
 

ZMLUVA O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE 
(vybrané ustanovenia) 

konsolidované znenie platné k 1. decembru 2009 
Ú. v. C 115, 9.5.2008, s. 47-200; korigendum, Ú. v. C 290, 30.11.2009, s. 1-21 

oznámenie MZV SR č. 391/2007 Z. z.2 

TRETIA ČASŤ 
VNÚTORNÉ POLITIKY A ČINNOSTI ÚNIE 

HLAVA V 
PRIESTOR SLOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVODLIVOSTI 

KAPITOLA 1 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Článok 67 
(bývalý článok 61 ZES a bývalý článok 29 ZEU) 

1. Únia vytvára priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri rešpektovaní základných 
práv a rozličných právnych systémov a tradícií členských štátov. 

2. Zabezpečuje absenciu kontrol osôb na vnútorných hraniciach a tvorí spoločnú politiku 
v oblasti azylu, prisťahovalectva a kontroly vonkajších hraníc, ktorá sa zakladá na solidarite 
medzi členskými štátmi a ktorá je spravodlivá voči štátnym príslušníkom tretích krajín. Na 
účely tejto hlavy sa osoby bez štátnej príslušnosti považujú za štátnych príslušníkov tretích 
krajín. 

3. Únia sa usiluje o zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti prostredníctvom opatrení na 
predchádzanie trestnej činnosti, rasizmu a xenofóbie a na boj proti nim prostredníctvom 
opatrení na koordináciu a spoluprácu medzi policajnými a justičnými orgánmi a inými 
príslušnými orgánmi, ako aj vzájomným uznávaním rozsudkov v trestných veciach a v prípade 
potreby aj aproximáciou trestnoprávnych predpisov. 

4. Únia uľahčuje prístup k spravodlivosti najmä prostredníctvom zásady vzájomného 
uznávania súdnych a mimosúdnych rozhodnutí v občianskych veciach. 

Článok 68 
Európska rada vymedzuje strategické usmernenia pre legislatívne a operačné plánovanie 

v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. 

                                                                        
1 Korigendum na základe zápisnice o opravách k Lisabonskej zmluve, ktorá bola podpísaná v Ríme 
27. novembra 2009 a ktorej depozitárom je vláda Talianskej republiky. 
2 Oznámenie o tretej zápisnici o opravách k Zmluve o pristúpení. 
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Článok 69 
Národné parlamenty zabezpečia, aby sa v návrhoch a legislatívnych iniciatívach 

predložených v rámci kapitol 4 a 5 dodržiavala zásada subsidiarity v súlade s Protokolom 
o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality. 

Článok 70 
Bez toho, aby boli dotknuté články 258, 259 a 260, môže Rada na návrh Komisie prijať 

opatrenia ustanovujúce podrobnosti, podľa ktorých členské štáty v spolupráci s Komisiou 
objektívne a nestranne hodnotia vykonávanie politík Únie uvedených v tejto hlave orgánmi 
členských štátov, najmä s cieľom presadzovať úplné uplatňovanie zásady vzájomného 
uznávania. Európsky parlament a národné parlamenty sú oboznamované s obsahom 
a výsledkami tohto hodnotenia. 

Článok 71 
(bývalý článok 36 ZEU) 

V rámci Rady sa zriaďuje stály výbor s cieľom zabezpečiť v rámci Únie podporu 
a posilnenie operačnej spolupráce v oblasti vnútornej bezpečnosti. Bez toho, aby bol dotknutý 
článok 240, stály výbor napomáha koordinovať činnosť príslušných orgánov členských štátov. 
Zástupcovia dotknutých orgánov, úradov a agentúr Únie sa môžu zapájať do rokovaní tohto 
výboru. Európsky parlament a národné parlamenty sú oboznamované s rokovaniami. 

Článok 72 
(bývalý článok 64 ods. 1 ZES a bývalý článok 33 ZEU) 

Touto hlavou nie je dotknutý výkon právomocí členských štátov vo veci udržiavania 
verejného poriadku a zabezpečovania vnútornej bezpečnosti. 

Článok 73 
Členské štáty môžu spoločne a vo svojej vlastnej zodpovednosti slobodne organizovať 

formy spolupráce a koordináciu podľa vlastného uváženia medzi príslušnými útvarmi 
zodpovednými za ochranu národnej bezpečnosti. 

Článok 74 
(bývalý článok 66 ZES) 

Rada prijíma opatrenia na zabezpečenie administratívnej spolupráce medzi príslušnými 
útvarmi členských štátov v oblastiach uvedených v tejto hlave, ako aj medzi týmito útvarmi 
a Komisiou. Koná na návrh Komisie s výhradou článku 76 a po porade s Európskym parlamentom. 

Článok 75 
(bývalý článok 60 ZES) 

Ak je to potrebné na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 67 v súvislosti s predchádzaním 
a bojom proti terorizmu a súvisiacimi činnosťami, Európsky parlament a Rada v súlade 
s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení vymedzia rámec pre administratívne 
opatrenia týkajúce sa pohybu kapitálu a platieb, ako napr. zmrazenie finančných prostriedkov, 
finančných aktív alebo hospodárskych výnosov, ktoré sú vo vlastníctve alebo v držbe 
fyzických alebo právnických osôb, skupín alebo neštátnych subjektov. 

Na návrh Komisie prijme Rada opatrenia na vykonávanie rámca uvedeného v prvom odseku. 
Právne akty uvedené v tomto článku obsahujú potrebné ustanovenia o právnych zárukách. 



Zmluva o fungovaní Európskej únie 65
 

Článok 76 
Právne akty uvedené v kapitolách 4 a 5 spolu s opatreniami uvedenými v článku 74, ktoré 

zabezpečujú administratívnu spoluprácu v oblastiach uvedených v týchto kapitolách, sa 
prijímajú: 

a) na návrh Komisie alebo 
b) na základe iniciatívy jednej štvrtiny členských štátov. 

KAPITOLA 2 
POLITIKY VZŤAHUJÚCE SA NA HRANIČNÉ KONTROLY, AZYL 

A PRISŤAHOVALECTVO 

Článok 77 
(bývalý článok 62 ZES) 

1. Únia tvorí politiku s cieľom: 
a) zabezpečiť absenciu akýchkoľvek kontrol osôb bez ohľadu na štátnu príslušnosť pri 

prekročení vnútorných hraníc; 
b) zabezpečiť kontroly osôb a účinné monitorovanie prekračovania vonkajších hraníc; 
c) postupne zaviesť integrovaný systém riadenia vonkajších hraníc. 
2. Na účely odseku 1 Európsky parlament a Rada prijmú v súlade s riadnym legislatívnym 

postupom opatrenia týkajúce sa: 
a) spoločnej politiky v oblasti víz a iných povolení na krátkodobý pobyt; 
b) kontrol, ktorým sú podrobené osoby prekračujúce vonkajšie hranice; 
c) podmienok, za ktorých môžu štátni príslušníci tretích krajín počas krátkeho obdobia 

voľne cestovať v rámci Únie; 
d) všetkých opatrení potrebných na postupné vybudovanie integrovaného systému 

riadenia vonkajších hraníc; 
e) absencia akýchkoľvek kontrol osôb bez ohľadu na štátnu príslušnosť pri prekračovaní 

vnútorných hraníc. 
3. Ak by sa ukázalo, že činnosť Únie je nevyhnutná na uľahčenie vykonávania práva 

uvedeného v článku 20 ods. 2 písm. a), a ak zmluvy inak na tento účel neustanovujú potrebné 
právomoci, môže Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prijať ustanovenia 
o cestovných pasoch, preukazoch totožnosti, povoleniach na pobyt alebo iných obdobných 
dokladoch. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom. 

4. Týmto článkom nie je dotknutá právomoc členských štátov týkajúca sa geografického 
vymedzenia ich hraníc v súlade s medzinárodným právom. 

Článok 78 
(bývalé články 63 body 1 a 2 a 64 ods. 2 ZES) 

1. Únia tvorí spoločnú politiku v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany 
s cieľom poskytnúť zodpovedajúce právne postavenie každému štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny, ktorý potrebuje medzinárodnú ochranu, a zabezpečiť súlad so zásadou non-
refoulement. Táto politika musí byť v súlade so Ženevským dohovorom z 28. júla 1951 
a Protokolom z 31. januára 1967 týkajúcimi sa právneho postavenia utečencov, ako aj inými 
príslušnými zmluvami. 
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2. Na účely odseku 1 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom 
prijmú opatrenia týkajúce sa spoločného európskeho azylového systému, ktorý zahŕňa: 

a) jednotný štatút azylu pre štátnych príslušníkov tretích krajín platný v celej Únii; 
b) jednotný štatút doplnkovej ochrany pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí bez 

toho, aby získali európsky azyl, potrebujú medzinárodnú ochranu; 
c) spoločný systém dočasnej ochrany pre odídencov v prípade hromadného prílevu; 
d) spoločné postupy udeľovania a odnímania jednotného štatútu azylu alebo doplnkovej 

ochrany; 
e) kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu príslušného pre posúdenie žiadosti 

o azyl alebo o doplnkovú ochranu; 
f) normy týkajúce sa podmienok prijímania žiadateľov o udelenie azylu alebo o poskytnutie 

doplnkovej ochrany; 
g) partnerstvo a spoluprácu s tretími krajinami na účely riadenia prílevov žiadateľov 

o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej alebo dočasnú ochranu. 
3. Ak sa jeden alebo viac členských štátov ocitne v núdzovej situácii v dôsledku náhleho 

prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín, môže Rada na návrh Komisie prijať dočasné 
opatrenia v prospech dotknutého, respektíve dotknutých členských štátov. Uznáša sa po 
porade s Európskym parlamentom. 

Článok 79 
(bývalý článok 63 body 3 a 4 ZES) 

1. Únia tvorí spoločnú prisťahovaleckú politiku s cieľom zabezpečiť vo všetkých etapách 
účinné riadenie migračných tokov, spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích 
krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v členských štátoch, ako aj predchádzanie a posilnený 
boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi. 

2. Na účely odseku 1 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom prijmú opatrenia v týchto oblastiach: 

a) podmienky vstupu a pobytu, ako aj normy týkajúce sa udeľovania dlhodobých víz 
a povolení na dlhodobý pobyt členskými štátmi vrátane tých, ktoré sú udeľované na účely 
zlúčenia rodiny; 

b) vymedzenie práv štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú 
v členskom štáte, vrátane podmienok, ktorými sa spravuje sloboda pohybu a pobytu v iných 
členských štátoch; 

c) nelegálne prisťahovalectvo a neoprávnený pobyt vrátane odsunu a repatriácie osôb, 
ktoré sa zdržiavajú na území štátu neoprávnene; 

d) boj proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi. 
3. Únia môže uzatvárať dohody s tretími krajinami o readmisii štátnych príslušníkov tretích 

krajín, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky vstupu, prítomnosť alebo pobytu na 
území jedného z členských štátov, do krajiny pôvodu alebo do krajiny, z ktorej prichádzajú. 

4. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanoviť 
opatrenia na povzbudzovanie a podporu činnosti členských štátov s cieľom presadzovať 
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na ich územiach, 
pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych predpisov členských 
štátov. 



Zmluva o fungovaní Európskej únie 67
 

5. Týmto článkom nie je dotknuté právo členských štátov určiť počty prijímaných štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí prichádzajú na ich územie z tretích krajín s cieľom nájsť si 
prácu buď ako zamestnanci, alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby. 

Článok 80 
Politiky Únie uvedené v tejto kapitole a ich vykonávanie sa spravujú zásadou solidarity 

a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi vrátane finančných 
dôsledkov. Právne akty Únie prijaté podľa tejto kapitoly obsahujú vždy, keď je to potrebné, 
vhodné opatrenia na uplatnenie tejto zásady. 

KAPITOLA 3 
JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA V OBČIANSKYCH VECIACH 

Článok 81 
(bývalý článok 65 ZES) 

1. Únia rozvíja justičnú spoluprácu v občianskych veciach, ktoré majú cezhraničné 
dôsledky, na základe zásady vzájomného uznávania súdnych a mimosúdnych rozhodnutí. 
Takáto spolupráca môže zahŕňať prijatie opatrení na aproximáciu zákonov a iných právnych 
predpisov členských štátov. 

2. Na účely odseku 1 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom prijmú, najmä ak je to nevyhnutné pre riadne fungovanie vnútorného trhu, opatrenia 
zamerané na zabezpečenie: 

a) vzájomného uznávania a výkonu súdnych a mimosúdnych rozhodnutí medzi členskými 
štátmi; 

b) cezhraničného doručovania súdnych a mimosúdnych písomností; 
c) zlučiteľnosti kolíznych noriem a noriem určujúcich právomoc uplatniteľných v členských 

štátoch; 
d) spolupráce pri obstarávaní dôkazov; 
e) účinného prístupu k spravodlivosti; 
f) odstraňovania prekážok riadneho priebehu občianskoprávneho konania, v prípade 

potreby podporovaním zlučiteľnosti pravidiel občianskeho súdneho konania uplatniteľných 
v členských štátoch; 

g) rozvíjania alternatívnych metód riešenia sporov; 
h) podpory vzdelávania sudcov a justičných pracovníkov. 
3. Odchylne od odseku 2 Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom ustanoví 

opatrenia týkajúce sa rodinného práva, ktoré majú cezhraničné dôsledky. Rada sa uznáša 
jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom. 

Rada môže na návrh Komisie prijať rozhodnutie, ktorým sa určujú tie aspekty rodinného 
práva s cezhraničnými dôsledkami, ktoré môžu byť predmetom aktov prijatých riadnym 
legislatívnym postupom. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym 
parlamentom. 

Návrh uvedený v druhom pododseku sa oznámi národným parlamentom. Ak národný 
parlament oznámi svoj nesúhlas do šiestich mesiacov od tohto oznámenia, rozhodnutie sa 
neprijme. V prípade, že sa nevysloví nesúhlas, Rada môže rozhodnutie prijať. 
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KAPITOLA 4 
JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA V TRESTNÝCH VECIACH 

Článok 82 
(bývalý článok 31 ZEU) 

1. Justičná spolupráca v trestných veciach v Únii je založená na zásade vzájomného 
uznávania rozsudkov a iných justičných rozhodnutí a zahŕňa aproximáciu zákonov a iných 
právnych predpisov členských štátov v oblastiach uvedených v odseku 2 a článku 83. 

Európsky parlament a Rada prijmú v súlade s riadnym legislatívnym postupom opatrenia 
zamerané na: 

a) vytvorenie pravidiel a postupov na zabezpečovanie uznávania všetkých foriem 
rozsudkov a iných súdnych rozhodnutí v celej Únii; 

b) predchádzanie sporom o právomoc medzi členskými štátmi a ich riešenie; 
c) podpory vzdelávania sudcov a justičných pracovníkov; 
d) uľahčovanie spolupráce medzi justičnými orgánmi alebo rovnocennými orgánmi 

členských štátov v rámci trestného stíhania a výkonu rozhodnutí. 
2. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom 

prostredníctvom smerníc ustanoviť minimálne pravidlá s cieľom uľahčiť v potrebnom rozsahu 
vzájomné uznávanie rozsudkov a iných justičných rozhodnutí, ako aj policajnú a justičnú 
spoluprácu v trestných veciach, ktoré majú cezhraničný rozmer. Tieto minimálne pravidlá 
zohľadňujú rozdiely medzi právnymi tradíciami a systémami členských štátov. 

Týkajú sa: 
a) vzájomnej prípustnosti dôkazov medzi členskými štátmi; 
b) práv jednotlivcov v trestnom konaní; 
c) práv obetí trestných činov; 
d) ďalších osobitných aspektov trestného konania, ktoré Rada vopred určí rozhodnutím; pri 

prijímaní tohto rozhodnutia sa Rada uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho 
parlamentu. 

Prijatie minimálnych pravidiel uvedených v tomto odseku nebráni členským štátom 
zachovať alebo zaviesť vyššiu úroveň ochrany pre jednotlivcov. 

3. Ak sa člen Rady domnieva, že navrhovanou smernicou uvedenou v odseku 2 by mohli 
byť dotknuté základné aspekty jeho systému trestného súdnictva, môže požiadať, aby 
o návrhu smernice rokovala Európska rada. V takom prípade sa riadny legislatívny postup 
pozastaví. Európska rada po prerokovaní v prípade dosiahnutia konsenzu vráti do štyroch 
mesiacov od tohto pozastavenia návrh späť Rade, čím sa ukončí pozastavenie riadneho 
legislatívneho postupu. 

Ak sa konsenzus nedosiahne a ak si aspoň deväť členských štátov želá na základe 
dotknutého návrhu smernice nadviazať posilnenú spoluprácu, v rovnakej lehote to oznámia 
Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. V takom prípade sa povolenie uskutočňovať 
posilnenú spoluprácu podľa článku 20 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 329 ods. 1 tejto 
zmluvy považuje za udelené a uplatnia sa ustanovenia o posilnenej spolupráci. 
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Článok 83 
(bývalý článok 31 ZEU) 

1. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom 
prostredníctvom smerníc ustanoviť minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov 
a sankcií v oblastiach obzvlášť závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom 
vyplývajúcim z povahy alebo dôsledkov týchto trestných činov alebo z osobitnej potreby 
bojovať proti nim na spoločnom základe. 

Týmito oblasťami trestnej činnosti sú: terorizmus, obchodovanie s ľuďmi a sexuálne 
zneužívanie žien a detí, nedovolené obchodovanie s drogami, nedovolené obchodovanie so 
zbraňami, pranie špinavých peňazí, korupcia, falšovanie platobných prostriedkov, počítačová 
kriminalita a organizovaná trestná činnosť. 

V závislosti od vývoja trestnej činnosti môže Rada prijať rozhodnutie určujúce ďalšie 
oblasti trestnej činnosti, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v tomto odseku. Rada sa uznáša 
jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu. 

2. Ak sa ukáže, že aproximácia zákonov a iných právnych predpisov v oblasti trestného 
práva je nevyhnutná na zabezpečenie účinného uskutočňovania politiky Únie v oblasti, ktorá 
bola predmetom harmonizačných opatrení, môžu smernice ustanoviť minimálne pravidlá 
týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v dotknutej oblasti. Takéto smernice sa 
prijímajú v súlade s riadnym legislatívnym postupom alebo mimoriadnym legislatívnym 
postupom podľa toho, aký bol použitý pri prijímaní príslušných harmonizačných opatrení, bez 
toho, aby bol dotknutý článok 76. 

3. Ak sa člen Rady domnieva, že navrhovanou smernicou uvedenou v odseku 1 alebo 2 by 
mohli byť dotknuté základné aspekty jeho systému trestného súdnictva, môže požiadať, aby 
o návrhu smernice rokovala Európska rada. V takom prípade sa riadny legislatívny postup 
pozastaví. Európska rada po prerokovaní v prípade dosiahnutia konsenzu vráti do štyroch 
mesiacov od tohto pozastavenia návrh späť Rade, čím sa ukončí pozastavenie riadneho 
legislatívneho postupu. 

Ak sa konsenzus nedosiahne a ak si aspoň deväť členských štátov želá na základe 
dotknutého návrhu smernice nadviazať posilnenú spoluprácu, v rovnakej lehote to oznámia 
Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. V takom prípade sa povolenie uskutočňovať 
posilnenú spoluprácu podľa článku 20 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 329 ods. 1 tejto 
zmluvy považuje za udelené a uplatnia sa ustanovenia o posilnenej spolupráci. 

Článok 84 
Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanoviť 

opatrenia na povzbudenie a podporu činnosti členských štátov v oblasti predchádzania 
trestnej činnosti, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych 
predpisov členských štátov. 

Článok 85 
(bývalý článok 31 ZEU) 

1. Poslaním Eurojustu je podporovať a posilňovať koordináciu a spoluprácu medzi 
vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a stíhanie závažnej trestnej činnosti, 
ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov alebo ktorá si vyžaduje trestné stíhanie 
na spoločnom základe, a to na základe operácií vykonaných a informácií poskytovaných 
orgánmi členských štátov a Europolom. 
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V tejto súvislosti Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom 
určia prostredníctvom nariadení štruktúru, fungovanie, oblasť pôsobenia a úlohy Eurojustu. 
Medzi tieto úlohy môže patriť: 

a) začatie vyšetrovania trestných činov, ako aj podnetov na začatie trestného stíhania 
vykonávaného príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, najmä toho, ktoré sa týka trestných činov, 
ktoré spôsobujú ujmu finančným záujmom Únie; 

b) koordinácia vyšetrovania a trestného stíhania uvedených v písmene a); 
c) posilňovanie justičnej spolupráce vrátane riešenia sporov o právomoc a úzkej 

spolupráce s Európskou justičnou sieťou. 
Tieto nariadenia tiež ustanovia podrobnosti účasti Európskeho parlamentu a národných 

parlamentov na hodnotení činnosti Eurojustu. 
2. V rámci stíhania uvedeného v odseku 1 a bez toho, aby bol dotknutý článok 86, 

formálne procesné úkony vykonávajú príslušní vnútroštátni úradníci. 

Článok 86 
1. S cieľom bojovať proti trestnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie, môže 

Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení vytvoriť 
z Eurojustu Európsku prokuratúru. Rada sa uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu 
Európskeho parlamentu. 

Ak sa v Rade nedosiahla jednomyseľnosť, môže skupina pozostávajúca aspoň z deviatich 
členských štátov požiadať, aby sa návrh nariadenia predložil Európskej rade. V takom prípade 
sa postup v Rade pozastaví. Európska rada po prerokovaní v prípade dosiahnutia konsenzu 
vráti do štyroch mesiacov od tohto pozastavenia návrh späť Rade na prijatie. 

Ak sa konsenzus nedosiahne a ak si aspoň deväť členských štátov želá na základe 
dotknutého návrhu nariadenia nadviazať posilnenú spoluprácu, v rovnakej lehote to oznámi 
Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. V takom prípade sa povolenie vykonávať posilnenú 
spoluprácu podľa článku 20 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 329 ods. 1 tejto zmluvy 
považuje za udelené a uplatnia sa ustanovenia o posilnenej spolupráci. 

2. Európska prokuratúra zodpovedá, ak je to vhodné, v spojení s Europolom, za 
vyšetrovanie a trestné stíhanie páchateľov a spolupáchateľov trestných činov, ktoré spôsobujú 
ujmu finančným záujmom Únie, vymedzených nariadením uvedeným v odseku 1, a za 
podanie obžaloby. Pred súdnymi orgánmi členských štátov vystupuje vo vzťahu k takýmto 
trestným činom vo funkcii prokurátora. 

3. Nariadenia uvedené v odseku 1 ustanovia právne postavenie Európskej prokuratúry, 
podrobnosti výkonu jej funkcií, procesné predpisy vzťahujúce sa na jej činnosť, ako aj pravidlá 
prípustnosti dôkazov a pravidlá súdnej kontroly preskúmania jej procesných úkonov pri výkone 
jej funkcií. 

4. Európska rada môže zároveň alebo neskôr prijať rozhodnutie, ktorým sa mení alebo 
dopĺňa odsek 1 s cieľom rozšíriť právomoci Európskej prokuratúry na boj proti závažnej 
trestnej činnosti, ktorá má cezhraničný rozmer, a ktorým sa v dôsledku toho mení alebo 
dopĺňa odsek 2, pokiaľ ide o páchateľov a spolupáchateľov závažnej trestnej činnosti, ktorá sa 
týka viac ako jedného členského štátu. Európska rada sa uznáša jednomyseľne po udelení 
súhlasu Európskeho parlamentu a po porade s Komisiou. 
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KAPITOLA 5 
POLICAJNÁ SPOLUPRÁCA 

Článok 87 
(bývalý článok 30 ZEU) 

1. Únia rozvíja policajnú spoluprácu, do ktorej sú zapojené všetky príslušné orgány 
členských štátov vrátane polície, colných orgánov a iných orgánov presadzujúcich výkon 
práva špecializovaných v oblastiach predchádzania alebo odhaľovania a vyšetrovania 
trestných činov. 

2. Na účely odseku 1 môžu Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom ustanoviť opatrenia, ktoré sa týkajú: 

a) zhromažďovania, uchovávania, spracúvania, analýzy a výmeny príslušných informácií; 
b) podpory odborného vzdelávania personálu, ako aj spolupráce v oblasti výmeny 

personálu, v oblasti zariadenia a výskumu v kriminalistike; 
c) spoločných techník vyšetrovania pri odhaľovaní závažných foriem organizovanej trestnej 

činnosti. 
3. Rada môže v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom ustanoviť opatrenia 

týkajúce sa operačnej spolupráce medzi orgánmi uvedenými v tomto článku. Rada sa uznáša 
jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom. 

Ak sa v Rade nedosiahla jednomyseľnosť, môže skupina pozostávajúca aspoň z deviatich 
členských štátov požiadať, aby sa návrh opatrení predložil Európskej rade. V takom prípade 
sa postup v Rade pozastaví. Európska rada po prerokovaní v prípade dosiahnutia konsenzu 
vráti do štyroch mesiacov od tohto pozastavenia návrh späť Rade na prijatie. 

Ak sa konsenzus nedosiahne a ak si aspoň deväť členských štátov želá na základe 
dotknutého návrhu opatrení nadviazať posilnenú spoluprácu, v rovnakej lehote to oznámia 
Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. V takom prípade sa povolenie vykonávať posilnenú 
spoluprácu podľa článku 20 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 329 ods. 1 tejto zmluvy 
považuje za udelené a uplatnia sa ustanovenia o posilnenej spolupráci. 

Osobitný postup ustanovený v druhom a treťom pododseku sa nevzťahuje na akty, ktoré 
predstavujú vývoj ustanovení schengenského acquis. 

Článok 88 
(bývalý článok 30 ZEU) 

1. Poslaním Europolu je podporovať a posilňovať činnosť policajných orgánov a iných 
orgánov členských štátov presadzujúcich výkon práva, ako aj ich vzájomnú spoluprácu pri 
predchádzaní závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, 
terorizmu a formám trestnej činnosti, ktoré zasahujú do spoločného záujmu, na ktorý sa 
vzťahuje politika Únie, a v boji proti nim. 

2. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom určia 
prostredníctvom nariadení štruktúru, fungovanie, oblasť pôsobenia a úlohy Europolu. Medzi 
tieto úlohy môže patriť: 

a) zhromažďovanie, uchovávanie, spracúvanie, analýza a výmena informácií zasielaných 
najmä orgánmi členských štátov alebo tretích krajín alebo subjektov; 

b) koordinácia, organizácia a uskutočňovanie vyšetrovania a operačnej činnosti 
vykonávanej spoločne s príslušnými orgánmi členských štátov alebo v rámci spoločných 
vyšetrovateľských tímov, prípadne v spojení s Eurojustom. 
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Nariadenia tiež ustanovia podrobnosti kontroly činnosti Europolu Európskym parlamentom 
a kontroly, na ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty. 

3. Každá operačná činnosť Europolu sa musí vykonávať v spojení a so súhlasom orgánov 
členského štátu, respektíve členských štátov, ktorých územia sa dotýka. Uplatňovanie 
donucovacích opatrení je vo výlučnej právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov. 

Článok 89 
(bývalý článok 32 ZEU) 

Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom ustanoví podmienky a obmedzenia, 
za ktorých príslušné orgány členských štátov uvedené v článkoch 82 a 87 môžu zasiahnuť na 
území iného členského štátu v spojení a so súhlasom orgánov tohto štátu. Rada sa uznáša 
jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom. 

 


