 1 písm. a) vykonává vždy nejprve 

příslušný vnitrostátní orgán.

5. Pokud pravomoci uvedené v odstavcích 1 a 3 vykonal národní člen, je o tom 

příslušný orgán neprodleně informován.

6. Pokud ústavní předpisy týkající se rozdělení pravomocí mezi státní zástupce 

a soudce neumožňují přenést jednu nebo více pravomocí uvedených 

v odstavcích 1, 2 a 3 a v čl. 5a odst. 3 na národního člena, je tento člen 

alespoň oprávněn podat žádost orgánu příslušnému pro výkon těchto 

pravomocí.
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7. Každý člen stát také v souladu se svými mezinárodními závazky určí právo 

národního člena vstupovat do jednání se zahraničními justičními orgány.

8. Při jmenování národního člena, jakož i jindy v případě potřeby, oznámí 

členský stát své rozhodnutí týkající se provádění odstavců 1 až 3 Eurojustu 

a generálnímu sekretariátu Rady, aby o něm generální sekretariát mohl 

uvědomit ostatní členské státy. Ty se zavazují přijmout a uznávat tímto 

způsobem nabyté výsady do té míry, do jaké jsou slučitelné s mezinárodními 

závazky.

9. Při plnění svých úkolů uvede národní člen v případě potřeby, zda jedná 

v souladu se soudními pravomocemi, které mu byly propůjčeny podle tohoto 

článku.“

9) V článku 10 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Na návrh kolegia schválený dvoutřetinovou většinou a po konzultaci se 

společným kontrolním orgánem uvedeným v článku 23 ohledně ustanovení 

o zpracování osobních údajů schválí Rada jednací řád Eurojustu. Ustanovení 

jednacího řádu týkající se zpracování osobních údajů může Rada schválit 

odděleně.“

10) Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Národní koordinační systém Eurojustu

1. Každý členský stát určí jednoho nebo více národních zpravodajů 

pro Eurojust.
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2. Každý členský stát zavede národní koordinační systém Eurojustu s cílem 

zajistit koordinaci práce, již odvádí:

i) národní zpravodajové pro Eurojust;

ii) národní zpravodaj pro otázky terorismu;

iii) národní zpravodaj pro Evropskou soudní síť a až tři další kontaktní 

místa Evropské soudní sítě;

iv) národní členové nebo kontaktní místa sítě pro společné vyšetřovací 

týmy a sítí zřízených rozhodnutím Rady 2002/494/SVV (sítě týkající 

se válečných zločinů), rozhodnutí Rady ..../../SVV (úřady pro 

vyhledávání majetku z trestné činnosti) a rozhodnutí Rady ..../../SVV 

(korupce).

3. Osoby uvedené v odstavcích 1 a 2 si zachovávají své postavení a status podle 

vnitrostátního práva.

4. Jeden z národních zpravodajů pro Eurojust odpovídá za fungování národního 

koordinačního systému Eurojustu.

5. Národní koordinační systém Eurojustu:

a) je napojen na systém řízení případů Eurojustu;

b) pomáhá Eurojustu určovat, zda by se případem měl zabývat Eurojust 

nebo Evropská soudní síť;

c) v rámci členského státu usnadňuje provádění úkolů Eurojustu, zejména 

tím, že umožňuje národnímu členu určit správný orgán pro vyřízení 

žádostí o soudní spolupráci;

d) udržuje úzké vztahy s národní jednotkou Europolu a zejména:

i) je informován a konzultován ohledně zapojení dotyčného 

členského státu do analytického pracovního souboru (AWF) a je 

informován o fungování a výsledcích tohoto analytického 

pracovního souboru,
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ii) je informován o jakékoliv žádosti Europolu o provedení 

vyšetřování nebo sestavení společného vyšetřovacího týmu 

a oznámení těchto žádostí Europolu národním jednotkám Europolu.

6. Vztahy mezi národním členem a národními zpravodaji nevylučují přímé vztahy 

mezi národním členem a jeho příslušnými orgány.

7. Tímto článkem nejsou podle žádného výkladu dotčeny přímé kontakty mezi 

příslušným justičními orgány stanovenými v nástrojích pro soudní spolupráci, 

jako například v článku 53 úmluvy ze dne 19. června 1990 k provedení 

Schengenské dohody a článku 6 Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné 

pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie.

8. Výdaje národního koordinačního systému Eurojustu, jako například nájemné, 

vybavení, telekomunikace a platy administrativních pracovníků, je možné 

považovat za operativní výdaje Eurojustu v souladu s článkem 30.“

11) V článku 13

a) v odstavci 2:

i) se zrušují slova „v souladu s článkem 9“,

ii) na konec odstavce se doplňuje nová věta, která zní: „Bezodkladně jsou 

informováni zejména národní členové, kteří nemají informace o případu, jenž 

se jich týká.“

b) Doplňují se nové odstavce 3 až 10, které znějí:

„3. Tímto článkem nejsou dotčeny další povinnosti týkající se předávání 

informací Eurojustu, včetně rozhodnutí Rady 2005/671/SVV o terorismu.
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4. Členské státy zajistí, aby byli národní členové informováni o přípravě sestavení 

společného vyšetřovacího týmu, bez ohledu na to, zda je sestaven podle 

článku 13 Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních 

věcech mezi členskými státy Evropské unie nebo rámcového rozhodnutí 

2002/465/SVV či nikoliv, a o následném vývoji týkajícím se těchto týmů.

5. Členské státy zajistí, aby byli jejich národní členové včas, v počáteční fázi 

a jakmile je daná informace k dispozici, informováni o všech trestních 

vyšetřováních týkajících se tří nebo více států, pokud jsou dva nebo více států 

členskými státy, které spadají do působnosti Eurojustu, a pokud je to nezbytné 

pro výkon funkcí Eurojustu, zejména pokud jsou potřeba souběžné žádosti 

o právní pomoc v několika státech nebo pokud je nezbytná koordinace ze strany 

Eurojustu nebo v případech pozitivních nebo negativních kompetenčních sporů.

Členské státy zajistí, aby nad povinností podávat zprávy existoval dohled 

na vnitrostátní úrovni.

6. Jako první krok členské státy provedou odstavec 5, pokud jde o případy týkající 

se těchto trestných činů:

1. nezákonné obchodování s drogami,

2. nezákonné obchodování s lidmi a se zbraněmi,

3. nezákonné obchodování s jaderným odpadem,

4. nezákonné obchodování s uměleckými díly,

5. obchod s ohroženými druhy,

6. obchod s lidskými orgány,

7. praní peněz,

8. podvody, včetně podvodů proti finančním zájmům Společenství,

9. padělání, včetně padělání eura,

10. terorismus, včetně financování terorismu,
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11. trestné činy proti životnímu prostředí,

12. jiné formy organizované trestné činnosti.

7. Zbývající část odstavce 5 členské státy použijí 3 roky po uplynutí lhůty 

uvedené v článku 42.

8. Členské státy zajistí, aby byl jejich národní člen rovněž informován o

i) všech žádostech o soudní spolupráci týkající se nástrojů přijatých podle 

Hlavy VI Smlouvy o Evropské unii, včetně nástrojů provádějících zásadu 

vzájemného uznávání, zaslaných jejich příslušnými orgány v případech 

zahrnujících alespoň tři státy, pokud jsou dva nebo více států členskými 

státy;

ii) všech sledovaných zásilkách a tajných vyšetřováních týkajících se 

alespoň tří států, z nichž alespoň dva jsou členskými státy;

iii) všech zamítnutích žádostí o soudní spolupráci týkající se nástrojů 

přijatých podle Hlavy VI Smlouvy o Evropské unii, včetně nástrojů 

provádějících zásadu vzájemného uznávání;

iv) všech žádostech o vzájemnou právní pomoc pocházejících z nečlenského 

státu, pokud se ukáže, že tyto žádosti jsou součástí vyšetřování 

zahrnujícího jiné žádosti zaslané uvedeným nečlenským státem nejméně 

dvěma dalším členským státům.

9. Příslušné orgány navíc národnímu členovi poskytnou jakékoliv další 

informace, které národní člen považuje za nezbytné pro plnění svých úkolů.

10. Informace uvedené v tomto článku jsou předávány Eurojustu strukturovaným 

způsobem.“

12) Vkládá se nový článek 13a, který zní:
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„Článek 13a

Informace poskytované Eurojustem vnitrostátním orgánům

1. Eurojust poskytuje příslušným vnitrostátním orgánům z vlastního podnětu 

informace a zpětnou vazbu týkající se výsledků zpracování informací, včetně 

existence spojení s případy již uloženými v systému řízení případů.

2. Kromě toho, pokud příslušný vnitrostátní orgán požádá Eurojust o poskytnutí 

informací, Eurojust tyto informace předá v časovém rámci požadovaném 

uvedeným orgánem.“

13) V čl. 14 odst. 4 a čl. 16 odst. 1 se slova „rejstřík údajů“ nahrazuje slovy „systém řízení 

případů obsahující údaje“.

14) V čl. 15 odst. 4, čl. 16 odst. 1 a čl. 16 odst. 2 se slovo „rejstřík“ nahrazuje slovy „systém 

řízení případů“.

15) V článku 15:

a) v odstavci 1:

i) se první věta odstavce 1 nahrazuje tímto:

„1. Při zpracování osobních údajů podle čl. 14 odst. 1 smí Eurojust zpracovávat 

osobní údaje osob, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů 

dotyčných členských států trestně vyšetřovány nebo stíhány pro jednu nebo 

více forem trestné činnosti a přestupků stanovených v článku 4, jako jsou:“

ii) doplňuje se nová odrážka l), která zní:

„l) telefonní čísla, údaje o registraci vozidel, e-mailové účty, údaje týkající se 

telefonního a e-mailového provozu, záznamy o DNA a fotografie.“

b) V odstavci 2 se zrušuje slovo „pouze“.
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16) V článku 16 se vkládá nový odstavec 2a, který zní:

„2a. Systém řízení případů umožňuje vkládání údajů a přístup na vnitrostátní 

úrovni. Pokud je systém řízení případů v souladu s pravidly pro ochranu údajů 

obsaženými v tomto rozhodnutí, může být připojen k bezpečné 

telekomunikační síti uvedené v článku 10 rozhodnutí ..../../SVV.“

17) V článku 23 se na konec odstavce doplňuje nová věta, která zní:

„Sekretariát společného kontrolního orgánu se může opírat o odborné znalosti 

sekretariátu zřízeného rozhodnutím Rady 2000/641/SVV.“

18) V článku 26

a) se vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

„1a. Členské státy zajistí, aby kolegium mělo účinnou možnost otevírat 

analytické pracovní soubory Europolu a aby se mohlo podílet na jeho 

fungování.“

b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Eurojust a Evropská soudní síť navzájem udržují mimořádně úzké vztahy, 

založené na vzájemných konzultacích a doplňkovosti, a to především mezi 

národním členem, kontaktními místy Evropské soudní sítě tohoto členského 

státu a národními zpravodaji pro Eurojust a Evropskou soudní síť. V zájmu 

zajištění účinné spolupráce se přijímají tato opatření:

a) Eurojust má přístup k centralizovaným informacím Evropské soudní 

sítě v souladu s článkem 8 rozhodnutí Rady …/../SVV o Evropské soudní 

síti a k zabezpečené telekomunikační síti zřízené v souladu s článkem 10 

uvedeného rozhodnutí.

b) aniž je dotčen článek 13 tohoto rozhodnutí a v souladu s čl. 4 odst. 4 

rozhodnutí Rady …/../SVV o Evropské soudní síti informují kontaktní 

místa Evropské soudní sítě případ od případu Eurojust o případech 

zahrnujících dva členské státy a spadajících do oblasti působnosti 

Eurojustu:
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- v případech, kdy je pravděpodobné, že dojde ke kompetenčním 

sporům,

nebo

- v případech zamítnutí žádosti o soudní spolupráci týkající se 

nástrojů přijatých podle Hlavy VI Smlouvy o Evropské unii, včetně 

nástrojů provádějících zásadu vzájemného uznávání.

Kontaktní místa Evropské soudní sítě rovněž případ od případu informují 

Eurojust o všech případech spadajících do oblasti působnosti Eurojustu 

a zahrnujících alespoň tři členské státy.

Národní členové případ od případu informují kontaktní místa Evropské 

soudní sítě o všech případech, jež by tato síť byla podle předpokladu 

schopna řešit lépe.

c) sekretariát Evropské soudní sítě tvoří součást sekretariátu Eurojustu.

Pracuje jako oddělená a samostatná jednotka. Má možnost využívat zdroje 

Eurojustu, které jsou nezbytné pro plnění úkolů Evropské soudní sítě.

Pravidla vztahující se na zaměstnance Eurojustu se vztahují na členy 

sekretariátu Evropské soudní sítě v míře, v jaké je to slučitelné s funkční 

samostatností sekretariátu Evropské soudní sítě;

d) Správní orgány Eurojustu podporují Evropskou soudní síť. Operativní 

výdaje Evropské soudní sítě mohou být hrazeny z rozpočtu Eurojustu 

podle článku 33 rozhodnutí ..../../SVV.

e) národní členové Eurojustu se mohou na pozvání Evropské soudní sítě 

zúčastnit jejích schůzí. K účasti na schůzích Eurojustu mohou být

v jednotlivých případech přizvána kontaktní místa Evropské soudní sítě.
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f) sekretariát sítě pro společné vyšetřovací týmy a sítí zřízených rozhodnutím 

Rady 2002/494/SVV (sítě týkající se válečných zločinů), rozhodnutí Rady 

..../../SVV (úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti) a rozhodnutí 

Rady ..../../SVV (korupce) tvoří součást sekretariátu Eurojustu a pracují 

jako oddělené a samostatné jednotky. Mají možnost využívat těch zdrojů 

Eurojustu, které jsou potřebné pro plnění jejich úkolů. Pravidla vztahující 

se na zaměstnance Eurojustu se vztahují na členy jejich sekretariátů 

v míře, v jaké je to slučitelné s funkční samostatností jejich sekretariátů;

správní ředitel Eurojustu jmenuje generálního tajemníka sekretariátů sítí, 

který spadá do jeho odpovědnosti.

c) Vkládají se nové odstavce 7 a 10, které znějí:

„7. Eurojust naváže a udržuje úzkou spolupráci s agenturou FRONTEX v míře, 

v jaké je to nezbytné pro plnění úkolů Eurojustu a pro dosahování jeho cílů, 

a s ohledem na nutnost zamezit zdvojení úsilí. Základní prvky této spolupráce 

stanoví dohoda, kterou schválí Rada po konzultaci se společným kontrolním 

orgánem, pokud jde o ustanovení o ochraně osobních údajů.

8. Eurojust naváže a udržuje úzkou spolupráci se situačním střediskem (Sitcen) 

v míře, v jaké je to nezbytné pro plnění úkolů Eurojustu a pro dosahování jeho 

cílů, a s ohledem na nutnost zamezit zdvojení úsilí. Základní prvky této 

spolupráce stanoví dohoda, kterou schválí Rada po konzultaci se společným 

kontrolním orgánem, pokud jde o ustanovení o ochraně osobních údajů.

9. Eurojust naváže a udržuje úzkou spolupráci s Interpolem v míře, v jaké je to 

nezbytné pro plnění úkolů Eurojustu a pro dosahování jeho cílů, a s ohledem 

na nutnost zamezit zdvojení úsilí. Základní prvky této spolupráce stanoví

dohoda, kterou schválí Rada po konzultaci se společným kontrolním orgánem, 

pokud jde o ustanovení o ochraně osobních údajů.
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10. Eurojust naváže a udržuje úzkou spolupráci se Světovou celní organizací 

v míře, v jaké je to nezbytné pro plnění úkolů Eurojustu a pro dosahování jeho 

cílů, a s ohledem na nutnost zamezit zdvojení úsilí. Základní prvky této 

spolupráce stanoví dohoda, kterou schválí Rada po konzultaci se společným 

kontrolním orgánem, pokud jde o ustanovení o ochraně osobních údajů.“

19) Vkládá se nový článek 26a, který zní:

„Článek 26a

Styční soudci nebo státní zástupci vyslaní do třetích států

1. Eurojust může pro usnadnění soudní spolupráce vyslat styčné soudce nebo 

státní zástupce do třetího státu, s výhradou dohody s hostitelskou zemí, kterou

schválí Rada. Styčným soudcem nebo státním zástupcem je zástupce, asistent, 

národní člen Eurojustu či styčný soudce nebo státní zástupce vyslaný 

do Eurojustu. Vyslání styčného soudce nebo státního zástupce jménem 

Eurojustu podléhá předchozímu souhlasu styčného soudce nebo státního 

zástupce a jeho členského státu.

2. Styční soudci nebo státní zástupci nasazení podle odstavce 1 jsou styčnými 

soudci a státními zástupci pro Eurojust a příslušné orgány členských států.

Činnost styčných soudců nebo státních zástupců vyslaných Eurojustem podléhá 

dohledu společného kontrolního orgánu. Styční soudci a státní zástupci 

podávají jednou ročně zprávu kolegiu Eurojustu, které vhodným způsobem 

informuje Radu a Evropský parlament o jejich činnosti. Styční soudci nebo 

státní zástupci rovněž informují národní členy a příslušné vnitrostátní orgány 

o všech případech týkajících se jejich členského státu.

3. Příslušné vnitrostátní orgány a styční soudci nebo státní zástupci uvedení 

v odstavci 1 se mohou navzájem přímo kontaktovat. V těchto případech styčný 

soudce nebo státní zástupce o těchto kontaktech informuje národního člena.
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4. Styční soudci nebo státní zástupci uvedení v odstavci 1 jsou připojeni 

k systému řízení případů.

5. Příslušné výdaje styčných soudců nebo státních zástupců vyslaných 

Eurojustem do třetího státu se považují za operativní výdaje ve smyslu čl. 41 

odst. 3 Smlouvy. Před vstupem v jednání se třetí zemí udělí Rada svůj souhlas.

Eurojust informuje Radu o jakýchkoliv svých plánech vstoupit do těchto 

jednání a Rada může vyvodit jakékoliv závěry, jež považuje za vhodné.“

20) Vkládá se nový článek 27a, který zní:

„Článek 27a

Žádosti o soudní spolupráci z třetích států

1. Eurojust koordinuje vyřizování žádostí o soudní spolupráci vydaných třetím 

státem, pokud jsou tyto žádosti součásti téhož vyšetřování a vyžadují vyřízení 

v nejméně dvou členských státech.

2. Žádosti uvedené v odstavci 1 mohou být doručeny Eurojustu přímo, pokud je 

to v souladu s nástroji použitelnými pro vztahy mezi daným třetím státem 

a Evropskou unií nebo dotyčnými členskými státy.

3. Žádosti uvedené v odstavci 1 mohou být také Eurojustu předány příslušným 

vnitrostátním orgánem, který postupuje buď z vlastního podnětu nebo protože 

byl Eurojust požádán o zásah dotyčným třetím státem.

4. V naléhavém případě může žádosti uvedené v odstavci 1 řešit koordinační 

jednotka pro mimořádné události uvedená v článku 5a.“

21) Vkládá se nový článek 27b, který zní:
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„Článek 27b

Odpovědnost

1. Smluvní odpovědnost Eurojustu se řídí právem rozhodným pro dotyčnou smlouvu.

2. V oblasti mimosmluvní odpovědnosti je Eurojust povinen, nezávisle 

na odpovědnosti podle článku 24, nahradit škodu, která byla způsobena vinou 

kolegia nebo pracovníků Eurojustu při výkonu jejich povinností bez ohledu na 

různé postupy pro uplatnění nároku na náhradu škody, které existují v právních 

řádech členských států.

3. Odstavec 2 se rovněž použije na škody způsobené vinou národního člena při 

výkonu jeho povinností, s výjimkou případů, kdy jedná na základě pravomocí mu 

svěřených podle článku 9a tohoto rozhodnutí.

4. Poškozený má právo žádat, aby se Eurojust zdržel nebo zanechal určité činnosti.

5. Vnitrostátní soudy členských států příslušné k projednávání sporů týkajících se 

odpovědnosti Eurojustu podle tohoto článku se určí odkazem na nařízení Rady 

(ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.“

22) V článku 29:

a) v odstavci 1 se slova „jednomyslným rozhodnutím“ nahrazují slovy „dvoutřetinovou 

většinou“,

b) v odstavci 2 se druhá věta „Může být jmenován opakovaně“ nahrazuje větou „Funkční 

období může být jednou prodlouženo, aniž by bylo nutné výběrové řízení, pokud tak 

rozhodne kolegium tříčtvrtinovou většinou a správního ředitele jmenuje stejnou 

většinou.“
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23) Název článku 32 se mění na „Předkládání zpráv Evropskému parlamentu, Radě a Evropské 

komisi“ a:

- doplňuje se nový odstavec 3, který zní

„3. Evropská komise a Rada mohou požádat o stanovisko Eurojustu ke všem 

návrhům nástrojů vypracovaných podle Hlavy VI Smlouvy o Evropské unii.“

24) V článku 33 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Vyvíjejí-li národní členové, zástupci, asistenti a osoby v národním koordinačním 

systému Eurojustu činnost v rámci úkolů Eurojustu, považují se výdaje spojené 

s touto činností, včetně personálu Eurojustu, za operativní výdaje ve smyslu čl. 41 

odst. 3 Smlouvy.“

25) V článku 35 se na konec odstavce 1 doplňuje tato věta: „Před předáním odhadu Evropské 

komisi je konzultována Evropská soudní síť v souladu s postupy, které vymezuje.“

26) Článek 41 se nahrazuje tímto:

„Článek 41

Předkládání zpráv

1. Členské státy informují Eurojust a generální sekretariát Rady o jakýchkoliv 

změnách týkajících se národních členů, zástupců a asistentů a také jmen 

a kontaktních údajů osob uvedených v čl. 12 odst. 1 a 2. Generální sekretariát 

vede aktuální seznam těchto osob a zpřístupňuje jejich jména a kontaktní údaje 

všem členským státům a Evropské komisi.
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2. Členské státy rovněž, v souladu s čl. 9a odst. 4, při jmenování svého národního 

člena a v případě potřeby kdykoliv jindy informují Eurojust a generální 

sekretariát Rady o jakýchkoliv pravomocích svěřených národnímu členovi 

v souladu s tímto článkem.

3. Konečné jmenování národního člena nabývá účinku dnem, kdy generální 

sekretariát Rady obdrží úřední oznámení uvedené v odstavci 1.“

Článek 2

Provedení do vnitrostátních právních předpisů

1. V případě potřeby uvedou členské státy své vnitrostátní právo do souladu s tímto rozhodnutím 

co nejdříve a nejpozději do dne 200*1.

2. Evropská komise pravidelně přezkoumává provádění rozhodnutí 2002/187/SVV, ve znění 

rozhodnutí 2003/659/SVV a tohoto rozhodnutí, ze strany členských států a předkládá o tom 

zprávu Radě v případě potřeby doplněnou o nezbytné návrhy na zlepšení soudní spolupráce 

a fungování Eurojustu. To se zejména týká schopností Eurojustu podporovat členské státy 

v boji proti terorismu.

Článek 3

Vstup v platnosti

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V BRUSELU DNE ….

_________________

  
1 2 roky od vstupu v platnost.


