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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 21. února 2012,
kterým se zřizuje Odborná skupina pro politiku EU v oblasti trestního práva
(2012/C 53/05)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Unie v souladu s čl. 67 odst. 3 Smlouvy usiluje
o zajištění vysoké úrovně bezpečnosti prostřednictvím
opatření pro předcházení trestné činnosti a pro boj
proti ní, a je-li to nezbytné, prostřednictvím sbližování
předpisů trestního práva.
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evrop
skému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů ze dne 20. září 2011 nazvané „Na cestě
k politice EU v oblasti trestního práva: zajištění účinného
provádění politik EU prostřednictvím trestního práva“ (1)
zdůrazňuje význam vytvoření koherentní a konzistentní
politiky EU v oblasti trestního práva, která by měla být
podporována prostřednictvím debat v odborné skupině.

(3)

Proto je nutné zřídit odbornou skupinu v oblasti trest
ního práva EU a vymezit její úkoly a strukturu.

(4)

Skupina by měla podporovat činnost Komise týkající se
rozvoje politiky EU v oblasti trestního práva a poskytovat
poradenství ve veškerých souvisejících záležitostech.
Skupina by měla také poskytovat poradenství při sběru
věcných důkazů pro posouzení, zda jsou trestněprávní
opatření EU nezbytná pro zajištění účinného provádění
určité politiky EU.

(5)

(6)

Skupina by měla být složena z nejvýše dvaceti vysoce
kvalifikovaných odborníků jmenovaných za svou osobu
a vyváženě zastoupených po stránce profesní i z hlediska
zeměpisného.
Funkční období členů skupiny by mělo být tříleté
a členové by měli mít možnost být opakovaně jmeno
váni.

(7)

Měla by být stanovena pravidla pro sdělování informací
členy skupiny.

(8)

Osobní údaje týkající se členů skupiny by se měly zpra
covávat v souladu s nařízením Evropského parlamentu

(1) KOM(2011) 573 v konečném znění.

a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o
volném pohybu těchto údajů (2),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Předmět
Zřizuje se Odborná skupina pro politiku EU v oblasti trestního
práva (dále jen „skupina“).

Článek 2
Úkoly
Úkolem skupiny je poskytovat Komisi poradenství
v záležitostech trestního práva hmotného v souvislosti
s rozvojem politiky EU v oblasti trestního práva. Jde zejména
o poradenství k veškerým právním otázkám, které mohou
v této souvislosti vyvstat, a rovněž o sběr věcných důkazů
pro posouzení toho, zda jsou opatření EU v oblasti trestního
práva nezbytná pro zajištění účinného provádění určité politiky
Unie; tato činnost probíhá ve spolupráci se stávajícími odbor
nými skupinami v daných oblastech politik.

Článek 3
Konzultace
Komise může se skupinou konzultovat jakékoli záležitosti týka
jící se rozvoje politiky EU v oblasti trestního práva.

Článek 4
Členství – jmenování
1.
Skupina má nejvýše 20 členů. Členové jsou jednotlivci
jmenovaní za svou osobu.

2.
Členy jmenuje generální ředitel GŘ pro spravedlnost z řad
odborníků mimořádně kompetentních v oblasti trestního práva.
Výběr členů se provádí takovým způsobem, aby byla zajištěna
vysoká úroveň odborných znalostí a pokud možno přiměřená
rovnováha, pokud jde o kompetence, zeměpisný původ
a pohlaví, přičemž se berou v úvahu konkrétní úkoly expertní
skupiny a požadované odborné znalosti.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne
18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpra
cováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o
volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
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3.
Skupina se skládá z odborníků z vědeckých a
výzkumných institucí, jakož i z právníků provozujících praxi.
4.
Členové jsou jmenováni za svou osobu a jejich mandát
trvá tři roky. Přijetím svého jmenování se členové skupiny
zavazují, že budou jednat nezávisle a ve veřejném zájmu.
Pokud by u některého odborníka došlo ke střetu zájmů, útvary
Komise jej mohou vyloučit ze skupiny nebo z jejího konkrét
ního zasedání, případně mohou rozhodnout, že se tento
odborník zdrží debaty o příslušných bodech na pořadu jednání.
Členové skupiny zůstávají ve funkci, dokud nejsou nahrazeni,
nebo do konce svého funkčního období. Jejich funkční období
lze prodloužit.
5.
Členové, kteří již nejsou schopni účinně přispívat k práci
skupiny, kteří odstoupí nebo nedodrží podmínky uvedené
v odstavci 3 tohoto článku nebo v článku 339 Smlouvy,
mohou být na zbývající část svého funkčního období nahrazeni.
6.
Jména členů se zveřejní v rejstříku expertních skupin
Komise a dalších podobných subjektů (dále jen „rejstřík“) a na
internetových stránkách GŘ pro spravedlnost. Osobní údaje
členů se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v souladu
s nařízením (ES) č. 45/2001.
Článek 5

23.2.2012

a jejich prováděcími pravidly, jakož i bezpečnostní předpisy
Komise o ochraně utajovaných skutečností EU stanovené
v příloze rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom (1).
Pokud tyto povinnosti nesplní, může Komise přijmout vhodná
opatření.
5.

Komise zajišťuje pro skupinu služby sekretariátu.

6.
Skupina může přijmout svůj jednací řád na základě vzoro
vého jednacího řádu pro odborné skupiny.
7.
Komise zveřejňuje příslušné informace o činnosti skupiny
jejich uvedením v rejstříku nebo na internetových stránkách
vytvořených pro tento účel, na něž lze přejít odkazem
z rejstříku.
Článek 6
Výdaje na zasedání
1.
Účastníkům podílejícím se na činnosti skupiny nepřísluší
za poskytované služby odměna.
2.
Cestovné a náklady na pobyt vzniklé členům skupiny
v souvislosti s její činností hradí Komise v souladu s předpisy
platnými v rámci Komise.

Činnost
1.

Skupině předsedá zástupce Komise.

2.
Po dohodě s Komisí mohou být zřízeny podskupiny pro
přezkoumání konkrétních otázek na základě pověření určeného
skupinou. Tyto podskupiny se rozpustí, jakmile splní svůj
mandát.
3.
Zástupce Komise může k příležitostné práci ve skupině
nebo podskupině přizvat externí odborníky, kteří mají zvláštní
odbornou způsobilost v určité oblasti na pořadu jednání
skupiny. Zástupce Komise může navíc udělit status pozorovatele
jednotlivcům, organizacím stanoveným v pravidle 8 odst. 3
horizontálních
pravidel
pro
skupiny
odborníků
a
kandidátským zemím.
4.
Členové skupiny i přizvaní odborníci a pozorovatelé
dodržují povinnost profesního tajemství stanovenou Smlouvami

3.
Tyto výdaje se hradí v mezích disponibilních prostředků,
které jsou přiděleny v rámci ročního postupu pro přidělování
zdrojů.
Článek 7
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním
věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 21. února 2012.
Za Komisi
Viviane REDING

místopředsedkyně

(1) Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2001, kterým se mění její
jednací řád (Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1).

