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NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské štáty uplatňovali Chartu základných práv EÚ na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom vnútroštátnych súdov a začlenením do legislatívnych 
postupov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa vynakladá len malé úsilie na podporu 
uplatňovania jej ustanovení, hoci ide o povinnosť uvedenú v článku 51 charty;

2. so znepokojením konštatuje, že viaceré členské štáty nevykonali v plnej miere alebo 
správne rámcové rozhodnutie Rady z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám 
a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva1 a v ňom stanovené 
minimálne normy pre trestné činy popierania, schvaľovania a hrubého zľahčovania 
určitých trestných činov;

3. zdôrazňuje, že nezávislé súdnictvo, sloboda prejavu a právo na informácie a pluralita médií 
sú kľúčovými zložkami právneho štátu; vyzýva Komisiu, aby presadzovala tieto základné 
hodnoty EÚ v prípade porušenia zo strany členských štátov;

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej uplatňovali zásady piliera sociálnych práv s 
cieľom zabezpečiť základné sociálne práva na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, ako je 
integrácia osôb so zdravotným postihnutím, spravodlivé a primerané pracovné podmienky, 
sociálne dávky a sociálna pomoc;

5. kladie dôraz na to, že vzhľadom na vývoj nových technológií sú potrebné ďalšie záruky na 
zabezpečenie ochrany súkromia a údajov; konštatuje, že okrem etických dôsledkov nových 
technológií, ako je umelá inteligencia a veľké dáta, je potrebné zohľadniť aj základné práva;

6. vyzýva Radu, aby urýchlene dokončila únijnú ratifikáciu Istanbulského dohovoru o 
predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu na základe širokého 
pristúpenia bez akýchkoľvek obmedzení; vyzýva tiež zvyšné členské štáty, aby dohovor 
ratifikovali a vykonávali; vyjadruje znepokojenie nad tým, že viaceré členské štáty 
implementovali tento dohovor nesprávne alebo len čiastočne; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala vykonávacie právne predpisy.

1 Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 55-58.


