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NÁVRHY
Výbor pre petície vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 44 a 51,

B. so zreteľom na štúdiu s názvom Výklad článku 51 Charty základných práv EÚ: dilema 
prísnejšieho alebo širšieho uplatňovania charty na vnútroštátne opatrenia (The 
interpretation of Article 51 of the EU Charter of Fundamental Rights: the dilemma of 
stricter or broader application of the Charter to national measures), ktorú vo februári 2016 
uverejnila tematická sekcia C generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky,

C. so zreteľom na vypočutie s názvom Rozšírenie rozsahu pôsobnosti Charty základných 
práv EÚ (článok 51), ktoré Výbor pre petície usporiadal 23. februára 2016,

D. so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2016 o zriadení mechanizmu EÚ pre 
demokraciu, právny štát a základné práva1, najmä na jeho odsek 20,

E. so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 o možnom vývoji a úpravách 
súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie2, najmä na jeho odsek 45,

1. opätovne potvrdzuje, že základné právo predkladať petície, zakotvené v článku 44 Charty 
základných práv a v článkoch 20 a 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), je 
jedným z pilierov európskeho občianstva a základným prvkom participatívnej 
demokracie, pričom jeho cieľom je priblížiť občanov k EÚ prostredníctvom otvoreného, 
demokratického, inkluzívneho a transparentného postupu;

2. pripomína, že od nadobudnutia platnosti Charty základných práv EÚ v decembri 2009 sa 
v čoraz väčšom počte petícií, ktoré sú predkladané Parlamentu, odkazuje na chartu ako na 
právny základ pre údajné porušovanie základných práv; konštatuje, že tieto petície môžu 
byť dôkazom toho, že pri vypracúvaní právnych predpisov a tvorbe politík dochádza k 
závažnému štrukturálnemu problému, ktorým je neuplatňovanie prístupu založeného na 
základných právach, a to tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni a pri 
vykonávaní právnych predpisov v členských štátoch; domnieva sa, že občania EÚ môžu 
mať prínos z väčšej interakcie medzi Výborom pre petície a Agentúrou pre základné práva 
(FRA), pokiaľ ide konkrétne o riešenie petícií, pretože agentúra FRA sa môže priamo 
zaoberať obavami predkladateľov petícií v súvislosti s možnými porušeniami základných 
práv;

3. konštatuje, že pri zaručovaní dodržiavania základných práv v súvislosti s chartou zohráva 
dôležitú úlohu aj európsky ombudsman, a to nielen pokiaľ ide o samotný článok 41 
o práve na dobrú správu vecí verejných, ale aj vzhľadom na to, že dobrá správa vecí 
verejných je základným kameňom zaručenia ostatných základných práv; pripomína 
príkladnú prácu, ktorú ombudsmanka vykonala v tomto volebnom období okrem iného v 
oblasti transparentnosti a slobody informácií, a poukazuje aj na jej osobitnú správu o 

1 Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 162.
2 Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 201.
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agentúre Frontex1, najmä pokiaľ ide o právo žiadateľov o azyl a migrantov podávať 
sťažnosti;

4. konštatuje, že nadobudnutie platnosti charty vnímajú občania a obyvatelia EÚ ako jeden z 
hlavných spôsobov, vďaka ktorým členstvo v Únii prináša pridanú hodnotu; vyjadruje 
presvedčenie, že reforma Únie v záujme zvýšenia jej legitimity a hodnoty z pohľadu 
občanov a obyvateľov sa môže dosiahnuť najmä rozšírením rozsahu ochrany základných 
práv zakotvených v charte; zdôrazňuje skutočnosť, že Charta základných práv má 
potenciál napraviť demokratický deficit a môže sa považovať za základný kameň, na 
ktorom možno rozvíjať pevné sociálne politiky, ktoré preklenú sociálno-ekonomické 
nerovnosti a zaručia plnohodnotnú Úniu národov;

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že Charta základných práv sa na členské štáty vzťahuje 
len pri vykonávaní práva EÚ; opakuje, že mnohí občania a obyvatelia považujú jej 
vykonávanie za nejasné a neuspokojivé; zdôrazňuje však, že charta je primárnym zdrojom 
práva EÚ nielen pre inštitúcie, ale aj pre členské štáty; pripomína, že v záujme 
zabezpečenia účinného uplatňovania základných práv musia členské štáty taktiež 
presadzovať ustanovenia charty a že jej obmedzená uplatniteľnosť im nedáva voľnú ruku 
na to, aby porušovali práva, ktoré sú v nej stanovené;

6. domnieva sa, že veľké množstvo právnych zdrojov na ochranu základných práv 
(vnútroštátne, európske a medzinárodné zdroje) a zložitosť ich interakcie by nemali viesť 
k oslabeniu samotnej ochrany; zdôrazňuje, že na zabezpečenie ochrany a presadzovania 
základných práv v celej Únii by postačoval prísnejší výklad a uplatňovanie Charty 
základných práv; domnieva sa, že tento širší výklad musí byť v súlade s medzinárodnými 
záväzkami EÚ v oblasti ľudských práv, pretože vyplývajú z povinnosti Únie rešpektovať 
medzinárodné obyčajové právo a všeobecné zásady medzinárodného práva verejného;

7. domnieva sa, že očakávania väčšiny predkladateľov petícií v súvislosti s právami, ktoré 
im priznáva charta, sú vysoké a značne presahujú rámec ich súčasného rozsahu 
pôsobnosti; zdôrazňuje, že v dôsledku príliš úzkeho alebo nezrozumiteľného výkladu 
článku 51 stráca EÚ dôveru ľudí; vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby posilnili 
uplatňovanie charty rozšírením jej rozsahu pôsobnosti, a nalieha na Komisiu, aby prijala 
opatrenia na zabezpečenie čo možno najzrozumiteľnejšieho a najširšieho výkladu rozsahu 
pôsobnosti článku 51, ktorým by sa zaručilo všeobecné a jednotné vykonávanie charty 
v celej Únii a pre všetkých občanov; domnieva sa, že všeobecné uplatňovanie charty je 
podmienkou pre podporu a upevnenie európskeho občianstva a posilnenie demokratickej 
účasti v EÚ; 

8. víta snahy Komisie v oblasti boja proti diskriminácii žien; pripomína, že v článku 23 
charty sa uvádza, že „rovnosť medzi ženami a mužmi musí byť zabezpečená vo všetkých 
oblastiach vrátane zamestnania, práce a odmeňovania“; poukazuje na to, že zásada 
rovnosti nie je prekážkou v zachovaní ani v prijímaní opatrení, ktoré ponúkajú konkrétne 
výhody v prospech menej zastúpeného pohlavia;

9. považuje za kľúčové, aby Únia popri všeobecných zárukách slobôd a zárukách rovnosti a 
politických práv prijala rozhodné kroky, ktorými zintenzívni najmä svoju vlastnú 

1 Osobitná správa európskej ombudsmanky zo 7. novembra 2013 o vyšetrovaní z vlastného podnetu 
OI/5/2012/BEH-MHZ v súvislosti s Frontexom.



AD\1174026SK.docx 5/10 PE606.045v02-00

SK

angažovanosť pri zaisťovaní využívania sociálnych práv stanovených v charte; domnieva 
sa, že týmto spôsobom budú súčasné záruky týkajúce sa občianskych a politických práv 
napokon doplnené posilnenými hospodárskymi, sociálnymi a kultúrnymi právami, čím 
sa dosiahne súlad Únie s univerzálnosťou, nescudziteľnosťou, nedeliteľnosťou, 
vzájomnou závislosťou a vzájomnými vzťahmi ľudských práv; vyjadruje želanie, aby 
Európska sociálna charta získala rovnaké postavenie ako zmluvy, tak ako to bolo 
v prípade Charty základných práv;

10. trvá na tom, aby sa článok 7 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 472/2013 o sprísnení 
hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi v eurozóne, ktoré majú 
závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, alebo im takéto ťažkosti 
hrozia1, v ktorom sa uvádza, že v rámci úsilia o rozpočtovú konsolidáciu, ktoré sa 
požaduje podľa programu makroekonomických úprav, sa musí zohľadňovať „potreba 
zabezpečiť dostatočné prostriedky na základné politiky, ako je vzdelanie a zdravotná 
starostlivosť“, vykladal v súlade s požiadavkami sociálnych ustanovení charty a so 
zásadami Európskej sociálnej charty;

11. požaduje vypracovanie a vykonávanie kódexu správania platného pre všetkých 
zamestnancov v súlade s Chartou základných práv; žiada vytvorenie mechanizmov súladu, 
ktorými sa zabezpečí, že každé porušenie sa včas odhalí, nahlási a spracuje; domnieva sa, 
že v tomto procese by sa malo právo údajných obetí a oznamovateľov na ochranu 
osobných údajov považovať za neodňateľné; požaduje, aby sa organizovali semináre 
odbornej prípravy pre zamestnancov s cieľom odstrániť diskrimináciu a nenávistné 
prejavy na základe rodu, sexuálnej orientácie, etnického pôvodu alebo akéhokoľvek iného 
postavenia;

12. naliehavo vyzýva Radu, aby ukončila proces prijímania horizontálnej antidiskriminačnej 
smernice EÚ, ktorá by zaručila zásadu nediskriminácie, ako je zakotvená v charte; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že je taký dlhý čas blokovaná, keďže jej prijatím by sa v 
Únii ďalej zaručili konkrétne základné práva, obišlo by sa súčasné zasahovanie článku 51, 
a to vďaka prijatiu osobitných právnych predpisov EÚ, ktoré by členské štáty 
transponovali, a zabezpečil by sa súlad so záväzkami, ktoré Únia prijala v súvislosti s 
pristúpením k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

13. trvá na tom, že je mimoriadne dôležité, aby sa prostredníctvom rozšírenia pôsobnosti 
charty zaistila účinná ochrana občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ, ktorá je im zaručená v 
rámci súčasného systému, a to najmä v oblasti hospodárskych, sociálnych  a kultúrnych 
práv, ale aj pokiaľ ide o občianske slobody, diskrimináciu a demokratickú účasť; vyzýva v 
tejto súvislosti Komisiu, aby zabezpečila zahrnutie nezávislého, participatívneho 
a transparentného posúdenia vplyvu na základné práva do všetkých nových legislatívnych 
návrhov na účely zohľadnenia základných práv a ich účinnej ochrany vo všetkých 
príslušných oblastiach politiky; navrhuje, aby sa koncepcia „základných práv už v štádiu 
návrhu“ ďalej rozvíjala a uplatňovala s cieľom presadzovať začlenenie najvyšších noriem 
základných práv do tvorby všetkých politík od najskorších fáz; zdôrazňuje však, že 
neuplatňovanie existujúceho článku, ako je článok 9 ZFEÚ o vysokej úrovni 
zamestnanosti a sociálnej ochrany, neslúži demokratickému charakteru EÚ a jej členských 
štátov, ale naopak prispieva k delegitimizácii;

1 Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013, s. 1.
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14. poukazuje na dôležitosť agentúry FRA v inštitucionálnom prostredí; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že práca agentúry sa dostatočne nezačleňuje do hodnotenia 
zlučiteľnosti inštitucionálnych činností so základnými právami ani nie je pravidelnou 
súčasťou expertízy v oblasti legislatívnych spisov týkajúcich sa vnútorných a vonkajších 
právomocí Únie; opakuje, že je nevyhnutné využívať nezávislé a nestranné odborné 
znalosti na systematické vypracúvanie kontrol zlučiteľnosti vo všetkých odvetviach 
činnosti inštitúcií EÚ; na tento účel sa domnieva, že by sa mohli systematizovať a ďalej 
zdokonaľovať príspevky, ktoré príslušné agentúry (Európsky inštitút pre rodovú rovnosť a 
agentúra FRA) poskytujú legislatívnym inštitúciám a subjektom s operačnými 
právomocami v tejto oblasti, aby získali na význame; berie na vedomie interaktívny online 
nástroj CLARITY vyvinutý agentúrou FRA s cieľom umožniť jednoduchú identifikáciu 
najvhodnejšieho nesúdneho orgánu s poverením v oblasti ľudských práv pre konkrétne 
problémy v oblasti základných práv;

15. vyjadruje pevné presvedčenie, že hoci je stratégia Komisie na účinné uplatňovanie Charty 
základných práv Európskou úniou dobrým prvým krokom po nadobudnutí platnosti 
charty, musí sa naliehavo aktualizovať; víta výročné správy Komisie o uplatňovaní charty 
a žiada, aby sa stratégia vypracovaná v roku 2010 preskúmala s cieľom zohľadniť nové 
výzvy a skutočnosti, ktorým čelia inštitúcie, najmä v súvislosti s vystúpením Spojeného 
kráľovstva z Únie; 

16. zdôrazňuje, že všetky inštitúcie, agentúry a orgány EÚ vrátane agentúry Frontex, ako aj 
členské štáty sú v plnej miere viazané ustanoveniami Charty základných práv;

17. pripomína, že v zmluvách aj v Charte základných práv EÚ sa uvádza ochrana 
národnostných menšín a ochrana pred diskrimináciou z dôvodu jazyka; požaduje 
konkrétne administratívne kroky v rámci inštitúcií EÚ s cieľom nabádať národné vlády, 
aby našli trvalé riešenia a podporovali kultúru jazykovej rozmanitosti v jednotlivých 
členských štátoch nad rámec úradných jazykov EÚ;

18. poukazuje na to, že samotné členské štáty môžu a majú aj morálnu povinnosť 
implementovať ustanovenia charty do svojich právnych predpisov, aj keď priamo 
netransponujú právo EÚ; vyjadruje poľutovanie nad zhoršením situácie v oblasti slobody 
médií vo viacerých členských štátoch; naliehavo vyzýva členské štáty, aby rešpektovali 
opatrenia potrebné na monitorovanie a posilnenie slobody a plurality médií, a nalieha na 
Komisiu, aby takéto opatrenia prijímala; nabáda na vytvorenie a podporu národných 
inštitúcií pre ľudské práva, ktoré by prispievali k zabezpečeniu dodržiavania základných 
práv pri tvorbe a vykonávaní politík a právnych predpisov a v konkrétnych prípadoch by 
jednotlivcom poskytovali pomoc; domnieva sa, že svojvoľné alebo nadmerné používanie 
násilia políciou alebo inými bezpečnostnými zložkami členských štátov proti pokojným 
zhromaždeniam je v rozpore s ustanoveniami charty;

19. vyzýva Komisiu, aby pri monitorovaní opatrení prijímaných vnútroštátnymi orgánmi s 
cieľom implementovať právo EÚ, ktoré vyvolávajú obavy v súvislosti s Chartou 
základných práv, zaujala odvážnejší prístup, najmä vzhľadom na to, že tieto práva nie sú 
nevyhnutne zaručené v celej EÚ;

20. víta ratifikáciu Marrákešskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby 
zrakovo postihnuté, keďže ide o rozhodujúci krok v kontexte článku 26 charty o integrácii 
osôb so zdravotným postihnutím;
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21. berie na vedomie petíciu č. 0657/2016 a zdôrazňuje, že je nanajvýš dôležité zabezpečiť, 
aby sa článok 10 charty o slobode myslenia, svedomia a náboženského vyznania 
dodržiaval vo všetkých členských štátoch, vo všetkých situáciách a vo 
všetkých inštitúciách verejnej sféry, najmä v oblasti vzdelávania;

22. vyzýva Komisiu, ostatné inštitúcie EÚ a orgány členských štátov, aby sa pravidelne a 
priamo radili s agentúrou FRA v prípadoch, keď sú ohrozené základné práva; okrem toho 
žiada, aby sa v rámci európskej správy hospodárskych záležitostí popri politikách 
členských štátov povinne hodnotili a revidovali existujúce rámcové právne predpisy, a to 
s cieľom zaručiť dodržiavanie charty, najmä jej sociálnych ustanovení; navrhuje 
vypracovanie hodnotiacej tabuľky základných práv s cieľom monitorovať dodržiavanie 
základných práv v členských štátoch;

23. domnieva sa, že vykonávanie vnútorných aspektov charty značne zaostáva, najmä vtedy, 
keď členské štáty uplatňujú právomoci Únie; vyzýva Komisiu, aby pozornejšie dohliadala 
na zabezpečenie úplného a dôsledného vykonávania charty v členských štátoch; žiada 
Komisiu, aby vypracovala integrovaný prístup na monitorovanie súladu s článkom 6 
Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a s článkami 258 až 260 ZFEÚ, ktorý by umožňoval, aby 
sa prípady porušenia ľudských práv a základných slobôd včas oznamovali, aby sa na ne 
včas reagovalo a predchádzalo sa im; pripomína prísľub predchádzajúcej Komisie, že 
popri využívaní existujúceho článku 7 ZEÚ ako poslednej možnosti vytvorí nový nástroj, 
ktorý v prípadoch zrejmého porušenia základných práv stanovených v charte, najmä ak 
budú do prípadu zapojené vlády členských štátov, prekročí z hľadiska sankcií rámec 
súčasných postupov v prípade nesplnenia povinnosti;

24. výrazne sa rozchádza s Komisiou v názore, pokiaľ ide o jej reštriktívny výklad článku 51 
ods. 1 pri posudzovaní viacerých petícií predložených Parlamentu, a dôrazne opakuje, že 
inštitúcie EÚ musia dodržiavať chartu za každých okolností a bez ohľadu na to, akú úlohu 
zohrávajú;

25. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť dodržiavanie charty, najmä jej sociálnych 
ustanovení, a súlad s ňou počas celého procesu európskeho semestra a vo všetkých jeho 
fázach vrátane ročného prieskumu rastu, pričom treba zároveň aktualizovať spoločnú 
správu o zamestnanosti; žiada, aby sa v rámci integrovaného prístupu monitorovalo 
vypracovanie sociálnych kritérií a aby sa začlenilo do odporúčaní pre jednotlivé krajiny;

26. zdôrazňuje, že politiky úsporných opatrení prijaté na úrovni EÚ a členskými štátmi 
spôsobili obrovský nárast sociálno-hospodárskych nerovností, pričom občanom zabránili 
v úplnom a konkrétnom využívaní ich základných práv;

27. pripomína politickú dohodu medzi hlavnými inštitúciami EÚ a členskými štátmi 
o pristúpení EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach; zdôrazňuje, že toto 
pristúpenie je podľa článku 6 ods. 2 ZEÚ právnou povinnosťou; domnieva sa, že 
dokončením tohto procesu by sa zaviedli ďalšie záruky základných práv občanov a 
obyvateľov Únie a poskytol by sa ucelený rámec na ochranu ľudských práv v celej 
Európe; vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné kroky na prípadné odstránenie právnych 
prekážok, ktoré bránia uzavretiu prístupového procesu, v prípade potreby aj vypracovaním 
novej dohody o pristúpení, ktorou sa odstránia nedostatky, na ktoré poukázal Súdny dvor 
Európskej únie v stanovisku 2/13;
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28. vyzýva jednotlivé inštitúcie EÚ, aby pri najbližšej revízii zmluvy zvážili rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti charty vrátane vypustenia článku 51;

29. vyjadruje svoj nesúhlas s výkladom článkov 51 a 52, ktorý vyvoláva umelý rozpor medzi 
právami a zásadami, najmä občianskymi a politickými právami a sociálnymi 
a hospodárskymi zásadami; opakuje stanovisko agentúry FRA, ako sa uvádza v správe 
o základných právach za rok 2017, že charta „jedinečným spôsobom spája občianske, 
politické, sociálne a hospodárske práva do jedného dokumentu a priznáva im rovnaké 
postavenie“; domnieva sa, že sociálne a hospodárske práva sú veľmi nedostatočné a mali 
by sa v právnych predpisoch EÚ a v ústavných poriadkoch členských štátov rozhodným 
spôsobom posilniť tým, že sa dvadsať zásad Európskej sociálnej charty stane právne 
záväznými pre všetky inštitúcie a všetky členské štáty.
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