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Otázka na ústne zodpovedanie O-000012/2015 

Komisii 
článok 128 rokovacieho poriadku 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Jan 

Philipp Albrecht, Heidi Hautala, Bodil Ceballos, Benedek Jávor, Pascal Durand, Sven Giegold 
v mene skupiny Verts/ALE 

Vec: Monitorovanie zásad právneho štátu a základných hodnôt EÚ v členských štátoch 

Právny štát sa uvádza v článku 2 ZEÚ ako jedna z hodnôt, na ktorých je založená Únia, spolu s úctou 
k ľudskej dôstojnosti, slobodou, demokraciou, rovnosťou a rešpektovaním ľudských práv vrátane práv 
osôb patriacich k menšinám. Právny štát sa spomína aj v preambulách ZEÚ a Charty základných práv 
Európskej únie.  

Uvedené hodnoty a zásady nie sú skutočne zabezpečené ani rovnako chránené vo všetkých 
členských štátoch. Útoky voči slobode prejavu, obmedzovanie slobody médií, antisemitizmus, 
neznášanlivosť voči Rómom, islamofóbia, afrofóbia, sexizmus, lesbofóbia, homofóbia a transfóbia sú 
na vzostupe. Dochádza k systematickému porušovaniu ľudských práv a práv menšín vo viacerých 
členských štátoch a zásada právneho štátu je ohrozená.  

EÚ potrebuje účinný nástroj, ktorý by dopĺňal článok 7 Zmluvy o Európskej únii, v prípadoch, keď 
členské štáty neposkytujú ochranu pred diskrimináciou, marginalizáciou a prenasledovaním. 
Predovšetkým je potrebné zabezpečiť mechanizmus dohľadu v súvislosti diskrimináciou a právami 
menšín. Parlament vyzval na vytvorenie takéhoto mechanizmu pri viacerých príležitostiach, pôvodne 
vo svojom uznesení z 3. júla 2013 o situácii v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku1 a 
naposledy vo svojom uznesení z 27. februára 2014 o situácii v oblasti základných práv v Európskej 
únii (2012)2 a z 12. marca 2014 o hodnotení spravodlivosti v súvislosti s trestným súdnictvom a 
právnym štátom3.  

Komisia 11. marca 2014 predložila oznámenie s rámcom na ochranu právneho štátu 
(COM(2014)0158). Rada sa 16. decembra 2014 rozhodla začať dialóg v oblasti právneho štátu na 
ročnej báze, čo je krok správnym smerom, ale nie je účinným mechanizmom pravidelného hodnotenia 
dodržiavania základných hodnôt EÚ členskými štátmi, ktoré Parlament požadoval.  

1. Ako bude Komisia postupovať v súvislosti s rámcom na riešenie systematických hrozieb pre 
právny štát, ktorý bol predložený 11. marca 2014?  

2. Ako hodlá Komisia pravidelne informovať Parlament o opatreniach prijatých v rámci tohto 
mechanizmu?  

3. Aké ďalšie opatrenia prijme Komisia s cieľom zaviesť účinný mechanizmus, ktorý by zabezpečil 
dodržiavanie základných hodnôt EÚ v členských štátoch? 

Predložené: 3.2.2015 
Postúpené: 5.2.2015 
Termín na zodpovedanie: 12.2.2015 

                                                      
1  Prijaté texty, P7_TA (2013)0315. 
2  Prijaté texty, P7_TA (2014)0173. 
3  Prijaté texty, P7_TA (2014)0231. 


