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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. zdôrazňuje, že v článku 51 ods. 1 Charty základných práv sa uvádza, že členské štáty 
musia rešpektovať práva, dodržiavať zásady a podporovať ich uplatňovanie; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že podľa Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) 
niektoré členské štáty zrejme nevyvíjajú dostatočné úsilie na podporu informovanosti 
o ustanoveniach charty alebo na ich vykonávanie; 

2. vyzýva členské štáty, aby zaviedli iniciatívy a politiky založené na faktoch zamerané 
na podporu informovanosti o charte a jej vykonávania na vnútroštátnej úrovni; vyzýva 
členské štáty, aby uplatňovali tzv. skríning podľa článku 51, t. j. aby už v ranom štádiu 
posúdili, či určitý súdny prípad alebo legislatívny spis vyvoláva otázky súvisiace 
s chartou; domnieva sa, že inšpiráciou by v tejto súvislosti mohla byť príručka FRA 
o uplatniteľnosti charty; 

3. dôrazne podporuje rýchle obnovenie rokovaní o pristúpení Európskej únie 
k Európskemu dohovoru o ľudských právach v nadväznosti na stanovisko 2/13 Súdneho 
dvora Európskej únie z 18. decembra 20141; pripomína, že je dôležité urýchliť proces 
pristúpenia, aby sa zvýšila ochrana základných práv v Únii a posilnila jej pozícia 
v diskusiách o právnom štáte, a že je dôležité, aby bol Parlament ihneď a v plnom 
rozsahu informovaný v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ;

4. zdôrazňuje, že nezávislé súdnictvo je základným kameňom právneho štátu a práva 
na účinnú právnu ochranu2; odporúča odklon od súčasného prístupu, keď sa prípady 
porušenia zásad právneho štátu v jednotlivých krajinách posudzujú ad hoc, a žiada 
vypracovanie kritérií a kontextového posúdenia, ktoré by členské štáty mohli použiť ako 
usmernenie pri rozpoznávaní a riešení akýchkoľvek možných problémov týkajúcich sa 
právneho štátu, a to štandardným a komparatívnym spôsobom;

5. pripomína, že v rámci nadchádzajúcej Konferencie o budúcnosti Európy by sa mohli 
určiť vopred vymedzené ale nie konečné politické priority, ako napríklad európske 
hodnoty, základné práva a slobody3;;

6. uvedomuje si, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie ovplyvní práva 
občanov uvedené v časti II ZFEÚ a v hlave V Charty základných práv; trvá na tom, 
že by bola prospešná spoločná kontrola vykonávania a uplatňovania dohody o vystúpení 
zo strany Európskeho parlamentu a Parlamentu Spojeného kráľovstva, a privítal by, 
keby sa na tento účel mohli vytvoriť spoločné štruktúry4.

1 ECLI:EU:C:2014:2454. 
2 Článok 19 ZEÚ, článok 67 ods. 4 ZFEÚ a článok 47 charty.
3 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2020 o pozícii Európskeho parlamentu ku Konferencii 
o budúcnosti Európy. Prijaté texty, P9_TA(2020)0010, odsek 7.
4 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2020 o vykonávaní a monitorovaní ustanovení o právach 
občanov v dohode o vystúpení. Prijaté texty, P9_TA(2020)0006, odsek 22.


