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Čo sa (ne)stalo od roku 2003 (dátum vydania poslednej všeobecnej správy Európskeho 
parlamentu o otázkach základných práv v Európskej únii)...

1. Európsky parlament v roku 2003 prijal svoju poslednú všeobecnú správu o ochrane 
základných práv v Európskej únii1. Dôvody, prečo výbor LIBE odložil predstavenie novej 
výročnej správy až na rok 2007 súviseli so splnením štyroch základných podmienok, ktoré 
mali umožniť prijatie „novej generácie“ všeobecných správ vypracúvaných od roku 1992. Išlo 
o tieto podmienky:

a) Transformácia Charty základných práv Európskej únie na záväzný text. Bol to jeden 
z cieľov Ústavnej zmluvy, ale napĺňa sa až teraz v rámci reformnej zmluvy, ktorá má byť 
ratifikovaná v januári 2009.

b) Vznik osobitnej Agentúry Európskej únie pre základné práva (v súlade s rozhodnutím 
Európskej rady z roku 2003), ktorá by mohla zhromažďovať nezávislé a porovnateľné údaje 
o situácii v jednotlivých členských štátoch. Trvalo tri roky, než sa prijalo nariadenie 
o zriadení Agentúry Európskej únie pre základné práva, ktorej právomoci a ambície výrazne 
obmedzovali členské štáty. V súčasnosti vynakladá značné úsilie na vymedzenie svojich 
administratívnych orgánov a štruktúr, trvá to však dlho, a preto dosiahne úplnú funkčnosť až 
vtedy, keď budú inštitúcie z dôvodu novej zmluvy povinné preskúmať svoj mandát2.

c) Začiatok pravidelného hodnotenia nových právnych predpisov EÚ týkajúcich sa ochrany 
základných práv. Napriek oznámeniu Komisie o rozhodnutí konať nepriniesli uplynulé tri 
roky žiadne viditeľné výsledky, žiadnu odozvu pri praktickej realizácii zásady „lepšieho 
zákonodarstva“ a ak sa hovorilo o základných právach (napríklad v súvislosti s niekoľkými 
opatreniami na boj proti terorizmu), išlo skôr o rétorické cvičenia než o kvalitne podloženú 
argumentáciu (pozri nedávny návrh Komisie na vytvorenie európskeho systému osobných 
záznamov o cestujúcich – PNR)3.

d) Dokončenie nevyhnutne potrebných reforiem medziinštitucionálnej koordinácie 
a vnútorných reforiem inštitúcií EÚ.
Je prekvapujúce, že inštitúcie EÚ, ktoré v roku 2000 prijali spoločné vyhlásenie Charty 
základných práv Európskej únie, svoje prehlásenia nenaplnili, t. j. neprispôsobili svoje 
vnútorné štruktúry, nevytvorili nové správne jednotky, ani nezoznámili svojich zamestnancov 
s novým rozmerom politiky EÚ. Zdá sa, že reálny vplyv Charty základných práv Európskej 
                                               
1Ďalšie informácie o všeobecných správach nájdete v prílohe IV oddiel III.
2Ďalšie informácie o Agentúre Európskej únie pre základné práva nájdete v prílohe V oddiel IA.
3 Okrem toho sa v prípade niektorých opatrení EÚ základná verejná povinnosť zaistiť bezpečnosť občanov stále 
častejšie prezentovala ako základné právo prevažujúce nad ostatnými základnými právami. Samozrejme, že ani 
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd ani Charta základných práv Európskej únie 
tento pojem nepoznajú – práve naopak, chápu potreby verejnej bezpečnosti ako obmedzenie základných práv, 
ktoré sa má v demokratickej spoločnosti využívať vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, keď je to 
nevyhnutne potrebné.
Zmienka o demokracii má význam nielen pre členské štáty (mnohé z nich v minulom storočí zažili diktátorské 
režimy), ale aj pre samotnú Európsku úniu stále čakajúcu na reformy, ktorými sa posilní jej demokratická 
zodpovednosť a zásada právneho štátu (v prvom rade v oblastiach prvého a druhého piliera).
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únie na pracovné metódy európskych inštitúcií bol doteraz veľmi obmedzený, pretože: 
 pokiaľ ide o Komisiu, činnosť medzinštitucionálnej skupiny komisárov nedospela 

k žiadnym viditeľným výsledkom, neuskutočnila sa celková reforma generálneho 
sekretariátu, dokonca ani v rámci tzv. lepšieho zákonodarstva sa nevyskytli žiadne 
zmienky o uvedenom rozmere, 

 pokiaľ ide o Radu, vnútorný rozmer ochrany základných práv v podstate neexistuje, 
hoci sudcovia v Štrasburgu a Luxemburgu medzitým odsúdili niekoľko členských 
štátov.

Inštitúcie EÚ sa napriek očakávaniam Európskeho parlamentu veľmi zdráhajú chápať okamih 
vyhlásenia Charty základných práv Európskej únie ako odrazový mostík k zmene orientácie 
európskych politík z prístupu zameraného na správu na prístup zameraný na občanov. 

a čo sa stalo...

2. Od roku 2003 sa problematika ochrany základných práv v rámci Európskej únie očividne 
stala trvalou témou európskej občianskej spoločnosti a podnecuje európskych občanov, aby
žiadali o intervencie európskych inštitúcií, a na jej základe sa prijíma čoraz viac uznesení
Európskeho parlamentu4.

V uvedenom období sa najdôležitejšie uznesenia Európskeho parlamentu týkali letov CIA, 
možného zneužitia osobných údajov, rastu homofóbie v niektorých členských štátoch, 
diskriminácie, boja proti organizovanému zločinu a terorizmu a slobody pohybu osôb. Je 
zaujímavé, že Európsky parlament v uvedených otázkach postupoval súbežne s Radou 
Európy, ktorú zároveň dopĺňal5.

Z tohto hľadiska má mimoriadny význam nadviazanie trvalej spolupráce s parlamentným 
zhromaždením Rady Európy, jej generálnym tajomníkom (ktorý má právomoc konať v súlade 
s článkom 52 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) 
a komisárom pre ľudské práva. 
Táto spolupráca bude o to významnejšia, že je potrebné čeliť rastu populistických 
a xenofóbnych hnutí (dokonca politických strán) v Európe. Uvedené hnutia často útočia na 
koncepciu ochrany ľudských práv ako celok a nespájajú ľudské práva s tradičnými 
hodnotami, ale s ultraľavicovou a liberálnou propagandou.

3. Spolupráca parlamentov jednotlivých členských štátov a Európskeho parlamentu bude mať 
väčší význam v novom rámci reformnej zmluvy, ktorá predpokladá prijatie osobitného režimu 
hodnotenia realizácie politík EÚ podopierajúcich Chartu základných práv Európskej únie, ako 
sú politiky týkajúce sa slobody, bezpečnosti, a spravodlivosti. Novou zmluvou sa združujú 
Komisia, vlády jednotlivých členských štátov a Európsky parlament spolu s parlamentmi 
členských štátov a umožňuje sa transparentnejšie vzájomné hodnotenie a porozumenie medzi 
národnými a európskymi zákonodarcami najmä pri vymedzovaní práv a povinností 
európskych občanov. Vďaka hlbšiemu poznaniu skutočného vplyvu opatrení EÚ na úrovni 

                                               
4Ďalšie informácie o dosahu uznesení Európskeho parlamentu nájdete v prílohe IV oddiel C.
5Podrobný opis uznesení z tohto obdobia možno nájsť v prílohe V oddiel B, III 2 a 5.
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jednotlivých členských štátov a štruktúrovanejšiemu dialógu s národnými parlamentmi 
a občianskou spoločnosťou nadobudne každoročná diskusia EP o pokroku dosiahnutom pri 
formovaní priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti konkrétnejšie rozmery.

Nezávislá a dôveryhodná Agentúra pre základné práva by mala spoločne s orgánmi Rady 
Európy zhromažďovať všetky relevantné údaje v daných oblastiach pre EP (pričom nebude 
zasahovať do kompetencií Komisie) s cieľom pripraviť a po schválení zhodnotiť nové právne 
predpisy týkajúce sa základných práv.
Keďže ide o veľmi citlivé politiky, ktoré majú mimoriadny význam pre európskych občanov, 
je taktiež nevyhnutne potrebné vytvoriť určité mechanizmy rýchlej odozvy medzi európskymi 
inštitúciami pre prípady výskytu problémov, ktorých riešenie súdnou cestou by trvalo roky.

4. V rovnakom období poukázalo súdnictvo na európskej i národnej úrovni na čoraz 
dôležitejšiu úlohu Európskej únie v otázkach, akými sú európsky zatykač, zásada vzájomného 
uznávania a potreba ochrany základných práv samotnými európskymi inštitúciami. Ako 
zreteľne vyplynulo zo seminárov výboru LIBE s ústavnými súdmi jednotlivých členských 
štátov v rokoch 2005 a 2007, ochrana základných práv sa stáva čoraz bežnejšou povinnosťou 
na miestnej, štátnej a európskej úrovni. V prípade ochrany na viacerých úrovniach je dôležité 
predchádzať pozitívnym a negatívnym stretom a nevyužívať právne predpisy Európskej únie 
či medzinárodné dohody na znižovanie úrovne ochrany základných práv.

5. V uplynulom období sme boli svedkami posilnenia postavenia občianskej spoločnosti,
konkrétne v prípadoch, keď niektoré texty európskych právnych predpisov ovplyvnili 
základné práva detí, utečencov a prisťahovalcov atď. (pozri prípady opatrení proti 
diskriminácii, zlepšenia slobody pohybu, dostupnosti verejných dokumentov, ochrany 
slobody vyjadrovania či ochrany osobných údajov).

Občianska spoločnosť poskytuje pomoc výboru LIBE od roku 2005, keď členovia výboru 
navštívili strediská prijímajúce prisťahovalcov a utečencov (Lampedusa, Ceuta a Melilla, 
Paríž, Kanárske ostrovy, Malta, Grécko, Belgicko a Spojené kráľovstvo). 
Navyše je potrebné pripomenúť, že politiky týkajúce sa slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
nie je možné porovnávať s tradičnými európskymi politikami týkajúcimi sa napríklad 
vnútorného trhu, v rámci ktorých si v uplynulých desaťročiach občianska spoločnosť a ďalšie
záujmové skupiny vybudovali dobre fungujúce vzťahy s inštitúciami EÚ. V prípade politík 
týkajúcich sa slobody, bezpečnosti a spravodlivosti takéto vzťahy na európskej úrovni 
chýbajú, predovšetkým z dôvodu nedostatočnej transparentnosti súčasných vzťahov medzi 
európskou správou a správou na úrovni jednotlivých členských štátov. Nejasnosť vzťahov 
vysvetľuje, prečo sú intervencie mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti na 
úrovni EÚ stále zriedkavé či nesprávne orientované, pretože problémy, ktoré by sa mali riešiť 
na úrovni jednotlivých členských štátov, sa riešia na európskej úrovni a opačne. 

So zreteľom na dosiahnuté uspokojivé výsledky je životne dôležité, aby občianska spoločnosť 
predkladala svoje návrhy týkajúce sa prijímania či vykonávania európskych právnych 
predpisov štruktúrovanejším spôsobom. Najnovšie finančné programy na obdobie rokov 2007 
– 2013 by mali napomôcť budovanie takejto siete v oblasti transparentnejšieho prístupu 
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k prípravným legislatívnym prácam inštitúcií.

Hlavným miestom dialógu by sa nesporne mal stať Európsky parlament ako jediná priamo 
volená inštitúcia EÚ (hoci by bolo logické, keby aj ostatné inštitúcie a Agentúra Európskej 
únie pre základné práva – FRA, spolupracovali s mimovládnymi organizáciami s cieľom 
zmenšiť znepokojivú demokratickú priepasť medzi občanmi a inštitúciami EÚ).

Ako spojiť jednotlivé body a pripraviť sa na konečný termín 1. januára 2009?

Dozrel čas na oživenie praxe z roku 1992 (prijatím novej správy výboru LIBE o vnútornej 
politike EÚ týkajúcej sa základných práv) v novej situácii vyplývajúcej z reformnej zmluvy 
a z potreby chrániť základné zásady EÚ (čl. 7 s. 1 Zmluvy o EÚ) a hodnoty, na ktoré sa 
odkazuje v čl. 2 novej zmluvy. 

So zreteľom na všetky uvedené dôvody má spravodajca v úmysle pripraviť správu, v ktorej sa 
zhrnú najdôležitejšie problémy týkajúce sa stavu základných práv v Európskej únii a predloží 
niekoľko odporúčaní na riešenie právnej a inštitucionálnej situácie, ktorá vyplynie z novej 
zmluvy a z nadobudnutia účinnosti Charty základných práv Európskej únie.
Výbor LIBE chápe, že ide o ambicióznu výzvu, ale aj tak využije všetok čas, ktorý pokladá za 
nevyhnutne potrebný, a zorganizuje príslušné diskusie s cieľom pripraviť kvalitnú správu.

ŠTRUKTÚRA SPRÁVY

Na základe úvodných rozhovorov spravodajcu a tieňových spravodajcov by správa mohla 
mať nasledujúcu štruktúru:

1. časť
Oddiel A
Systematický popis zmien v oblasti ochrany a monitorovania ľudských práv v Európe 
za uplynulé obdobie a možné zmeny v budúcnosti, ktoré by mali zohľadniť:

 vzťah medzi Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 
Chartou základných práv Európskej únie a ústavami členských štátov EÚ (nové 
rozsudky najvyšších súdov pre ľudské práva, Charta ako súčasť Zmluvy o EÚ, EÚ ako 
súčasť Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd)6, 

 úlohu národných súdov pri obhajobe základných práv7, 
 nový inštitucionálny rámec v rámci EÚ s Agentúrou Európskej únie pre základné 

práva ako novým orgánom8. 

Oddiel B
Zmeny v oblasti ochrany základných ľudských práv v 12 členských štátoch ako výsledok ich 

                                               
6Ďalšie informácie o tejto téme sa nachádzajú v prílohe II.
7Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v prílohe VI oddiel 1.
8Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v prílohe III oddiel 5.
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členstva v Európskej únii9. Akú pridanú hodnotu prináša členstvo v EÚ v tejto oblasti –
štrukturálny popis zmien súdnych rozhodnutí, vládnych politík a informovanosti verejnosti.

2. časť

Zameranie na dôležité oblasti ochrany základných práv v celej EÚ, pokiaľ ide o právne 
predpisy a činnosť Európskej únie v nasledujúcich oblastiach10: 

 občianske a politické práva a ochrana menšín11, 
 práva detí, konkrétne obchodovanie s deťmi, 
 sloboda pohybu a ochrana prisťahovalcov (situácia zákonných i nezákonných 

prisťahovalcov), 
 opatrenia proti rasovej diskriminácii a homofóbii, 
 sloboda prejavu, ochrana údajov a opatrenia proti počítačovej kriminalite; 
 európske opatrenia v boji proti terorizmu, ich realizácia na úrovni jednotlivých 

členských štátov a súlad so základnými právami, 
 základné práva obžalovaných, procesné práva.

Správa vychádza z doteraz prijatých uznesení Európskeho parlamentu12.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SPRÁVY

Postupnosť jednotlivých krokov bude takáto: 
 január – apríl 2008: návrh správy a diskusia o jej hlavných bodoch, 
 máj až jún: prípadné prijatie správy vo výbore LIBE, 
 september 2008: prijatie správy na plenárnom zasadnutí.

PRÍLOHY PRACOVNÉHO DOKUMENTU:

 Príloha I – Prehľad nedávnej judikatúry týkajúcej sa základných práv v oblasti 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 

 Príloha II – Stručný prehľad vzťahov medzi Európskym dohovorom o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd, Chartou základných práv Európskej únie 
a ústavami 

 Príloha III – Stručný prehľad štrukturálnych a metodologických otázok v oblasti 
základných práv a práv menšín po rozšírení na východ

 Príloha IV – Stručný prehľad uznesení Európskeho parlamentu v oblasti základných 
práv 

 Príloha V – Stručný prehľad súčasných aktivít EÚ v oblasti práv prisťahovalcov, 
homofóbie, práv detí, ochrany údajov, domáceho násilia, rasizmu s xenofóbie 
a základných práv obžalovaných

                                               
9Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v prílohe III oddiel 3.
10Mnohým témam uvedeným ďalej v texte sa venuje príloha V.
11Informácie o právach menšín sa nachádzajú v prílohe III odsek 2.
12Príloha IV sa venuje opisu uznesení EP týkajúcich sa základných práv.
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 Príloha VI – Stručný prehľad úlohy súdov v jednotlivých členských štátoch a obhajcov 
ľudských práv
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