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DODRŽIAVANIE ZÁKLADNÝCH PRÁV V ÚNII

Právny základ pre oblasť základných práv EÚ dlhý čas spočíval predovšetkým v tom, že
zmluvy odkazovali na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie bola preto dlho kľúčovým nástrojom presadzovania
rešpektovania ľudských práv v EÚ. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa tento
právny základ rozšíril o Chartu základných práv Európskej únie, ktorá sa stala právne
záväznou.

PRÁVNY ZÁKLAD

Ochrana základných práv je jednou z hlavných zásad práva Európskej únie. Európske zmluvy
dlho priamo neuvádzali zoznam týchto práv, obmedzovali sa len na samotný odkaz na Európsky
dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP). Zmluvy tiež odkazovali na
základné práva, ktoré vyplývajú z ústavných tradícií členských štátov ako základných zásad
práva Spoločenstva. K rozvíjaniu koncepcie základných práv a ich rešpektovaniu postupne
výrazne prispel svojou judikatúrou Súdny dvor Európskej únie.
Situácia sa veľmi zmenila prijatím Lisabonskej zmluvy koncom roka 2009 – EÚ disponuje
Chartou základných práv, ktorá má odteraz právne záväznú hodnotu. V Zmluva o EÚ (ZEÚ)
sa v článku 2 uvádza, že „Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti,
slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb
patriacich k menšinám“.
V článku 6 ZEÚ sa stanovuje, že:
„Únia uznáva práva, slobody a zásady ustanovené v Charte základných práv Európskej únie
z 12. decembra 2007, ktorá má rovnakú právnu hodnotu ako zmluvy“.
„Únia pristúpi k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd“.
„Základné práva tak, ako sú zaručené Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv
a základných slobôd a ako vyplývajú z ústavných tradícií spoločných pre členské štáty,
predstavujú všeobecné zásady práva Únie“.
V článku 7 ZEÚ sa preberá ustanovenie z predchádzajúcej zmluvy z Nice, ktorým sa stanovuje
mechanizmus prevencie pre prípady, keď existuje „jasné riziko vážneho porušenia“ hodnôt
uvedených v článku 2 ZEÚ niektorým členským štátom, ako i mechanizmus sankcií v prípade
zistenia „závažného alebo pretrvávajúceho porušenia“ týchto hodnôt niektorým členským
štátom. Európsky parlament má právo iniciatívy, prostredníctvom ktorého môže vyzvať na
uplatnenie prvého z týchto mechanizmov, ako aj právo výkonu demokratickej kontroly, pretože
musí dať súhlas na ich implementáciu.
Odkaz na ľudské práva a základné slobody možno nájsť aj v ustanoveniach o vonkajšej činnosti
Únie (článok 21 ZEÚ). V článku 67 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje,
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že Únia vytvára priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri rešpektovaní základných práv
a rozličných právnych systémov.
Niektoré práva sú zakotvené v konkrétnych ustanoveniach zmluvy. Je to prípad článku 8 ZFEÚ,
pokiaľ ide o rovnosť žien a mužov, a článku 10, pokiaľ ide o boj proti diskriminácii.
Článok 15 ZFEÚ, ktorý preberá ustanovenie predchádzajúcej zmluvy z Nice, zakotvuje právo
každej fyzickej alebo právnickej osoby z niektorého členského štátu na prístup k dokumentom
inštitúcií, orgánov a agentúr Únie. Článok 16 ZFEÚ zakotvuje právo na ochranu osobných
údajov.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie
Súdny dvor Európskej únie (Súdny dvor EÚ) už dlho zdôrazňuje potrebu dodržiavať základné
práva každého jednotlivca. Jeho rozsiahlou judikatúrou sa stanovujú normy ochrany na
základe viacerých právnych zdrojov: ustanovení zmlúv vrátane Charty základných práv EÚ;
medzinárodných dohovorov, na ktoré zmluvy odkazujú – najmä na EDĽP a Ženevský dohovor
o štatúte utečencov z roku 1951; základných práv vyplývajúcich z ústavných tradícií spoločných
pre všetky členské štáty; a medzinárodných právnych nástrojov, ktorých zmluvnými stranami
sú členské štáty, a tých, ktorých zmluvnou stranou je EÚ.
Súdny dvor EÚ skúma zlučiteľnosť právnych predpisov prijatých EÚ so základnými právami,
ale tiež zlučiteľnosť opatrení prijatých na vnútroštátnej úrovni členskými štátmi pri uplatňovaní
práva EÚ alebo jeho dodržiavaní.
Judikatúra Súdneho dvora EÚ sa rozvinula predovšetkým na základe prejudiciálneho konania
(článok 267 ZFEÚ).
B. Charta základných práv Európskej únie
Charta (1.1.6) bola oficiálne vyhlásená Európskou komisiou, Radou a Európskym parlamentom
7. decembra 2000 na zasadnutí Európskej rady v Nice a následne potvrdená a zmenená v roku
2007. Od decembra 2009 je právne záväzná a má rovnakú právnu silu ako zmluvy, ako stanovuje
článok 6 ZEÚ.
Práva, ktoré sú v nej obsiahnuté, nie sú nové: charta predstavuje tzv. zaužívané právo, t. j.
v jednom dokumente zlučuje základné práva uznávané zmluvami EÚ, spoločnými ústavnými
zásadami členských štátov, EDĽP a sociálnymi chartami EÚ a Rady Európy. V jej texte sa
upriamuje osobitná pozornosť na problémy vyplývajúce zo súčasného a budúceho vývoja
informačných technológií alebo genetického inžinierstva stanovením takých práv, ako sú
ochrana osobných údajov alebo práva súvisiace s bioetikou. Takisto reaguje na súčasné
požiadavky transparentnosti a nestrannosti fungovania administratívy Únie, pričom zavádza
právo na dobrú správu vecí verejných a na prístup k administratívnym dokumentom, a vychádza
z hlavných prvkov judikatúry Súdneho dvora EÚ v tejto oblasti.
Charta zlučuje všetky osobné práva do jedného textu. Uplatňuje tak zásadu nedeliteľnosti
základných práv. Stiera rozdiely, ktoré dovtedy vytvárali texty európskeho a medzinárodného
významu medzi občianskymi a politickými právami na jednej strane a hospodárskymi
a sociálnymi právami na strane druhej, pričom všetky práva zoskupuje podľa základných zásad:
ľudská dôstojnosť, základné slobody, rovnosť ľudí, solidarita, občianstvo a spravodlivosť.
Cieľom charty je len ochrana základných práv jednotlivcov v súvislosti s krokmi, ktoré
uskutočňujú inštitúcie EÚ a členské štáty pri implementácii zmlúv EÚ. Jeden z protokolov
stanovuje rad výnimiek pre Spojené kráľovstvo a Poľsko, ich pôsobnosť je však nejasná.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_1.1.6.pdf
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C. Pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
(EDĽP)
Tento dohovor, ktorý bol prijatý v rámci Rady Európy v roku 1950 a bol zmenený a doplnený
niekoľkými protokolmi, je zásadným textom, pokiaľ ide o základné práva. Tvoria ho dve časti:
časť venovaná právam a slobodám, ktorá obsahuje 17 článkov, a časť, ktorá opisuje podmienky
fungovania a právomoci Európskeho súdu pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu. Európsky
súd pre ľudské práva vyniesol veľa dôležitých rozsudkov, ktoré spresňujú význam rôznych práv
zahrnutých v EDĽP. Spomedzi nich môžeme uviesť právo na život (článok 2), zákaz mučenia
(článok 3), zákaz otroctva a nútenej práce (článok 4).
EÚ ako taká nie je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv
a základných slobôd. Všetky členské štáty sú stranami dohovoru, no článok 6 ods. 2 ZEÚ
vyžaduje, aby EÚ k dohovoru pristúpila, čo by znamenalo, že by sa ocitla v rovnakej situácii,
v akej sú teraz jej členské štáty, t. j. podliehala by vo veci rešpektovania základných práv
preskúmaniu právnym subjektom, ktorý stojí mimo právny systém EÚ a špecializuje sa na
ochranu základných práv; a to Európsky súd pre ľudské práva. Po pristúpení budú mať európski
občania, ale aj štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa zdržiavajú na území EÚ, možnosť súdne
napadnúť právne akty prijaté EÚ priamo pred Súdnym dvorom na základe ustanovení dohovoru,
rovnako ako sa odvolávajú proti aktom prijatým členskými štátmi.
V súčasnosti prebiehajú v tejto súvislosti rokovania medzi EÚ a Radou Európy. V júli 2013 sa
Komisia obrátila na Súdny dvor EÚ so žiadosťou o rozhodnutie, pokiaľ ide o to, či je návrh
dohody o pristúpení v súlade so zmluvami. Dňa 18. decembra 2014 Súdny dvor EÚ dospel
k záveru, že návrh dohody o pristúpení EÚ k EDĽP nie je v súlade s právom EÚ (stanovisko
2/13).
D. Agentúra Európskej únie pre základné práva
Agentúra je nástupcom Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie,
zriadeného v roku 1997. Jeho hlavným cieľom bolo poskytovať Únii a jej členským štátom
objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie na európskej úrovni o rasizme, xenofóbii
a antisemitizme, ktoré by členským štátom pomáhali pri prijímaní a určovaní vhodných politík.
Agentúra bola vytvorená nariadením Rady z februára 2007[1]. Funguje od marca 2007 a jej
sídlo sa nachádza vo Viedni. Cieľom agentúry je poskytovať inštitúciám EÚ a členským štátom
pomoc a odborné znalosti v oblasti základných práv. Agentúra nie je oprávnená zaoberať sa
sťažnosťami jednotlivcov, nemá rozhodovacie právomoci v oblasti regulácie a nemá právomoc
sledovať rešpektovanie základných práv v členských štátoch v súlade s článkom 7 ZEÚ. Oblasti
činnosti agentúry sú vymedzené vo viacročnom rámci na päť rokov. Jej úlohy zahŕňajú najmä
zhromažďovanie, analýzu, šírenie a hodnotenie informácií a relevantných údajov, realizáciu
výskumov a vedeckých analýz, prípravných štúdií a štúdií uskutočniteľnosti a zverejňovanie
výročnej správy o základných právach a tematických správ.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

A. Všeobecný prístup
Pre Európsky parlament bolo dodržiavanie základných práv v Únii prioritou. Od roku 1993
o tejto otázke každoročne diskutuje a prijíma uznesenie na základe správy parlamentného
Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Okrem toho prijal niekoľko
uznesení k špecifickým otázkam týkajúcim sa ochrany základných práv v členských štátoch.

[1]Nariadenie (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, Ú v. EÚ L 53, 22.2.2007.
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B. Konkrétne opatrenia
Parlament sa zameriaval najmä význam kodifikácie základných práv v podobe právne
záväzného dokumentu. Bol iniciátorom zásadného vyhlásenia o vymedzení pojmu základné
práva, ktoré 5. apríla 1977 prijali tri politické inštitúcie (Komisia, Rada a Európsky parlament)
a ktoré bolo rozšírené v roku 1989. V roku 1994 vypracoval zoznam základných práv
zaručených Úniou. Osobitný dôraz kládol na vypracovanie charty základných práv – označil ho
za „jednu z ústavných priorít“ a vytýčil požiadavky, ktoré musí spĺňať:
— tento dokument by sa mal stať súčasťou Zmluvy o Európskej únii a získať tak úplne

záväzné právne postavenie („Charta... predstavuje iba nezáväzné vyhlásenie a... obyčajné
vymenovanie existujúcich práv by sklamalo legitímne očakávania občanov“); Parlament
preto požadoval, aby sa charta začlenila do Zmluvy z Nice a do novej ústavnej zmluvy,

— mala by byť uplatniteľná na všetky inštitúcie, orgány a politiky Európskej únie vrátane
politík v rámci druhého a tretieho piliera, pokiaľ ide o právomoci a funkcie, ktoré jej
vyplývajú na základe zmlúv, čím by sa uznala nedeliteľnosť základných práv.

Parlament tiež v pravidelných intervaloch opakoval svoju požiadavku, aby EÚ pristúpila
k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, pričom zdôrazňoval,
že by sa toto pristúpenie nemalo prekrývať s úlohou, ktorú má plniť teraz už záväzná charta.
Niekoľkokrát žiadal, aby bola zriadená agentúra pre základné práva.
V dvoch uzneseniach v roku 2014 Parlament vyzval aj na vytvorenie „kodanského
mechanizmu“, t. j. efektívnejšieho nástroja, ktorý by zaručil, že členské štáty budú skutočne
rešpektovať základné hodnoty Únie a dodržiavať požiadavky demokracie a právneho štátu.
25. októbra 2016 prijal Parlament uznesenie s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení
mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva.
Sarah Sy
04/2017
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