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P6_TA-PROV(2007)0228
Prümská zmluva: zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti 
terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júna 2007 o podnete Belgického 
kráľovstva, Bulharskej republiky, Spolkovej republiky Nemecko, Španielskeho 
kráľovstva, Francúzskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského 
kráľovstva, Rakúskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Talianskej 
republiky, Fínskej republiky, Portugalskej republiky, Rumunska a Švédskeho kráľovstva 
s cieľom prijať rozhodnutie Rady o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji 
proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (6566/2007 – C6-0079/2007 –
2007/0804(CNS))
(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na iniciatívu Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Spolkovej republiky 
Nemecko, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Luxemburského 
veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Slovinskej republiky, 
Slovenskej republiky, Talianskej republiky, Fínskej republiky, Portugalskej republiky, 
Rumunska a Švédskeho kráľovstva (6566/2007)1,

– so zreteľom na návrhy zmien a doplnení Rady (7273/1/2007 zo 17. apríla 2007)2,

– so zreteľom na článok 34 ods. 2 písm. c) Zmluvy o EÚ,

– so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Európskym parlamentom (C6-0079/2007),

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

– so zreteľom na články 93, 51 a 35 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A6-0207/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený podnet Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, 
Spolkovej republiky Nemecko, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, 
Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Slovinskej 
republiky, Slovenskej republiky, Talianskej republiky, Fínskej republiky, Portugalskej 
republiky, Rumunska a Švédskeho kráľovstva;

2. vyzýva Radu, aby zodpovedajúco zmenila text;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť podnet Belgického 
  

1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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kráľovstva, Bulharskej republiky, Spolkovej republiky Nemecko, Španielskeho kráľovstva, 
Francúzskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, 
Rakúskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Talianskej republiky, 
Fínskej republiky, Portugalskej republiky, Rumunska a Švédskeho kráľovstva;

5. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Rada uložila Európskemu parlamentu 
povinnosť, aby naliehavo vyjadril svoje stanovisko bez toho, aby mu poskytla primeraný
čas na preskúmanie alebo aby existovalo rozsiahle hodnotenie vplyvu a hodnotenie 
doterajšieho uplatňovania Prümskej zmluvy alebo primerané rámcové rozhodnutie 
o ochrane osobných údajov v rámci policajnej a justičnej spolupráce, čo považuje 
za potrebné pred prijatím každého právneho predpisu v rámci tretieho piliera;

6. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam Belgického 
kráľovstva, Bulharskej republiky, Spolkovej republiky Nemecko, Španielskeho kráľovstva, 
Francúzskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, 
Rakúskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Talianskej republiky, 
Fínskej republiky, Portugalskej republiky, Rumunska a Švédskeho kráľovstva.

Text predložený Belgickým kráľovstvom, 
Bulharskou republikou, Spolkovou 
republikou Nemecko, Španielskym 

kráľovstvom, Francúzskou republikou, 
Luxemburským veľkovojvodstvom, 

Holandským kráľovstvom, Rakúskou 
republikou, Slovinskou republikou, 
Slovenskou republikou, Talianskou 

republikou, Fínskou republikou, 
Portugalskou republikou, Rumunskom a 

Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Názov

ROZHODNUTIE RADY 2007/.../SVV z 
...o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce,
najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej 
trestnej činnosti

RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 
2007/.../SVV z ...o zintenzívnení 
cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti 
terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa 
uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si 
vyžiada zodpovedajúce zmeny v celom 
texte.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Citácia 1

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a 
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najmä na jej článok 30 ods. 1 písm. a) a b), 
článok 31 ods. 1 písm. a), článok 32 a 
článok 34 ods. 2 písm. c),

najmä na jej článok 30 ods. 1 písm. a) a b), 
článok 31 ods. 1 písm. a), článok 32 a 
článok 34 ods. 2 písm. b), 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Citácia 2 a (nová)

so zreteľom na stanovisko Európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov 
zo 4. apríla 2007, 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 1

(1) Rada Európskej únie prikladá zásadný 
význam vytváraniu priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je 
základným záujmom obyvateľov štátov 
združených v Únii.

(1) Rada Európskej únie prikladá zásadný 
význam priestoru slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti, ktorý je základom
pre obyvateľov v Európskej únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 10

(10) Tieto požiadavky spĺňa Prümská 
zmluva z 27. mája 2005 medzi Belgickým 
kráľovstvom, Spolkovou republikou 
Nemecko, Španielskym kráľovstvom, 
Francúzskou republikou, Luxemburským 
veľkovojvodstvom, Holandským 
kráľovstvom a Rakúskou republikou 
o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, 
najmä v boji proti terorizmu, cezhraničnej 
trestnej činnosti a nelegálnej migrácii. Je
potrebné, aby základné časti Prümskej 
zmluvy boli uplatniteľné pre všetky členské 
štáty, aby sa základné požiadavky 
Haagskeho programu mohli splniť pre 
všetky členské štáty a aby sa z časového 
hľadiska dali dosiahnuť jeho ciele.
Toto rozhodnutie Rady by sa preto malo
zakladať na hlavných ustanoveniach
Prümskej zmluvy.

(10) Tieto požiadavky spĺňa Prümská 
zmluva z 27. mája 2005 medzi Belgickým 
kráľovstvom, Spolkovou republikou 
Nemecko, Španielskym kráľovstvom, 
Francúzskou republikou, Luxemburským 
veľkovojvodstvom, Holandským 
kráľovstvom a Rakúskou republikou o 
zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, 
najmä v boji proti terorizmu, cezhraničnej 
trestnej činnosti a nelegálnej migrácii. Je 
potrebné, aby Prümská zmluva bola 
uplatniteľná pre všetky členské štáty, aby 
sa splnili základné požiadavky Haagskeho 
programu pre všetky členské štáty. Toto 
rámcové rozhodnutie Rady preto zahŕňa 
niektoré hlavné ustanovenia Prümskej 
zmluvy, a to tie, ktoré sa týkajú policajnej 
a justičnej spolupráce v Európskej únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
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Odôvodnenie 11 a (nové)

(11a) Tieto zlepšenia v oblasti výmeny 
údajov predstavujú krok vpred 
v sprístupňovaní informácií 
medzi pracovníkmi orgánov činných v 
trestnom konaní v členských štátoch. 
Vždy, keď ide o osobné údaje, je vhodné 
zabezpečiť, aby existovali dôvody 
na automatizované vyhľadávanie 
vo vnútroštátnych databázach DNA 
a databázach odtlačkov prstov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 15

(15) Za určitých podmienok by členské 
štáty mali byť schopné poskytovať osobné 
i iné ako osobné údaje s cieľom zlepšiť 
výmenu informácií v súvislosti s 
významnými udalosťami s cezhraničným 
rozmerom.

(15) Za určitých podmienok by členské 
štáty mali byť schopné poskytovať osobné 
i iné ako osobné údaje s cieľom zlepšiť 
výmenu informácií v súvislosti s 
významnými udalosťami s cezhraničným 
rozmerom, ktorých účelom je zabraňovať 
teroristickým činom. Poskytovanie údajov 
by malo byť potrebné a primerané 
a založené na špecifických okolnostiach, 
ktoré dávajú dôvod na presvedčenie, že 
dôjde k spáchaniu trestných činov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 15 a (nové)

(15a) V rámci jeho mandátu by sa mal aj 
Europolu umožniť prístup 
k vnútroštátnym databázam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 16

(16) Pretože medzinárodná spolupráca, 
najmä v boji proti cezhraničnej trestnej 
činnosti, sa má ďalej zlepšovať, toto 
rozhodnutie by malo umožniť okrem 
zlepšenia výmeny informácií medzi iným 
aj užšiu spoluprácu policajných orgánov, 
napr. spoločnými bezpečnostnými 

(16) Pretože medzinárodná spolupráca, 
najmä v boji proti cezhraničnej trestnej 
činnosti, sa má ďalej zlepšovať, toto 
rámcové rozhodnutie by malo umožniť 
okrem zlepšenia výmeny informácií medzi 
iným aj užšiu spoluprácu policajných 
orgánov, napr. spoločnými bezpečnostnými 
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operáciami (napr. spoločné hliadky) a 
cezhraničným zásahom v prípade 
okamžitého ohrozenia života a zdravia.

operáciami (napr. spoločné hliadky).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 18

(18) Uvedomujúc si význam, ktorý má toto 
rozhodnutie pre ochranu práv 
jednotlivcov, ako aj to, že poskytovanie 
osobných údajov inému členskému štátu si 
vyžaduje dostatočnú úroveň ochrany 
údajov na strane prijímajúceho členského 
štátu, členské štáty by mali zabezpečiť 
účinné vykonávanie všetkých predpisov 
na ochranu údajov uvedených v tomto 
rozhodnutí.

(18) Systém „pozitívnej 
lustrácie/negatívnej lustrácie“ 
zabezpečuje štruktúru na porovnávanie 
anonymných profilov, keď sa výmena 
dodatočných osobných údajov uskutoční 
iba po pozitívnej lustrácii, a zaručuje 
primeraný systém ochrany údajov, čím sa 
rozumie, že poskytovanie osobných údajov 
inému členskému štátu si vyžaduje 
primeranú úroveň ochrany údajov na 
strane prijímajúceho členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 18 a (nové)

(18a) Osobitné kategórie údajov, ktoré sa 
týkajú rasového alebo etnického pôvodu, 
politických názorov, náboženského
vyznania alebo filozofického 
presvedčenia, členstva v strane alebo 
odboroch, sexuálnej orientácie alebo 
zdravia, by sa mali spracovať len vtedy, 
ak je to absolútne nevyhnutné a 
primerané na účely konkrétneho prípadu 
a v súlade so špecifickými ochrannými 
opatreniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 18 b (nové)

(18b) Tieto osobitné pravidlá o ochrane 
údajov sa vytvárajú v prípade neexistencie 
primeraného právneho nástroja tretieho 
piliera týkajúceho sa ochrany údajov. 
Po schválení by sa mal tento všeobecný 
právny nástroj vzťahovať na celú oblasť 
policajnej a justičnej spolupráce v trestných 
veciach za predpokladu, že jeho úroveň 
ochrany údajov je za každých okolností 
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primeraná a nie je nižšia ako ochrana 
stanovená v dohovore Rady Európy 
o ochrane jednotlivcov pri automatickom 
spracovaní osobných údajov z 28. januára 
1981 a jeho dodatkový protokol 
z 8. novembra 2001 a že zohľadňuje 
odporúčanie Výboru ministrov členským 
štátom č. R (87) 15 zo 17. septembra 1987, 
ktoré upravuje používanie osobných údajov 
v policajnom sektore, a to aj keď údaje nie 
sú spracovávané automaticky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 18 c (nové)

(18c) S Európskym parlamentom by sa mal 
konzultovať každé opatrenie vykonávajúce 
toto rámcové rozhodnutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 18 d (nové)

(18d) Je potrebné, aby Rada čo najskôr 
prijala rámcové rozhodnutie o procesných 
právach s cieľom ustanoviť určité
minimálne pravidlá o dostupnosti právnej 
pomoci pre jednotlivcov v členských 
štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 18 e (nové)

(18e) So zreteľom na poskytovanie 
informácií a pomoci v súvislosti 
s hlavnými udalosťami a masovými 
zhromaždeniami sa celkový rámec musí 
zladiť s Jednotnou akciou 97/339/SVV 
z 26. mája 1997 prijatou Radou 
na základe článku K.3 Zmluvy 
o Európskej únii, týkajúcou sa spolupráce 
v oblasti práva, poriadku a bezpečnosti1,
a s uznesením Rady z 29. apríla 2004 
o bezpečnosti na schôdzach Európskej 
rady a pri ďalších podobných 
príležitostiach2 a s podnetom
Holandského kráľovstva na účely prijatia
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rozhodnutia Rady o posilnení 
cezhraničnej policajnej spolupráce pri 
podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje 
veľké množstvo ľudí z viacerých 
členských štátov, pri ktorých je cieľom 
policajnej akcie predovšetkým udržiavanie 
verejného poriadku a bezpečnosti 
a predchádzanie a boj proti trestným 
činom 3.
________________
1 Ú. v. ES L 147, 5.6.1997, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 116, 30.4.2004, s. 18.
3 Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2005, s. 36.v. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odôvodnenie 20

(20) Toto rozhodnutie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uvedené najmä v
Charte základných práv Európskej únie,

(20) Toto rámcové rozhodnutie rešpektuje 
základné práva a dodržiava zásady uznané
najmä Chartou základných práv Európskej 
únie. Toto rámcové rozhodnutie sa snaží 
predovšetkým o zabezpečenie úplného 
dodržiavania základných práv občanov 
na rešpektovanie ich súkromného života 
a komunikácie a na ochranu ich 
osobných údajov, ako sú zakotvené 
v článkoch 7 a 8 charty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odôvodnenie 20 a (nové)

(20a) Úplné preskúmanie a vyhodnotenie 
doterajšieho fungovania Prümskej zmluvy 
a vypracovanie rámcového rozhodnutia 
o ochrane údajov v rámci tretieho piliera sú 
predpokladom efektívnosti a správneho 
uplatňovania tohto rámcového 
rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 1 úvodná časť

Týmto rozhodnutím chcú členské štáty 
zintenzívniť cezhraničnú spoluprácu v 
oblastiach, na ktoré sa vzťahuje hlava VI 

Týmto rámcovým rozhodnutím chcú 
členské štáty zintenzívniť cezhraničnú 
spoluprácu v oblastiach, na ktoré sa 
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Zmluvy o EÚ, najmä výmenu informácií 
medzi agentúrami zodpovednými za
predchádzanie trestným činom a ich 
vyšetrovanie. Na tento účel toto rozhodnutie 
obsahuje pravidlá v týchto oblastiach:

vzťahuje hlava VI Zmluvy o EÚ, najmä 
výmenu informácií medzi agentúrami 
zodpovednými za predchádzanie 
trestným činom a ich vyšetrovanie, ako 
sú uvedené v článku 2 rámcového 
rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. 
júna 2002 o európskom zatykači 
a postupoch odovzdávania osôb medzi 
členskými štátmi1, ako aj v článkoch 1 
až 4 rámcového rozhodnutia Rady 
2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji 
proti terorizmu2, pričom sa zaručuje 
primeraná úroveň ochrany údajov. Na 
tento účel toto rámcové rozhodnutie 
obsahuje pravidlá v týchto oblastiach:
__________________

1 Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1.
2 Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3.

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa 
uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si 
vyžiada zodpovedajúce zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 1 písmeno d)

d) Ustanovenia o podmienkach a 
postupoch pre zintenzívnenie cezhraničnej 
policajnej spolupráce pomocou rôznych 
opatrení (kapitola 5).

d) Ustanovenia o podmienkach a 
postupoch pre zintenzívnenie cezhraničnej 
policajnej spolupráce pomocou rôznych 
vymedzených opatrení (kapitola 5).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 1 bod 4 a) (nový)

4a. Ustanovenia o ochrane údajov 
(kapitola 6, článok 14 ods. 2 a článok 16 
ods. 2 a 4).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 1 a (nový)

Článok 1a
Na účely tohto rámcového rozhodnutia:

1. „trestné činy“ sú trestné činy uvedené v 
článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 
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2002/584/SVV;
2. „teroristické trestné činy“ sú trestné 
činy uvedené v článkoch 1 až 4 
rámcového rozhodnutia Rady 
2002/475/SVV;
3. „osobné údaje“ sú všetky informácie 
týkajúce sa identifikovanej alebo 
identifikovateľnej fyzickej osoby 
(„predmetu údajov“); „identifikovateľná 
osoba“ je osoba, ktorú je možné priamo 
alebo nepriamo identifikovať, najmä 
pomocou identifikačného čísla alebo 
jedného alebo viacerých prvkov 
špecifických pre fyzickú alebo 
fyziologickú totožnosť tejto osoby;
4. „spracovanie osobných údajov“ je 
každá operácia alebo súbor operácií, ktoré 
sa vykonávajú v súvislosti s osobnými 
údajmi, automatizovanými prostriedkami 
alebo bez nich, ako je napr. 
zhromažďovanie, zaznamenávanie, 
organizácia, skladovanie, úprava alebo 
pozmeňovanie, triedenie, vyhľadávanie, 
konzultácia, použitie, poskytnutie, šírenia 
alebo sprístupnenia iným spôsobom, 
prepájanie, kombinácia, blokovanie, 
vymazanie alebo zničenie údajov; 
spracovávanie v znení tohto rámcového 
rozhodnutia tiež zahŕňa oznámenie o tom, 
či existuje pozitívna lustrácia alebo nie;
5. „automatizovaný postup vyhľadávania“ 
je priamy prístup k automatizovaným 
súborom iného orgánu v prípadoch, keď 
na odozvu na postup vyhľadávania nie je 
potrebný ľudský zásah; 
6. „citovanie údajov“ je označovanie 
uchovávaných osobných údajov bez 
zámeru obmedziť ich spracovávanie v 
budúcnosti; 
7. „blokovanie údajov“ je označovanie 
uchovávaných osobných údajov so 
zámerom obmedziť ich spracovávanie v 
budúcnosti; 
8. „nekódujúca časť DNA“ sú 
chromozómové zóny, ktoré neobsahujú 
genetickú informáciu, t. j. ktoré sa 
nepovažujú za časti poskytujúce 
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informácie o osobitných dedičných 
vlastnostiach; napriek prípadnému 
vedeckému pokroku sa z nekódujúcej časti 
DNA neposkytnú teraz ani v budúcnosti 
žiadne ďalšie informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 1 b (nový)

Článok 1b
Členské štáty zabezpečia jasné rozlíšenie 
medzi osobnými údajmi

— osoby, ktorá je podozrivá zo spáchania 
trestného činu alebo účasti na ňom,

— osoby, ktorá bola uznaná vinnou zo 
spáchania trestného činu, 

— osoby, u ktorej jestvujú vážne dôvody 
domnievať sa, že spácha trestný čin,
— osoby, ktorá môže byť vyzvaná, aby 
svedčila v priebehu vyšetrovania 
súvisiaceho s trestnými činmi alebo 
následného trestného konania,  
— osoby, ktorá bola obeťou trestného 
činu alebo u ktorej isté skutočnosti 
zakladajú dôvod domnievať sa, že by sa 
mohla stať obeťou trestného činu, 
— osoby, ktorá môže poskytnúť 
informácie o trestných činoch, 
— kontaktnej osoby alebo spoločníka 
jednej z osôb uvedených vyššie a
— osoby, ktorá nespadá do žiadnej z 
kategórií uvedených vyššie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 2 odsek 1

1. Členské štáty vytvoria a vedú 
vnútroštátne súbory s analýzou DNA na 
účely vyšetrovania trestných činov. Údaje 
vedené v týchto súboroch podľa tohto 
rozhodnutia sa spracúvajú v súlade s týmto 
rozhodnutím v súlade s vnútroštátnym 

1. Členské štáty vytvoria a vedú 
vnútroštátne súbory s analýzou DNA na 
účely vyšetrovania trestných činov. 
Osobné údaje v týchto súboroch podľa 
tohto rámcového rozhodnutia sa 
spracúvajú v súlade s pravidlami o 
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právom, ktoré sa vzťahuje na toto 
spracúvanie.

ochrane údajov stanovenými v kapitole 6
v súlade s vnútroštátnym právom, ktoré sa 
vzťahuje na toto spracúvanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 2 odsek 2

2. Na účely vykonávania tohto rozhodnutia 
zabezpečujú členské štáty dostupnosť
referenčných údajov zo svojich 
vnútroštátnych súborov s analýzou DNA 
uvedených v prvej vete odseku 1. 
Referenčné údaje obsahujú iba profily 
DNA vytvorené z nekódujúcej časti DNA a 
referenčné číslo. Referenčné údaje nesmú 
obsahovať nijaké údaje, na základe ktorých 
je možné priamo identifikovať dotknutú 
osobu. Referenčné údaje, na základe 
ktorých nie je možné identifikovať žiadnu 
osobu („neidentifikované profily DNA“), 
musia byť rozpoznateľné ako také.

2. Na účely vykonávania tohto rámcového 
rozhodnutia zabezpečujú členské štáty 
prístup k referenčným údajom zo svojich 
vnútroštátnych súborov s analýzou DNA 
otvorených pre vyšetrovanie trestných 
činov. Referenčné údaje obsahujú iba 
profily DNA vytvorené z nekódujúcej časti 
DNA a referenčné číslo. Referenčné údaje 
nesmú obsahovať nijaké údaje, na základe 
ktorých je možné priamo identifikovať 
dotknutú osobu. Referenčné údaje, na 
základe ktorých nie je možné identifikovať 
žiadnu osobu („neidentifikované profily 
DNA“), musia byť rozpoznateľné ako také.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 3 odsek 1

1. Na účely vyšetrovania trestných činov 
umožňujú členské štáty národným 
kontaktným bodom ostatných členských 
štátov uvedeným v článku 6 prístup k 
referenčným údajom vo svojich súboroch s 
analýzou DNA s právomocou vykonávať 
automatizované vyhľadávanie 
porovnávaním profilov DNA. 
Vyhľadávanie sa môže vykonávať len 
v jednotlivých prípadoch a v súlade s 
vnútroštátnym právom dožadujúceho 
členského štátu.

1. Na účely vyšetrovania trestných činov 
umožňujú členské štáty národným 
kontaktným bodom ostatných členských 
štátov prístup k referenčným údajom vo 
svojich súboroch s analýzou DNA s 
právomocou vykonávať automatizované 
vyhľadávanie porovnávaním profilov 
DNA. Vyhľadávanie sa môže vykonávať 
len v jednotlivých prípadoch a v súlade s 
pravidlami o ochrane údajov stanovenými 
v kapitole 6 a vnútroštátnym právom 
dožadujúceho členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 5

Ak sa na základe postupu uvedeného v 
článkoch 3 a 4 zistí zhoda medzi profilmi 
DNA, poskytnutie akýchkoľvek ďalších 
dostupných osobných údajov a iných
informácií vzťahujúcich sa na referenčné 

Ak sa na základe postupu uvedeného v 
článkoch 3 a 4 zistí zhoda medzi profilmi 
DNA, poskytnutie ďalších dostupných
osobných údajov a iných informácií 
vzťahujúcich sa na referenčné údaje 
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údaje spravuje vnútroštátnym právom 
dožiadaného členského štátu vrátane 
predpisov o právnej pomoci.

spravuje vnútroštátnym právom 
dožiadaného členského štátu vrátane 
predpisov o právnej pomoci a predpisov o 
ochrane údajov stanovených v kapitole 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 6

Článok 6
Národný kontaktný bod a vykonávacie 

opatrenia

1. Každý členský štát určí na účely 
poskytovania údajov uvedených v 
článkoch 3 a 4 národný kontaktný bod. 
Právomoci národných kontaktných bodov 
sa spravujú uplatniteľným vnútroštátnym 
právom.

vypúšťa sa

2. Technické podrobnosti postupov 
uvedených v článkoch 3 a 4 sa upravia vo 
vykonávacích opatreniach uvedených v 
článku 34.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 7 odsek 1 úvodná časť

Keď pri prebiehajúcom vyšetrovaní alebo 
trestnom konaní nie je pre konkrétnu osobu 
nachádzajúcu sa na území dožiadaného 
členského štátu k dispozícii profil DNA, 
dožiadaný členský štát poskytuje právnu 
pomoc vo forme odobratia a analýzy 
bunkového materiálu tejto osoby a 
poskytnutia získaného profilu DNA, ak:

1. Keď pri prebiehajúcom vyšetrovaní 
alebo trestnom konaní súvisiacom so 
spáchaním trestných činov nie je pre 
konkrétnu osobu, ktorá je podozrivá zo 
spáchania daného trestného činu a ktorá 
sa nachádza na území dožiadaného 
členského štátu, k dispozícii profil DNA, 
dožiadaný členský štát poskytuje právnu 
pomoc vo forme odobratia a analýzy 
bunkového materiálu tejto osoby a 
poskytnutia získaného profilu DNA, ak:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 7 odsek 1 a (nový)

1a. Odobratie bunkového materiálu sa 
uskutočňuje iba na základe 
vnútroštátneho práva a iba na osobitné
účely a spĺňa požiadavky nutnosti a 
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proporcionality. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 8

Na účely vykonávania tohto rozhodnutia 
zabezpečujú členské štáty dostupnosť
referenčných údajov zo súborov pre 
vnútroštátne automatizované systémy 
identifikácie odtlačkov prstov vytvorených 
na predchádzanie trestným činom a ich 
vyšetrovanie. Referenčné údaje obsahujú 
iba daktyloskopické údaje a referenčné 
číslo. Referenčné údaje nesmú obsahovať 
nijaké údaje, na základe ktorých je možné 
priamo identifikovať dotknutú osobu. 
Referenčné údaje, na základe ktorých nie je 
možné identifikovať žiadnu osobu 
(„neidentifikované daktyloskopické 
údaje“), musia byť rozpoznateľné ako také.

Na účely vykonávania tohto rámcového 
rozhodnutia zabezpečujú členské štáty 
prístup k referenčným údajom zo súborov 
pre vnútroštátne automatizované systémy 
identifikácie odtlačkov prstov vytvorených 
na predchádzanie trestným činom a ich 
vyšetrovanie. Referenčné údaje obsahujú 
iba daktyloskopické údaje a referenčné 
číslo. Referenčné údaje nesmú obsahovať 
nijaké údaje, na základe ktorých je možné 
priamo identifikovať dotknutú osobu. 
Referenčné údaje, na základe ktorých nie je 
možné identifikovať žiadnu osobu 
(„neidentifikované daktyloskopické 
údaje“), musia byť rozpoznateľné ako také.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 9 odsek 1

1. Na účely predchádzania trestným činom 
a ich vyšetrovania umožňujú členské štáty 
národným kontaktným bodom ostatných 
členských štátov uvedeným v článku 11 
prístup k referenčným údajom v 
automatizovaných systémoch identifikácie 
odtlačkov prstov, ktoré vytvorili na tento 
účel, s právomocou vykonávať 
automatizované vyhľadávanie 
porovnávaním daktyloskopických údajov. 
Vyhľadávanie sa môže vykonávať len 
v jednotlivých prípadoch a v súlade s 
vnútroštátnym právom dožadujúceho 
členského štátu.

1. Na účely predchádzania trestným činom 
a ich vyšetrovania umožňujú členské štáty 
národným kontaktným bodom ostatných 
členských štátov uvedeným v článku 11 
prístup k referenčným údajom v 
automatizovaných systémoch identifikácie 
odtlačkov prstov, ktoré vytvorili na tento 
účel, s právomocou vykonávať 
automatizované vyhľadávanie 
porovnávaním daktyloskopických údajov. 
Vyhľadávanie sa môže vykonávať len v 
jednotlivých prípadoch a v súlade s 
pravidlami o ochrane údajov stanovenými 
v kapitole 6 a vnútroštátnym právom 
dožadujúceho členského štátu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 10

Ak sa na základe postupu uvedeného v 
článku 9 zistí zhoda medzi 

Ak sa na základe postupu uvedeného v 
článku 9 zistí zhoda medzi 
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daktyloskopickými údajmi, poskytnutie
akýchkoľvek ďalších dostupných
osobných údajov a iných informácií 
vzťahujúcich sa na referenčné údaje 
spravuje vnútroštátnym právom 
dožiadaného členského štátu vrátane 
predpisov o právnej pomoci.

daktyloskopickými údajmi, poskytnutie 
ďalších osobných údajov a iných 
informácií vzťahujúcich sa na referenčné 
údaje spravuje vnútroštátnym právom 
dožiadaného členského štátu vrátane 
predpisov o právnej pomoci a pravidiel o 
ochrane údajov stanovených v kapitole 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 11

Článok 11
Národný kontaktný bod a vykonávacie 

opatrenia

1. Každý členský štát určí na účely 
poskytovania údajov uvedených v článku 
9 národný kontaktný bod. Právomoci 
národných kontaktných bodov sa 
spravujú uplatniteľným vnútroštátnym 
právom.

vypúšťa sa

2. Technické podrobnosti postupu 
uvedeného v článku 9 sa upravia vo 
vykonávacích opatreniach uvedených v 
článku 34.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 12 odsek 1

1. Na účely predchádzania trestným činom 
a ich vyšetrovania a riešenia iných 
porušení zákona, ktoré vo vyhľadávajúcom 
členskom štáte patria do právomoci súdov 
alebo prokuratúry, ako aj udržiavania 
verejného poriadku a bezpečnosti, 
umožňujú členské štáty národným 
kontaktným bodom ostatných členských 
štátov uvedeným v odseku 2 prístup k 
týmto údajom o evidencii vozidiel s 
právomocou v jednotlivých prípadoch 
vykonávať automatizované vyhľadávanie:

1. Na účely predchádzania trestným činom 
a ich vyšetrovania a riešenia iných 
porušení zákona, ktoré vo vyhľadávajúcom 
členskom štáte patria do právomoci súdov 
alebo prokuratúry, umožňujú členské štáty 
národným kontaktným bodom ostatných 
členských štátov uvedeným v odseku 2 
prístup k týmto údajom o evidencii 
vozidiel s právomocou v jednotlivých 
prípadoch vykonávať automatizované 
vyhľadávanie:

a) údaje o vlastníkoch alebo 
prevádzkovateľoch a

a) údaje o vlastníkoch alebo 
prevádzkovateľoch a

b) údaje o vozidlách. b) údaje o vozidlách.

Vyhľadávanie sa môže vykonávať iba na 
základe úplného čísla karosérie alebo 
úplného evidenčného čísla. Vyhľadávanie 

Vyhľadávanie sa môže vykonávať iba na 
základe úplného čísla karosérie alebo 
úplného evidenčného čísla. Vyhľadávanie 
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sa môže vykonať len v súlade s 
vnútroštátnym právom vyhľadávajúceho 
členského štátu.

sa môže vykonať len v súlade s pravidlami 
o ochrane údajov stanovenými v kapitole 
6 a vnútroštátnym právom 
vyhľadávajúceho členského štátu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 12 odsek 2

2. Každý členský štát určí na účely 
poskytovania údajov uvedených v článku 
1 národný kontaktný bod. Právomoci 
národných kontaktných bodov sa 
spravujú uplatniteľným vnútroštátnym 
právom. Technické podrobnosti postupov 
sa upravia vo vykonávacích opatreniach 
uvedených v článku 34.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 14 odsek 1

1. Na účely predchádzania trestným činom 
a udržiavania verejného poriadku a 
bezpečnosti pri významných podujatiach s 
cezhraničným rozmerom, najmä pri 
športových podujatiach alebo zasadnutiach 
Európskej rady, umožňujú členské štáty na 
požiadanie, ako aj z vlastného podnetu, a 
pokiaľ to vnútroštátne právo poskytujúceho 
členského štátu umožňuje, vzájomné 
poskytovanie osobných údajov, ak konečné 
odsúdenia alebo iné okolnosti dávajú 
dôvod domnievať sa, že dotknuté osoby 
spáchajú na podujatí trestné činy alebo 
predstavujú hrozbu pre verejný poriadok a 
bezpečnosť.

1. Na účely predchádzania trestným činom 
a udržiavania verejného poriadku a 
bezpečnosti pri významných podujatiach s 
cezhraničným rozmerom, najmä pri 
športových podujatiach alebo zasadnutiach 
Európskej rady, umožňujú členské štáty na 
požiadanie, ako aj z vlastného podnetu, a 
pokiaľ to vnútroštátne právo poskytujúceho 
členského štátu umožňuje, vzájomné 
poskytovanie osobných údajov, ak konečné 
odsúdenia alebo iné okolnosti dávajú 
dôvod domnievať sa, že dotknuté osoby 
spáchajú na podujatí trestné činy alebo 
predstavujú hrozbu pre verejný poriadok a 
bezpečnosť a keď je to v demokratickej 
spoločnosti a na konkrétny účel v 
jednotlivých prípadoch potrebné a 
primerané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 15

Článok 15
Národný kontaktný bod

vypúšťa sa
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Každý členský štát určí na účely 
poskytovania údajov uvedených v 
článkoch 13 a 14 národný kontaktný bod. 
Právomoci národných kontaktných bodov 
sa spravujú uplatniteľným vnútroštátnym 
právom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 16 odsek 1

1. Na účely predchádzania teroristickým 
trestným činom môžu členské štáty aj bez 
toho, aby boli o to požiadané, v súlade s 
vnútroštátnym právom v jednotlivých 
prípadoch poskytovať národným 
kontaktným bodom iných členských štátov 
uvedeným v odseku 3 osobné údaje a 
informácie uvedené v odseku 2, pokiaľ je 
to potrebné, pretože osobitné okolnosti 
dávajú dôvod domnievať sa, že dotknuté 
osoby spáchajú trestné činy uvedené v 
článkoch 1 až 3 rámcového rozhodnutia 
Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji 
proti terorizmu.

1. Na účely predchádzania teroristickým 
trestným činom môžu členské štáty aj bez 
toho, aby boli o to požiadané, v súlade s 
vnútroštátnym právom, základnými 
právnymi princípmi a základnými 
právami v jednotlivých prípadoch 
poskytovať národným kontaktným bodom 
iných členských štátov osobné údaje a 
informácie uvedené v odseku 2, pokiaľ je 
to potrebné, pretože osobitné okolnosti 
dávajú dôvod domnievať sa, že dotknuté 
osoby spáchajú teroristické trestné činy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 16 odsek 2

2. Poskytované údaje obsahujú priezvisko, 
krstné mená, dátum a miesto narodenia a 
opis okolností, ktoré sú príčinou 
domnienok uvedených v odseku 1.

2. Poskytované údaje obsahujú iba osobné 
údaje a opis okolností, ktoré sú príčinou 
domnienok uvedených v odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 16 odsek 3

3. Každý členský štát určí národný 
kontaktný bod na výmenu informácií s 
národnými kontaktnými bodami iných 
členských štátov. Právomoci národného 
kontaktného bodu sa spravujú 
uplatniteľným vnútroštátnym právom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 16 odsek 4 a (nový)
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4a. Bez ohľadu na tieto podmienky sa 
osobné údaje môžu spracovávať iba na 
účely stanovené v odseku 1. Poskytnuté 
údaje sa bezodkladne vymažú hneď ako 
sa dosiahnu účely stanovené v odseku 1, 
alebo ak sa už nemôžu dosiahnuť, a v 
každom prípade najneskôr do dvoch rokov 
od dátumu poskytnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 17 odsek 2

2. Každý členský štát, ktorý pôsobí ako 
hostiteľský členský štát, môže v súlade so 
svojím vnútroštátnym právom a súhlasom 
vysielajúceho štátu príslušníkom 
vysielajúcich členských štátov 
zúčastňujúcim sa na spoločnej operácii 
udeliť výkonné právomoci alebo, pokiaľ to 
umožňuje právo hostiteľského členského 
štátu, umožniť príslušníkom vysielajúcich 
členských štátov uplatňovať výkonné 
právomoci v súlade s právom
vysielajúceho členského štátu. Takéto 
výkonné právomoci sa môžu uplatňovať 
len pod usmernením príslušníkov z 
hostiteľského členského štátu a spravidla v 
ich prítomnosti. Príslušníci vysielajúcich 
členských štátov podliehajú 
vnútroštátnemu právu hostiteľského 
členského štátu. Zodpovednosť za ich 
činnosť nesie hostiteľský členský štát.

2. Príslušníci vysielajúcich členských 
štátov podliehajú vnútroštátnym právnym 
predpisom hostiteľského členského štátu. 
Každý členský štát, ktorý pôsobí ako 
hostiteľský členský štát, môže v súlade so 
svojím vnútroštátnym právom a súhlasom 
vysielajúceho štátu príslušníkom 
vysielajúcich členských štátov 
zúčastňujúcim sa na spoločnej operácii 
udeliť výkonné právomoci. Takéto 
výkonné právomoci sa môžu uplatňovať 
len na základe pokynov príslušníkov z 
hostiteľského členského štátu a vo 
všeobecnosti v ich prítomnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 17 a (nový)

Článok 17a
Opatrenia v prípade bezprostredne 

hroziaceho nebezpečenstva
1. Príslušníci z jedného členského štátu
môžu v naliehavých prípadoch prekročiť 
spoločné hranice bez predchádzajúceho 
súhlasu druhého členského štátu
("hostiteľský členský štát"), aby v 
hraničnej oblasti hostiteľského členského 
štátu a v súlade s jeho vnútroštátnym 
právom vykonali predbežné opatrenia, 
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ktoré sú nevyhnutné na odvrátenie 
nebezpečenstva bezprostredne 
ohrozujúceho fyzickú integritu 
jednotlivcov.

2. Naliehavé prípady v zmysle odseku 1 sú 
tie, keď v dôsledku oneskorenia zásahu
príslušníkov hostiteľského členského štátu 
v zmysle článku 17 ods. 2 hrozí 
uskutočnenie hrozby.

3. Príslušníci, ktorí takto prekročia hranice,
musia bezodkladne informovať o svojej 
prítomnosti hostiteľský členský štát. 
Hostiteľský členský štát potvrdí prijatie 
tejto informácie a bezodkladne prijme
potrebné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na 
odvrátenie nebezpečenstva a prevzatie 
kontroly nad operáciou. Príslušníci, ktorí 
prekročia hranice, môžu pôsobiť v 
hostiteľskom členskom štáte len dokiaľ 
hostiteľský členský štát neprijme potrebné 
ochranné opatrenia. Príslušníci, ktorí 
prekročia hranice, podliehajú príkazom 
hostiteľského členského štátu.

4. Členské štáty určia v samostatnej dohode 
tie orgány, ktoré musia byť bezodkladne 
informované podľa odseku 3. Príslušníci, 
ktorí prekročia hranice, musia podliehať
ustanoveniam tohto článku a právu 
hostiteľského členského štátu.

5. Hostiteľský členský štát preberá 
zodpovednosť za opatrenia príslušníkov, 
ktorí prekročili jeho hranice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 18 a (nový)

Článok 18a

Spolupráca na základe žiadosti

1. Príslušné orgány členských štátov si na 
základe žiadosti poskytujú vzájomnú pomoc 
v rámci svojej pôsobnosti a v súlade s ich 
vnútroštátnym právom.
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2. Dané príslušné orgány si navzájom 
poskytujú pomoc v súlade s článkom 39 
ods. 1 prvá veta Dohovoru z 19. júna 1990, 
ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda
zo 14. júna 1985 o postupnom odstránení 
kontrol na spoločných hraniciach, a to 
najmä prostredníctvom:

a) zisťovania vlastníkov a vodičov vozidiel 
a poskytovanie informácií o vodičoch, 
pilotoch a kapitánoch vozidiel, plavidiel a 
lietadiel, ak už nie sú poskytnuté podľa
článku 12;

b) poskytnutia informácií o vodičských 
preukazoch, lodných preukazoch a 
porovnateľných oprávneniach;

c) zisťovania pobytu a trvalého bydliska
osôb;

d) zisťovania povolení na pobyt,

e) zisťovania majiteľov telefónnych 
prípojok a majiteľov iných 
telekomunikačných zariadení, ak sú tieto 
verejne prístupné;

f) zisťovania totožnosti osôb;

g) vyšetrovania pôvodu vecí, napríklad 
zbraní, motorových vozidiel a plavidiel
(zisťovania distribučnej cesty);

h) poskytovania údajov z policajných 
databáz a policajných záznamov, ako aj 
poskytovania informácií z verejne 
prístupných úradných databáz;

i) neodkladných hlásení o zbraniach a 
výbušninách, ako aj hlásení o falzifikátoch 
peňazí a cenín;

j) poskytovania informácií o praktickej 
realizácii cezhraničného dozoru, 
cezhraničného stíhania a kontrolovaného 
vydávania; a

k) zisťovania ochoty osoby vypovedať.

3. Ak požiadaný orgán nie je príslušný na 
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vybavenie žiadosti, postúpi žiadosť 
príslušnému orgánu. Požiadaný orgán 
upovedomí žiadajúci orgán o postúpení 
žiadosti a orgáne príslušnom na jej 
vybavenie. Príslušný orgán žiadosť vybaví 
a oznámi výsledok žiadajúcemu orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 19 odsek 1

1. Príslušníci vysielajúceho členského 
štátu, ktorí sa zúčastňujú na spoločnej 
operácii na území iného členského štátu, 
môžu na tomto území nosiť vlastné 
národné uniformy. Môžu nosiť zbrane, 
strelivo a výstroj, ako im to umožňuje 
vnútroštátne právo vysielajúceho štátu. 
Hostiteľský členský štát môže zakázať 
príslušníkom z vysielajúceho členského 
štátu nosiť isté zbrane, strelivo alebo 
výstroj.

1. Príslušníci vysielajúceho členského štátu 
môžu nosiť také služobné zbrane, strelivo 
a výstroj, ako im to umožňuje vnútroštátne 
právo vysielajúceho štátu. Hostiteľský 
členský štát môže zakázať príslušníkom z 
vysielajúceho členského štátu nosiť určité
služobné zbrane, strelivo alebo výstroj za 
predpokladu, že na základe jeho vlastných 
právnych predpisov sa uplatňuje rovnaký 
zákaz na jeho vlastných príslušníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 19 odsek 2 a (nový)

2a. Príslušníci vysielajúceho členského 
štátu, ktorí sa zúčastňujú na spoločnej 
operácii na území iného členského štátu, 
nosia vlastné národné uniformy. Všetci 
účastníci spoločnej operácie musia nosiť 
spoločný rozlišovací znak. Hostiteľský 
členský štát musí príslušníkom 
vysielajúceho členského štátu odovzdať 
akreditačný doklad, ktorý obsahuje meno, 
hodnosť a digitalizovanú fotografiu 
príslušníka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 24 odsek 1

1. Na účely tejto kapitoly: vypúšťa sa
a) „spracúvanie osobných údajov“ je 
každá operácia alebo súbor operácií, ktoré 
sa vykonávajú s osobnými údajmi 
automatizovanými alebo inými 
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prostriedkami, ako je zhromažďovanie, 
zaznamenávanie, usporadúvanie, 
uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, 
triedenie, vyhľadávanie, prehliadanie, 
využívanie, sprístupňovanie prenosom, 
šírenie alebo poskytovanie iným 
spôsobom, spájanie, kombinovanie, 
blokovanie, vymazávanie alebo zničenie 
údajov. Spracúvanie v zmysle tohto 
rozhodnutia zahŕňa aj oznámenie o 
existencii alebo absencii pozitívnej 
lustrácie s údajom;
b) „automatizované vyhľadávanie“ je 
priamy prístup k automatizovaným 
súborom iného subjektu, pričom odpoveď 
na zadanie vyhľadávania je plne
automatizovaná;
c) „vytváranie referencie“ je označovanie 
uchovaných osobných údajov bez zámeru 
obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;
d) „blokovanie“ je označovanie 
uchovaných osobných údajov so zámerom 
obmedziť ich ďalšie spracúvanie v 
budúcnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 24 odsek 2

2. Tieto ustanovenia sa vzťahujú na údaje, 
ktoré sa poskytujú alebo sa poskytli podľa 
tohto rozhodnutia, pokiaľ sa v 
predchádzajúcich kapitolách neustanovuje 
inak.

2. Tieto ustanovenia sa vzťahujú na zber a 
spracovanie materiálu DNA a odtlačkov 
prstov v členskom štáte a na poskytnutie 
ďalších osobných údajov v rozsahu tohto
rámcového rozhodnutia.
Tieto ustanovenia sa takisto vzťahujú na 
údaje, ktoré sa poskytujú alebo sa poskytli 
podľa tohto rámcového rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 25 odsek 1 a (nový)

1a. Členské štáty zohľadnia rôzne 
kategórie osobných údajov a rôzne účely, 
na ktoré boli tieto údaje zhromaždené, aby 
sa stanovila doba ich uchovávania a 
príslušné podmienky ich zhromažďovania, 
ďalšieho spracovania a prenosu. Osobné 
údaje týkajúce sa osôb, ktoré nie sú 
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podozrivé zo spáchania trestného činu ani 
zo spoluúčasti na trestnom čine, sa môžu 
spracovávať len na účely, na ktoré boli 
zhromaždené, a len počas obmedzenej 
doby. Členské štáty stanovia primerané 
obmedzenia týkajúce sa prístupu k takýmto 
údajom a ich prenosu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 25 odsek 3

3. Odsek 2 sa neuplatňuje na tie členské 
štáty, ktoré už začali s poskytovaním 
údajov ustanoveným v tomto rozhodnutí 
podľa Zmluvy z 27. mája 2005 medzi 
Belgickým kráľovstvom, Spolkovou 
republikou Nemecko, Španielskym 
kráľovstvom, Francúzskou republikou, 
Luxemburským veľkovojvodstvom, 
Holandským kráľovstvom a Rakúskou 
republikou o zintenzívnení cezhraničnej 
spolupráce, najmä v boji proti terorizmu, 
cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej 
migrácii („Prümská zmluva“).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 25 odsek 3 a (nový)

3a. Údaje spracované podľa tohto 
rámcového rozhodnutia nesmú byť 
postúpené alebo poskytnuté tretej krajine 
ani akejkoľvek medzinárodnej organizácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 26 odsek 1

1. Spracúvanie osobných údajov 
prijímajúcim členským štátom sa povoľuje 
výlučne na účely, na ktoré sa tieto údaje 
poskytli podľa tohto rozhodnutia; 
spracúvanie na iné účely sa povoľuje 
výlučne s predchádzajúcim povolením 
členského štátu, ktorý spravuje súbor, a 
podlieha vnútroštátnemu právu 
prijímajúceho členského štátu. Takéto 
povolenie je možné udeliť pod podmienkou, 

1. Spracúvanie osobných údajov 
prijímajúcim členským štátom sa povoľuje 
výlučne na účely, na ktoré sa tieto údaje 
poskytli podľa tohto rámcového
rozhodnutia; spracúvanie na iné účely sa 
povoľuje výlučne s predchádzajúcim 
povolením členského štátu, ktorý spravuje 
súbor, a podlieha vnútroštátnemu právu 
prijímajúceho členského štátu. Takéto 
povolenie je možné udeliť pod podmienkou, 
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že sa vo vnútroštátnom práve členského 
štátu, ktorý spravuje súbor, povoľuje 
spracúvanie na takéto účely.

že sa vo vnútroštátnom práve členského 
štátu, ktorý spravuje súbor, povoľuje 
spracúvanie na takéto účely, a po 
preskúmaní každého jednotlivého prípadu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 27

Poskytnuté osobné údaje môžu spracúvať 
iba orgány, subjekty a súdy, ktoré sú 
zodpovedné za úlohu pri sledovaní cieľov 
uvedených v článku 26. Predovšetkým sa 
údaje môžu poskytnúť iným subjektom len s 
predchádzajúcim povolením poskytujúceho 
členského štátu a v súlade s právom 
prijímajúceho členského štátu.

Poskytnuté osobné údaje môžu spracúvať 
iba orgány, subjekty a súdy, ktoré sú 
zodpovedné za úlohu pri sledovaní cieľov 
uvedených v článku 26. Predovšetkým sa 
údaje môžu poskytnúť iným subjektom len s 
predchádzajúcim povolením poskytujúceho 
členského štátu po preskúmaní každého 
jednotlivého prípadu a v súlade s právom 
prijímajúceho členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 28 odsek 2 a (nový)

2a. Osobitné kategórie údajov, ktoré sa 
týkajú rasového alebo etnického pôvodu, 
politických názorov, náboženského 
vyznania alebo filozofického 
presvedčenia, členstva v politickej strane 
alebo odboroch, sexuálnej orientácie 
alebo zdravia, sa spracujú len vtedy, keď 
je to absolútne nevyhnutné a primerané 
na účely konkrétneho prípadu a v súlade 
so špecifickými ochrannými opatreniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Článok 28 odsek 3 písmeno b)

b) po uplynutí maximálnej doby 
uchovávania údajov ustanoveného 
vnútroštátnym právom poskytujúceho 
členského štátu, ak poskytujúci subjekt pri 
poskytnutí údajov informoval prijímajúci 
orgán o týchto maximálnych dobách.

b) po uplynutí maximálnej doby dvoch 
rokov, okrem prípadov stanovených v 
článkoch 14 a 16.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 29 odsek 2 písmeno a)
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a) na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti 
údajov, najmä ich dôvernosti a integrity, sa 
prijímajú najmodernejšie technické 
opatrenia;

a) na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti 
údajov, najmä ich dôvernosti a integrity, sa 
prijímajú najlepšie dostupné technické 
opatrenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Článok 30 odsek 2 úvodná časť

2. Na automatizované vyhľadávanie 
údajov podľa článkov 3, 9 a 12 a 
automatizované porovnávanie podľa 
článku 4 sa vzťahujú tieto ustanovenia:

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 30 odsek 4

4. Zaznamenané údaje sa chránia vhodnými 
opatreniami pred zneužitím alebo inými 
formami neprimeraného použitia a 
uchovávajú sa dva roky. Po uplynutí doby 
uchovávania sa zaznamenané údaje 
bezodkladne vymažú.

4. Zaznamenané údaje sa chránia vhodnými 
opatreniami pred zneužitím alebo inými 
formami neprimeraného použitia a 
uchovávajú sa tri roky. Po uplynutí doby 
uchovávania sa zaznamenané údaje 
bezodkladne vymažú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 31 odsek 1

1. Na žiadosť príslušného orgánu podľa 
vnútroštátneho práva sa dotknutej osobe
po predložení preukazu totožnosti
poskytujú bez neprimeraných výdavkov 
informácie o spracúvaných údajoch 
týkajúcich sa tejto osoby, pôvode údajov, 
príjemcoch alebo skupinách príjemcov, 
uvedenom účele spracúvania a jeho 
právnom základe, a to v súlade 
s vnútroštátnym právom, vo všeobecne 
zrozumiteľnej forme a bez neprijateľného 
odkladu. Dotknutá osoba má okrem toho 
právo na to, aby sa nepresné údaje opravili 
a nezákonne spracúvané údaje vymazali.
Členské štáty taktiež zabezpečujú, aby v 
prípade porušenia práv dotknutej osoby, 
pokiaľ ide o ochranu údajov, mala táto 
osoba možnosť podať účinnú sťažnosť na 
nezávislom súde v zmysle článku 6 ods. 1 

1. Informácie o zhromaždených údajoch, 
o údajov poskytnutých iným členským 
štátom a o povoleniach týkajúcich sa 
týchto údajov sa spracúvajú v súlade 
s vnútroštátnym právom bez 
neprimeraných výdavkov poskytujú, vo 
všeobecne zrozumiteľnej forme a bez 
neprijateľného odkladu. Dotknutá osoba 
má okrem toho právo na to, aby sa 
nepresné údaje opravili a nezákonne 
spracúvané údaje vymazali, pričom 
o tomto sa táto osoba takisto upovedomí.
Členské štáty taktiež zabezpečujú, aby v 
prípade porušenia práv dotknutej osoby, 
pokiaľ ide o ochranu údajov, mala táto 
osoba možnosť podať účinnú sťažnosť na 
nezávislom súde v zmysle článku 6 ods. 1 
Európskeho dohovoru o ľudských právach 
alebo nezávislému dozornému orgánu v 
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Európskeho dohovoru o ľudských právach 
alebo nezávislému dozornému orgánu v 
zmysle článku 28 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 
1995 o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov, a aby mala možnosť 
požadovať náhradu škody alebo inú formu 
právneho odškodnenia. Podrobné pravidlá 
postupu uplatnenia týchto práv a dôvody
na obmedzenie práva prístupu upravujú 
príslušné vnútroštátne právne ustanovenia 
členského štátu, v ktorom si dotknutá 
osoba uplatňuje práva.

zmysle článku 28 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 
1995 o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov, a aby mala možnosť 
požadovať náhradu škody alebo inú formu 
právneho odškodnenia. Podrobné pravidlá 
postupu uplatnenia týchto práv a dôvody 
na obmedzenie práva prístupu upravujú 
príslušné vnútroštátne právne ustanovenia 
členského štátu, v ktorom si dotknutá 
osoba uplatňuje práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 32 a (nový)

Článok 32a
Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na 
zabezpečenie plného vykonania
ustanovení tejto kapitoly a stanovia 
účinné, primerané a odrádzajúce sankcie, 
ktoré sa uvalia v prípade ich porušenia, 
najmä ustanovení zameraných na 
zabezpečenie dôvernosti a bezpečnosti 
spracúvania osobných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Článok 32 b (nový)

Článok 32b
1. Na účely poskytovania údajov 
uvedených v článkoch 3, 4, 9, 12, 14 a 16 
určí každý členský štát jeden alebo 
niekoľko národných kontaktných bodov.
2. Právomoci národných kontaktných 
bodov upravuje príslušné vnútroštátne 
právo. Národné kontaktné body musia byť 
neustále prístupné.
3. Zoznam národných kontaktných bodov
zasiela každý členský štát ostatným 
členským štátom a uverejňuje sa v 
Úradnom vestníku Európskej únie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 33 odsek 2

2. Vyhlásenia predložené v súlade s 
odsekom 1 je možné kedykoľvek zmeniť a 
doplniť prostredníctvom vyhlásenia 
predloženého Generálnemu sekretariátu 
Rady. Generálny sekretariát Rady zašle 
všetky prijaté vyhlásenia členským štátom 
a Komisii.

2. Vyhlásenia predložené v súlade s 
odsekom 1 je možné kedykoľvek zmeniť a 
doplniť prostredníctvom vyhlásenia 
predloženého Generálnemu sekretariátu 
Rady. Generálny sekretariát Rady zašle 
všetky prijaté vyhlásenia členským štátom,
Európskemu parlamentu a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Článok 33 odsek 2 a (nový)

2a. Vyhlásenia sa uverejnia v Úradnom 
vestníku Európskej únie, okrem vyhlásení 
uvedených v článku 19 ods. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Článok 34

Rada prijme opatrenia potrebné na 
vykonávanie tohto rozhodnutia na úrovni 
Únie v súlade s postupom ustanoveným v 
článku 34 ods. 2 písm. c) druhej vete 
Zmluvy o EÚ.

1. Rada prijme vykonávacie opatrenia až po 
konzultácii s Európskym parlamentom.

2. Vykonávacie opatrenia sa oznámia aj
Európskemu dozornému úradníkovi pre 
ochranu údajov, ktorý k nim môže 
poskytnúť svoje stanovisko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Článok 35

Každý členský štát znáša prevádzkové 
náklady, ktoré vynaložili jeho orgány pri 
vykonávaní tohto rozhodnutia. Členské štáty 
sa v osobitných prípadoch môžu dohodnúť 
na inom režime.

Každý členský štát znáša prevádzkové 
náklady, ktoré vynaložili jeho orgány pri 
vykonávaní tohto rámcového rozhodnutia. 
Všeobecný rozpočet Európskej únie však 
bude znášať náklady súvisiace 
s prevádzkou siete TESTA II 
(transeurópskych služieb pre telematiku 
medzi štátnymi správami) alebo každej inej 
siete používanej na výmenu údajov 
uvedených v kapitole II tohto rámcového 
rozhodnutia.



A6-0207/2007 - Spravodajca: Fausto Correia 30/05/2007/ 27

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Článok 36 odsek 2

2. Členské štáty môžu uzavrieť alebo uviesť 
do platnosti bilaterálne alebo multilaterálne 
dohody alebo dojednania, ktoré sa týkajú 
rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia po 
nadobudnutí jeho účinnosti, pokiaľ takéto 
dohody alebo dojednania ustanovujú 
rozšírenie cieľov tohto rozhodnutia.

2. Členské štáty môžu uzavrieť alebo uviesť 
do platnosti bilaterálne alebo multilaterálne 
dohody alebo dojednania, ktoré sa týkajú 
rozsahu pôsobnosti tohto rámcového 
rozhodnutia po nadobudnutí jeho účinnosti, 
pokiaľ takéto dohody alebo dojednania 
ustanovujú rozšírenie cieľov tohto 
rámcového rozhodnutia vrátane cieľov 
tohto rámcového rozhodnutia na ochranu 
údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Článok 36 odsek 4

4. Členské štáty informujú Radu a Komisiu 
do [... rokov] od nadobudnutia účinnosti 
tohto rozhodnutia o existujúcich dohodách a 
dojednaniach v zmysle odseku 1, ktoré chcú 
uplatňovať aj naďalej.

4. Členské štáty informujú Európsky 
parlament, Radu a Komisiu do [... rokov] od 
nadobudnutia účinnosti tohto rámcového 
rozhodnutia o existujúcich dohodách a 
dojednaniach v zmysle odseku 1, ktoré chcú 
uplatňovať aj naďalej.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Článok 36 odsek 5

5. Členské štáty informujú Radu a Komisiu 
aj o všetkých nových dohodách a 
dojednaniach v zmysle odseku 2 do 3 
mesiacov od ich podpisu alebo v prípade 
nástrojov, ktoré boli podpísané pred prijatím 
tohto rozhodnutia, do troch mesiacov od 
nadobudnutia ich platnosti.

5. Členské štáty informujú Európsky 
parlament, Radu a Komisiu aj o všetkých 
nových dohodách a dojednaniach v zmysle 
odseku 2 do 3 mesiacov od ich podpisu 
alebo v prípade nástrojov, ktoré boli 
podpísané pred prijatím tohto rámcového 
rozhodnutia, do troch mesiacov od 
nadobudnutia ich platnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Článok 37 odsek 2

2. Členské štáty zašlú Generálnemu 
sekretariátu Rady a Komisii znenia 
ustanovení, ktorými transponujú do svojho 
vnútroštátneho práva povinnosti, ktoré im 
ukladá toto rozhodnutie. Pri tom môže 
každý členský štát uviesť, že bude toto 
rozhodnutie uplatňovať okamžite 
vo vzťahu k ostatným členským štátom, 

2. Členské štáty zašlú Generálnemu 
sekretariátu Rady znenia ustanovení, 
ktorými transponujú do svojho 
vnútroštátneho práva povinnosti, ktoré im 
ukladá toto rámcové rozhodnutie. Pri tom 
môže každý členský štát uviesť, že bude 
toto rámcové rozhodnutie uplatňovať 
okamžite vo vzťahu k ostatným členským 
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ktoré podali rovnaké oznámenie. štátom, ktoré podali rovnaké oznámenie. 
Generálny sekretariát Rady zašle prijaté 
oznámenia členským štátom, Európskemu 
parlamentu a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Článok 37 a (nový)

Článok 37a
1. Rada každé dva roky vykonáva 
hodnotenie administratívneho, 
technického a finančného uplatňovania a 
vykonávania tohto rámcového 
rozhodnutia.
2. Formy automatizovaného 
vyhľadávania a porovnávania DNA 
a daktyloskopických údajov sa vyhodnotia 
šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto rámcového rozhodnutia. V 
prípade údajov o evidencii vozidiel sa prvé 
vyhodnotenie uskutoční tri mesiace po 
uvedenom dni.
3. Hodnotiace správy sa postúpia 
Európskemu parlamentu a Komisii.


