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NÁVRHY

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

Lisabonská zmluva: medziinštitucionálna výzva v priestore slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti

1. Všeobecne sa uznáva, že po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy a Charty 
základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta základných práv“) sa Európska únia 
bude môcť stať priestorom „slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri rešpektovaní 
základných práv a rozličných právnych systémov a tradícií členských štátov.“ (Článok 67 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie). Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti už 
nebude obmedzovaný konkrétnymi cieľmi, ako to bolo v prípade Maastrichtskej zmluvy, 
ale stane sa ústredným prvkom budúcich vzťahov medzi členskými štátmi a EÚ. Okrem 
toho majú všetky subjekty na vnútroštátnej a európskej úrovni v tejto pomerne novej 
oblasti, ktorá sa vzťahuje na vnútroštátne ústavné poriadky, osobitný záujem na 
zachovaní spoločného dialógu.

2. V tejto súvislosti a aby bol Parlament v tejto súvislosti pripravený hneď od prvého dňa 
nadobudnutia platnosti novej zmluvy, bude mimoriadne dôležité, aby inštitúcie EÚ 
uzavreli medziinštitucionálnu dohodu, ktorá sa bude vzťahovať na:

a) novú predstavu a hlavné ciele, ktoré má EÚ dosiahnuť po roku 2009,
b) nové metódy spolupráce, ktorými sa národné parlamenty zapoja do týchto oblastí 
politiky,
c) opatrenia, ktoré treba prijať, aby bol tento prechod úspešný pre inštitúcie a európskych 
občanov.

So zreteľom na medziinštitucionálnu stratégiu si potom každá inštitúcia prispôsobí svoju 
vnútornú organizáciu a svoje metódy.

Nová predstava a hlavné ciele, ktoré má EÚ dosiahnuť po roku 2009

3. Budúcnosť priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti by mala vymedziť Európska 
rada do konca roka 2009. Samotné členské štáty pripravujú prostredníctvom diskusií 
v rámci skupiny na vysokej úrovni zaoberajúcej sa budúcnosťou (Poradná skupina na 
vysokej úrovni pre budúcnosť európskej politiky vnútorných vecí) možné návrhy 
budúceho viacročného programu. Komisia takisto pripravuje súhrnnú správu na jar roku 
2009, ktorá by mohla slúžiť ako základ na ďalšie rokovania Parlamentu a Rady.

So zreteľom na svoj harmonogram práce by Parlament mohol takisto vypracovať vlastnú 
hodnotiacu správu do jari roku 2009.

Na základe príspevkov členských štátov (správa skupiny zaoberajúcej sa budúcnosťou), 
Komisie a na základe svojich vlastných odporúčaní bude Parlament po voľbách v júni 
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roku 2009 môcť rokovať o legislatívnom programe pre priestor slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti s novou Komisiou a Európskou radou.

4. V budúcom legislatívnom programe priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti treba 
podporovať opatrenia v oblasti policajnej a súdnej spolupráce v občianskoprávnych 
a trestných veciach, pričom treba zohľadniť zásadu vzájomného uznávania súdnych 
rozhodnutí, ktorá je zahrnutá v novej zmluve, s cieľom uľahčiť cezhraničnú spoluprácu 
medzi členskými štátmi a zamerať sa na budúce európske trestné právo.

5. V súlade s týmto prístupom bude veľmi vítané, ak Komisia prijme stratégiu zameranú na:

a) posilňovanie vzťahu medzi ustanoveniami zmlúv, ktoré predstavujú právny základ 
pre konkrétne politiky (ako sú zabraňovanie diskriminácii, ochrana žiadateľov o azyl, 
zlepšovanie transparentnosti, ochrana údajov, práva menšín a práva obetí 
a podozrivých) a príslušnými článkami Charty základných práv. Po prijatí 
záväznej Charty základných práv bude možné revidovať acquis, pričom osobitnú 
pozornosť treba venovať prvoradej povinnosti inštitúcií EÚ ochraňovať základné 
práva. Tento vývoj znázorňuje otázka ochrany údajov, ktorá sa stane samostatným 
základným právom;

b) nadväzovanie stálych a hlbších vzťahov medzi európskymi a vnútroštátnymi 
zákonodarcami na jednej strane a európskymi a vnútroštátnymi sudcami na 
druhej strane v otázkach spoločných právomocí s členskými štátmi. 

6. Ako už Parlament odporúčal1, Komisia a členské štáty majú kontrolovať súlad budúcich 
legislatívnych návrhov nielen s Chartou základných práv, ale aj so všetkými európskymi 
a medzinárodnými nástrojmi súvisiacimi so základnými právami, ktorých zmluvnými 
stranami sú členské štáty. Charta základných práv, jej záväzný charakter 
a primeranosť, ako aj pristúpenie Únie k Európskemu dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd (ECHR) takisto zlepší dodržiavanie základných 
práv v tejto oblasti. Zavedenie bežného legislatívneho postupu zároveň podnieti 
legislatívny proces. 

7. Treba naďalej diskutovať o viacročnom programe pre priestor slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti pri každoročnej rozprave, pričom sa treba zamerať na ochranu 
základných práv v Európskej únii, na uplatňovanie Charty základných práv 
a dodržiavanie hodnôt a zásad ustanovených novým článkom 6 Zmluvy o Európskej únii2

členskými štátmi. Rozprava by mala vychádzať zo správ Rady, Komisie a Agentúry 
Európskej únie pre základné práva. Parlament má rovnaký názor ako tri predsedníctva 
Rady3 (Francúzsko, Česká republika a Švédsko), že „možná revízia mandátu agentúry pre 
základné práva sa uskutoční do 31. decembra 2009“ a že táto revízia poskytuje príležitosť 
na prehlbovanie spolupráce s Radou Európy, s jej generálnym tajomníkom, komisárom 

                                               
1 Pozri uznesenie Parlamentu z 15. marca 2007 o dodržiavaní Charty základných práv v legislatívnych návrhoch 
Komisie: metodika systematickej a prísnej kontroly (Ú. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007, s. 229).
2Treba poznamenať, že podľa súčasného rokovacieho poriadku Parlamentu je Výbor pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci zodpovedný za väčšinu politík týkajúcich sa priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti a za tzv. výstražný systém uvedený v článku 7 Zmluvy o EÚ.
3 Návrh 18-mesačného programu Rady, dokument Rady č. 10093/08.
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pre ľudské práva a s príslušnými výbormi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

Nové metódy spolupráce, ktorými sa národné parlamenty zapájajú do politík v oblasti 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 

8. Najväčšie ťažkosti Parlamentu pri výkone spoločných legislatívnych právomocí s Radou 
v súvislosti so spoluprácou s policajnými a súdnymi orgánmi v trestnoprávnych veciach 
budú spočívať v prístupe k dôležitým informáciám v členských štátoch. Otázky, ktoré sa 
riešia ako súčasť politík súvisiacich s priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, 
sú veľmi citlivé, a preto treba čo najskôr implementovať ustanovenia novej zmluvy 
o transparentnosti v inštitúciách EÚ, ako aj umožniť parlamentnú kontrolu dôverných 
informácií, ktorými sa zaoberá Europol, Spoločné situačné centrum EÚ (SitCen) a budúci 
stály výbor pre vnútornú bezpečnosť (COSI) (článok 71 Zmluvy o fungovaní EÚ). Nový 
článok 15 Zmluvy o fungovaní EÚ rozšírením súčasného práva na prístup k dokumentom 
Parlamentu, Komisie a Rady pre všetky inštitúcie a agentúry EÚ (článok 255 Zmluvy 
o ES) zlepší zodpovednosť inštitúcií EÚ, najmä v týchto oblastiach. 

9. V súvislosti s touto demokratickou zodpovednosťou v záujme Parlamentu treba:

a) sústavným spôsobom zapájať národné parlamenty do určovania hlavných stratégií 
priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, prijímania legislatívnych opatrení 
alebo hodnotenia ich vplyvu na vnútroštátnej úrovni1, 

b) získať formálne stanovisko Komisie2 k podnetom členských štátov, najmä čo sa 
týka možného vplyvu navrhovaných nových pravidiel na ochranu základných práv 
a zachovanie európskeho právneho poriadku,

c) zapájať občiansku spoločnosť, pričom treba zohľadňovať ustanovenia Lisabonskej 
zmluvy o občianskej iniciatíve, poskytovaním informácií o tomto novom práve 
občanom a zabezpečením, že úpravou, ktorá sa prijme na realizáciu tejto iniciatívy, 
sa vytvoria jasné, jednoduché a zrozumiteľné podmienky na výkon tohto práva,

d) zapájať siete občianskej spoločnosti, ktoré by vzájomne pôsobili s európskymi 
a vnútroštátnymi inštitúciami v súvislosti s priestorom slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti (pozri siete prepojené s agentúrou pre základné práva, Európskym 
fórom pre trestné súdnictvo atď.).

10. Všeobecnejšou otázkou, čo sa týka politík súvisiacich s priestorom slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti, bude spôsob implementovania ustanovení novej zmluvy o delegovaných 
a vykonávacích právomociach (články 290 a 291 Zmluvy o fungovaní EÚ). Treba 
uplatňovať všeobecnú zásadu, podľa ktorej sa opatrenie, ktoré by mohlo ovplyvniť rozsah 
ochrany základných práv, prijme v rámci režimu delegovanej právomoci, ktorá Parlament 
oprávňuje zrušiť rozhodnutie.

11. Takisto treba poznamenať, že Parlament sa teraz bude zapájať do rokovaní 
a prijímania medzinárodných dohôd prostredníctvom uplatňovania rozmeru 
základných práv, napr. prenos osobných údajov tretím krajinám. V dôsledku toho by 

                                               
1Pozri najmä článok 70 Zmluvy o fungovaní EÚ.
2 Tento prístup sa už niekedy uplatňuje podľa postupu, ktorý začal komisár Vitorino v predchádzajúcom 
funkčnom období.
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príslušné výbory mali vytvoriť silné väzby so zodpovedajúcimi inštitúciami v Rade 
Európy, s agentúrami OSN a parlamentmi zainteresovaných tretích krajín. 

Zaobchádzanie s prerokúvanými legislatívnymi návrhmi v prechodnom období

12. V prechodnom období Parlament prejde niekoľkými zmenami, čo sa týka formy a obsahu 
prerokúvaných právnych predpisov. Podľa Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci má Parlament naďalej naliehať na uzatvorenie medziinštitucionálnej 
dohody, ktorou sa pre prerokúvané legislatívne návrhy v treťom pilieri zabezpečí 
rovnocennosť konzultačného postupu pri prvom čítaní s postupom spolurozhodovania 
s cieľom umožniť plnú súdnu kontrolu. 

Všetky prerokúvané návrhy v treťom pilieri, ktoré majú obmedzený vplyv na základné 
práva a slobody, sa preto môžu prijať bez odkladu, napr. rámcové rozhodnutia o výkone 
rozhodnutí vydaných v neprítomnosti, rozhodnutie o posilnení Eurojustu, rozhodnutie 
o Európskej justičnej sieti. Všetky tieto návrhy sú dôležité na zlepšenie súdnej 
spolupráce.

13. Ďalšou vecou, ktorej musí Parlament venovať pozornosť, je dohoda s Radou o odklade 
opatrení po 1. januári 2009, na ktoré sa vzťahuje režim spolurozhodovania a ktorých 
súčasné znenie Parlament považuje za politicky nevhodné. Príznačným návrhom 
z tejto kategórie je návrh rámcového rozhodnutia o využívaní osobných záznamov 
o cestujúcich (PNR) na účely presadzovania práva.

14. Ďalším citlivým prerokúvaným legislatívnym návrhom, na ktorý sa vzťahuje zmena 
postupu, je rámcové rozhodnutie o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci 
policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach. Tento návrh len čiastočne vypĺňa 
právne vákuum, ktoré vznikne po zrušení tretieho piliera. Možno využiť dvojfázovú 
stratégiu a prijať súčasný návrh tretieho piliera pod podmienkou, že sa doplní o nový text 
bezprostredne po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy.

15. Aj v oblasti legálneho prisťahovalectva sú dva prerokúvané postupy, konkrétne ide 
o podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely 
vysokokvalifikovaného zamestnania (modrá karta) a zjednotený postup vybavovania 
žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávané pre 
štátnych príslušníkov tretích krajín a spoločný súbor práv pre pracovníkov z tretích 
krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte. Ak sa tieto návrhy neprijmú pred
nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, postup sa musí opakovať od začiatku.

16. O niektorých legislatívnych návrhoch sa rokuje už niekoľko rokov, pretože sa nepodarilo 
dosiahnuť jednomyseľné rozhodnutie, napr. rámcové rozhodnutie o procesných právach
v trestnom konaní, napriek tomu však nie sú zastarané. Ich prijatie je naliehavejšie 
a potrebnejšie ako kedykoľvek predtým a bežným legislatívnym postupom sa zabezpečí 
východisko z tejto slepej uličky.

17. Prerokúvaný je aj návrh schválený Parlamentom na zmenu právneho základu Europolu 
(v súčasnosti dohoda) na rozhodnutie v rámci tretieho piliera, čím sa zabezpečí 
financovanie Europolu z rozpočtu Spoločenstva. Ak sa neprijme pred nadobudnutím 
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účinnosti Lisabonskej zmluvy, Parlament by mal znovu otvoriť postup s cieľom zmeniť 
Europol na riadny orgán Spoločenstva. 

18. Ak členské štáty využijú postup núdzového pozastavenie, ktorý je ustanovený v Zmluve 
o fungovaní Európskej únie pre oblasť trestných vecí (články 82 ods. 3 a 83 ods. 3), 
predseda Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci zašle písomnú 
správu Európskej rade, v ktorej uvedie súčasné stanovisko dosiahnuté na rokovaní.

19. Môže sa stať, že najnaliehavejšie iniciatívy, ktorými by sa Komisia mala ďalej zaoberať 
po 1. januári 2009, budú súvisieť s:

a) povinnosťou EÚ ratifikovať Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd (ECHR),

b) povinnosťou EÚ ratifikovať prerokúvané medzinárodné dohody, ktoré sa zatiaľ 
neuzavreli, podľa článku 24 súčasnej Zmluvy o EÚ,

c) požiadavkami Súdneho dvora (pozri vec súvisiacu s nariadením o čiernej listine), 
d) d) vytvorením úradu európskeho verejného prokurátora na skvalitnenie činnosti 

Eurojustu.

V tejto súvislosti by Komisia mala vyvinúť iniciatívu na prenos súčasných právnych 
nástrojov súvisiacich so základnými právami z tretieho piliera do piliera Spoločenstva 
(napr. Europol). Zmenou právneho základu nástrojov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú 
v treťom pilieri, sa takisto zabezpečí právomoc Súdneho dvora pred uplynutím päťročnej 
lehoty (pozri článok 10 Protokolu o prechodných ustanoveniach).

20. Parlament víta hodnotenie troch predsedníctiev, že „donucovacie opatrenia by mali 
sprevádzať zodpovedajúce pravidlá na posilnenie práv jednotlivca, či už podozrivého, 
obete, alebo svedka. Možný rozvoj práv obetí sa preskúma na základe hodnotenia 
realizácie rámcového rozhodnutia o postavení obetí v trestnom konaní zo strany Komisie. 
Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa od Komisie alebo od členských štátov 
očakáva návrh právneho nástroja o procesných právach v trestnom konaní.“
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