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NÁVRHY 

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 

aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. poukazuje na to, že je nutné naďalej presadzovať a posilňovať ochranu a plné rozvíjanie 

základných práv v súlade so zmluvami a s Chartou základných práv Európskej únie, a –

 konkrétnejšie – zabezpečiť, aby EÚ, jej inštitúcie a členské štáty rešpektovali a 

presadzovali hodnoty Európskej únie uvedené v článku 2 a všetkých príslušných článkoch 

Zmluvy o EÚ; zdôrazňuje, že európske inštitúcie by mali stáť na čele tohto úsilia, a 

podčiarkuje, že členské štáty by mali ísť príkladom, pokiaľ ide o účinné vykonávanie 

týchto záväzkov; 

2. kladie dôraz na to, že pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a 

základných slobôd (EDĽP) výrazne pomáha chrániť ľudské práva a základné slobody 

občanov a členských štátov EÚ; berie na vedomie stanovisko č. 2/13 Súdneho dvora 

Európskej únie, v ktorom Súdny dvor dospel k záveru, že návrh dohody o pristúpení EÚ k 

EDĽP nie je v súlade s právom EÚ; vyzýva Komisiu a Radu, aby sa čo najskôr začali 

zaoberať otázkami, ktoré Súdny dvor nastolil, s cieľom v plnej miere splniť povinnosť 

pristúpenia k EDĽP podľa článku 6 ods. 2 Zmluvy o EÚ a čo najskôr začať rokovania 

spôsobom, ktorý by bol prínosom pre ochranu práv v EÚ; 

3. upozorňuje na skutočnosť, že by sa mali preskúmať všetky legislatívne návrhy vrátane 

medzinárodných dohôd a všeobecne všetkých politík EÚ, aby sa zabezpečil ich súlad s 

Chartou základných práv; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zabezpečili, že všetky 

právne predpisy EÚ, predovšetkým programy hospodárskych a finančných úprav, ktoré 

nepriaznivo ovplyvnili životné podmienky mnohých ľudí, sa budú sústavne vykonávať v 

súlade s Chartou základných práv Európskej únie a Európskou sociálnou chartou (článok 

151 ZFEÚ), a to najmä so zreteľom na ochranu hospodárskych a sociálnych práv; 

4. zastáva názor, že porušovanie práv, zneužívanie alebo nerovnosti v členských štátoch 

oslabujú demokraciu a právny štát, ako aj dôveru občanov v inštitúcie Európskej únie; 

zdôrazňuje úlohu Parlamentu, ktorú ako jediná priamo volená inštitúcia zohráva pri 

kontrole legislatívnych návrhov a politík s cieľom zabezpečiť ich súlad s chartou; vyzýva 

zákonodarcu EÚ, aby presadzoval hodnoty EÚ, ako to vyžaduje článok 3 ZEÚ, najmä 

začleňovanie a rovnoprávnosť stanovené v článkoch 8, 9 a 10 ZFEÚ;  

5. pripomína, že v tejto súvislosti je viac než kedykoľvek predtým potrebné zabezpečiť súlad 

medzi vnútornými a vonkajšími aspektmi ochrany a presadzovania ľudských práv v 

Európskej únii, a to aj pokiaľ ide o medzinárodné dohody, a zdôrazňuje, že tvorba 

právnych predpisov a politík v oblasti bezpečnosti a spravodlivosti, ako aj a vonkajší 

rozmer politík Únie by mali byť v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, ako 

aj s EDĽP, pretože účelom politík v oblasti bezpečnosti a spravodlivosti musí byť 

zabezpečovať a chrániť slobodu a základné práva; 

6. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť vo všetkých členských štátoch účinnú a jednotnú 

ochranu právneho štátu a predchádzať porušovaniu základných práv, a uznáva, že právny 

štát zohráva rozhodujúcu úlohu pri predchádzaní porušovaniu základných práv; 
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pripomína, že základné práva sú neoddeliteľnou súčasťou hodnôt EÚ a že článok 7 

Zmluvy o EÚ obsahuje mechanizmus reakcie na prípady akéhokoľvek závažného a 

pretrvávajúceho porušovania alebo jednoznačného rizika závažného porušenia hodnôt 

uvedených v článku 2 ZEÚ zo strany členského štátu, a zdôrazňuje, že článok 7 by sa mal 

uplatňovať jednotne na všetky členské štáty s cieľom zabezpečiť rovnosť zaobchádzania; 

7. víta preto rámcové ustanovenia o novom rámci EÚ na posilnenie právneho štátu, ktoré 

prijala Komisia 11. marca 2014, a rozhodnutie Rady pre všeobecné záležitosti o zriadení 

stáleho dialógu medzi členskými štátmi v Rade o stave právneho štátu v EÚ zo 16. 

decembra 2014, pretože oba mechanizmy by sa mali uplatniť pred začatím konania podľa 

článku 7 ZEÚ, a vyzýva Komisiu a Radu, aby pravidelne informovali Európsky 

parlament; 

8. poukazuje však zároveň na hlavné prekážky pri vykonávaní tohto článku, najmä na 

skutočnosť, že oficiálne potvrdenie existencie závažného a pretrvávajúceho porušovania 

základných hodnôt Únie v členskom štáte v súlade s článkom 7 ods. 2 ZEÚ si vyžaduje 

jednomyseľnosť v Rade; 

9. naliehavo žiada inštitúcie EÚ a členské štáty, aby zaviedli dodatočný mechanizmus na 

účinné monitorovanie dodržiavania základných práv a zásady právneho štátu v členských 

štátoch; domnieva sa, že bez toho, aby boli dotknuté už existujúce mechanizmy, ktoré už 

možno uplatniť v prípade závažného a pretrvávajúceho porušovania, by navrhované 

alternatívy mali: 

 a)  rozšíriť mandát Agentúry Európskej únie pre základné práva, aby zahŕňal 

monitorovanie dodržiavania základných práv a zásady právneho štátu vo všetkých 

členských štátoch tak v rámci, ako aj mimo pôsobnosti práva Európskej únie, a aby tak 

umožňoval zverejňovať informácie o porušovaní základných práv zo strany členského 

štátu; 

 b)  Komisii umožniť, aby na základe zistení uvedených v správach vypracovaných 

Agentúrou pre základné práva začala konanie vo veci porušenia článku 2 ZEÚ 

s cieľom účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany základných práv v členských 

štátoch; 

10. podčiarkuje význam spolupráce medzi inštitúciami EÚ a vnútroštátnymi parlamentmi, ako 

aj medzi týmito orgánmi a Radou Európy a inými organizáciami; zdôrazňuje, že ochrana 

práv menšín je základným princípom demokracie a odsudzuje všetky formy diskriminácie 

menšín a zraniteľných osôb a komunít, ako sa uvádza v článku 2 ZEÚ, pričom berie na 

vedomie rozhodnutie Rady monitorovať situáciu v oblasti ľudských práv v Európskej únii; 

11. pripomína zásadný význam včasnej a správnej transpozície a vykonávania práva EÚ, 

najmä ak sa dotýka ľudských práv a rozvíja ich; 

12. zdôrazňuje potrebu posilniť transparentnosť, demokratickú zodpovednosť a otvorenosť 

inštitúcií v EÚ a naliehavo vyzýva príslušné inštitúcie EÚ a členské štáty, aby: 

 – zintenzívnili svoje úsilie s cieľom bezodkladne uskutočniť revíziu nariadenia (ES) 

č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a 
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Komisie s cieľom zabezpečiť maximálnu transparentnosť a zjednodušili postupy pre 

prístup verejnosti k informáciám a dokumentom; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, 

aby vo forme prierezového nástroja, ktorý môže zvýšiť ochranu poskytovanú osobám 

so zdravotným postihnutím, obnovila legislatívnu iniciatívu týkajúcu sa aktu o 

prístupnosti a aby zabezpečila súlad všetkých politík EÚ v tejto oblasti; 

 – v tomto volebnom období predložili návrh na revíziu nariadenia o európskej iniciatíve 

občanov (nariadenie (EÚ) č. 211/2011) s cieľom zlepšiť jeho fungovanie, a aby doň 

zahrnuli pozmeňujúce návrhy zamerané na odstránenie administratívnych, 

organizačných a finančných prekážok, v dôsledku ktorých nie všetci európski občania 

môžu riadne vykonávať svoj demokratický vplyv prostredníctvom európskej iniciatívy 

občanov, ako sa stanovuje v zmluvách; naliehavo vyzýva Komisiu, aby do svojho 

návrhu takisto zahrnula potrebné ustanovenia s cieľom zamedziť tomu, aby sa určitým 

skupinám občanov, napríklad nevidiacim alebo osobám žijúcim v zahraničí, bránilo vo 

výkone ich práva na podporu iniciatív občanov, pretože takéto vylúčenie obmedzuje 

rovnosť a zapojenie občanov; 

 – navrhli revíziu smernice 93/109/ES, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania 

volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov Únie s 

bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, s cieľom pomôcť 

občanom EÚ, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte než v ich vlastnom, zúčastniť 

sa na európskych voľbách v krajine ich bydliska; vyzýva členské štáty, aby všetkým 

svojim občanom vrátane občanov žijúcich v EÚ umožnili voliť vo voľbách do 

Európskeho parlamentu, a to najmä prostredníctvom informačnej kampane 

uskutočnenej vo vhodnom čase; 

 – venovali náležitú pozornosť čoraz väčšej časti obyvateľstva, ktorá je úplne zbavená 

volebného práva, pokiaľ ide o vnútroštátne voľby, pretože nemôže hlasovať ani vo 

svojej domovskej krajine, ani vo svojej krajine pobytu. 
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