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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:

Nová zmluva: dlho očakávané východisko z právnej a inštitucionálnej schizofrénie 
v politikách týkajúcich sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti...

1. víta tieto všeobecné zlepšenia novej zmluvy týkajúce sa politík priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti:

a) zaistenie právneho súladu, záväznosti a transparentnosti vo vzťahu medzi 
základnými právami uvedenými v Charte základných práv Európskej únie 
a súvisiacimi politikami EÚ potrebnými na zabezpečenie ich ochrany a podpory, na 
úrovni zmluvy. Vďaka záväznej Charte bude môcť európsky zákonodarca teraz 
systematickejšie presadzovať všetky politiky, ktoré by mohli mať vplyv na základné 
práva človeka. To sa nebude týkať iba politík, ktoré sa priamo vzťahujú na priestor 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, akými sú právo na azyl alebo právo na 
spravodlivý súdny proces, ale tiež všeobecnejších politík spojených s ochranou 
ľudskej dôstojnosti pred akoukoľvek formou diskriminácie, s ochranou menšín, 
právom na transparentnosť a dobrou správou vecí verejných na európskej úrovni, 
sociálnymi právami a právom na ochranu údajov. Prepojenie s Európskym 
dohovorom o ľudských právach navyše posilní tento vzťah tým, že sa inštitúcie EÚ 
stanú zodpovednými pred Európskym súdom pre ľudské práva;

b) ukončenie schizofrenickej inštitucionálnej a právnej situácie, ktorá vznikla pred 
15 rokmi v dôsledku Maastrichtskej zmluvy, kedy sa pre politiky v oblasti 
spravodlivosti a vnútorných záležitostí vytvoril paralelný, dočasný právny režim 
(takzvaný tretí pilier). Prinavrátením plnej právomoci Súdnemu dvoru sa obnoví 
právny štát tam, kde ešte nie je v dostatočnej miere zabezpečený, a zapojením 
Európskeho parlamentu do spolurozhodovacieho postupu sa podstatne zlepší 
demokratická legitimita týchto politík;

c) posilnenie demokratickej zodpovednosti EÚ rozšírením spolurozhodovacieho 
postupu (tzv. riadny legislatívny postup) na opatrenia týkajúce sa policajnej a súdnej 
spolupráce v trestnoprávnej oblasti. Pozitívne je tiež to, že sa bude vyžadovať súhlas 
Parlamentu v prípadoch, keď bude mať Rada v úmysle stanoviť minimálne pravidlá 
pre „ostatné“ osobitné aspekty trestnoprávneho konania; zriadenie úradu Európskeho 
prokurátora z Eurojustu a rozšírenie právomocí Európskeho prokurátora;

d) zapojenie Európskeho parlamentu do procesu uzatvárania medzinárodných zmlúv 
EÚ. Za súčasných okolností aj napriek ustanoveniu článku 21 Zmluvy o EÚ, 
v ktorom sa ustanovuje možnosť konzultovať Európsky parlament, Rada nikdy 
zhromaždenie nekonzultovala, ani vtedy, keď prerokúvaná zmluva bola jasne 
„hlavným aspektom zahraničnej politiky EÚ“ (ako to bolo v prípade dohody medzi 
EÚ a USA o vydávaní osôb a vzájomnej právnej pomoci);
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e) v mnohých prípadoch zrušenie zásady jednomyseľnosti v Rade. Kvalifikovaná 
väčšina uľahčí rokovania v inštitúciách EÚ a povedie k prijatiu vyšších štandardov 
pre ochranu základných práv (naopak, zásada jednomyseľnosti uprednostňuje 
minimálneho spoločného menovateľa a vo viacerých prípadoch spochybňuje pridanú 
hodnotu právnych predpisov EÚ).
Zosúladením postupov s postupom kvalifikovanej väčšiny a spolurozhodovania sa 
novou zmluvou uľahčí prijímanie opatrení momentálne spadajúcich čiastočne pod 
postup jednomyseľnosti a čiastočne pod kvalifikovanú väčšinu (ako je to 
momentálne v prípade legálnej a nelegálnej migrácie) v konzistentnom politickom 
rámci;

f) zosúladenie legislatívnych nástrojov. Namiesto „spoločných stanovísk“, „rámcových 
rozhodnutí“, „rozhodnutí“ a „dohovorov“ v zmysle súčasného znenia článku 34 
Zmluvy o EÚ bude Európska únia prijímať bežné nástroje Spoločenstva, čiže
nariadenia, smernice a rozhodnutia práva Spoločenstva, čo povedie k ďalšej 
významnej zmene, konkrétne k možnosti priameho účinku týchto legislatívnych 
aktov;

g) zlepšenie transparentnosti a zodpovednosti vo vzťahoch medzi európskymi 
inštitúciami a občanmi, občianskou spoločnosťou, politickými stranami a národnými 
parlamentmi. S vrelým prijatím by sa mal stretnúť osobitný režim, ktorý bol 
vytvorený na hodnotenie politík členských štátov týkajúcich sa priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, pretože transparentným spôsobom prepája Komisiu, 
národné vlády, Európsky parlament a parlamenty členských štátov.

2. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že za tieto zlepšenia bolo treba zaplatiť istú cenu:

a) v súlade s Protokolom 10 zmluvy zostanú opatrenia prijaté v rámci režimu tretieho 
piliera po dobu piatich rokov od nadobudnutia účinnosti novej zmluvy mimo 
kontroly Komisie i Súdneho dvora. Je ťažké pochopiť, prečo sa členské štáty 
rozhodli predĺžiť na také dlhé obdobie situáciu, ktorá, ako sami uznávajú, vykazuje 
právne nedostatky. Otázkou zostáva, ako možno minimalizovať negatívny vplyv na 
občanov EÚ: 
— prvú odpoveď ponúka ten istý protokol, ktorý stanovuje, že v prípade zmeny 
alebo doplnenia právneho aktu sa prechodné obdobie na pozmenený akt už nebude 
vzťahovať. Inštitúcie by mali teraz rozhodnúť, či nebude lepšie zmeniť alebo doplniť 
niektoré z už existujúcich menej uspokojivých opatrení tretieho piliera okamžite 
po nadobudnutí účinnosti novej zmluvy,
— druhým riešením by mohlo byť odloženie formálneho prijatia opatrení, ktoré 
v súčasnosti spadajú pod tretí pilier a ktoré môžu mať vplyv na základné práva 
občanov, na obdobie medzi 1. januárom a májom 2009. Občania EÚ budú mať určite 
porozumenie pre pár mesiacov odkladu, ak budú nové pravidlá vymáhateľné pred 
európskou súdnou inštanciou;

b) zavádzajú sa značne komplikované nové ustanovenia tam, kde sa členský štát 
nazdáva, že návrh smernice by ovplyvnil základné aspekty jeho systému trestného 
súdnictva, alebo tam, kde nie je možné dosiahnuť jednomyseľnosť (policajná 
spolupráca), vtedy môže členský štát požiadať, aby bol návrh smernice postúpený 
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Európskej rade. Prvý dôvod je úplne pochopiteľný a dokonca opodstatnený, pretože 
by sa vzťahoval aj na iné situácie, kedy členskému štátu hrozí podstatné zníženie 
úrovne ochrany ľudských práv; druhý je skôr problémom rovnováhy právomocí. 
V týchto prípadoch bude „riadny“ legislatívny postup pozastavený na obdobie 
štyroch mesiacov. V prípade nezhody a ak má aspoň deväť členských štátov 
v úmysle nadviazať posilnenú spoluprácu na základe návrhu príslušnej smernice, 
povolenie postupovať v režime posilnenej spolupráce bude udelené (takže by nebol 
potrebný súhlas Parlamentu, ako sa to vyžaduje podľa článku 280 Zmluvy o ES). Je 
však potrebné zdôrazniť, že v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje riadny postup, by si 
prijatie samotného opatrenia stále vyžadovalo spolurozhodovací postup s 
Parlamentom;

c) systém možnosti rozhodnúť sa pre uplatňovanie či neuplatňovanie (opt-in a opt-out) 
sa stane ešte komplikovanejším. Hoci sa nové ustanovenia o posilnenej spolupráci 
nebudú vzťahovať na opatrenia, ktoré sa opierajú o schengenské acquis, schengenský 
režim bude upravený (pozri nižšie). Okrem toho ostatné možnosti rozhodnúť sa pre 
neuplatňovanie, ktoré sa týkajú odvodených opatrení nesúvisiacich so Schengenom, 
ako napríklad súdna spolupráca v občianskoprávnych veciach, sa rozšíria 
na policajnú a súdnu spoluprácu (viď úpravy protokolov o Schengene a stanovisko 
Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska);

d) pokiaľ ide o osobitnú situáciu Spojeného kráľovstva a Írska, treba pripomenúť, že EP 
nebol formálne konzultovaný, keď sa v rokoch 2000 a 2001 rozhodlo o oddelenom 
režime pre tieto krajiny v rámci schengenského režimu. Spojené kráľovstvo musí sa 
v súčasnosti do režimu zapojiť tam, kde si vybralo možnosť uplatňovať schengenské 
acquis, a v prípadoch, kde si zvolilo možnosť neuplatňovania, sa zapojiť nesmie (1). 
Úpravy schengenského protokolu tento aspekt nezmenia, ale poskytnú Spojenému 
kráľovstvu a Írsku možnosť nezúčastňovať sa na opatrení, ktoré sa opiera 
o schengenské acquis, ktorého uplatňovanie si už zvolili.
Toto pravdepodobne spôsobí ďalšie roztrieštenie predpisov. Parlament nebude 
konzultovaný v súvislosti s účasťou na opatrení a s vplyvom na schengenské acquis. 
Možno však zdôrazniť, že súčasné opatrenie je stále potrebné prijať 
spolurozhodovacím postupom, ak sa naň vzťahuje. 

3. nazdáva sa, že zlepšenia novej zmluvy vyvažujú jej slabé miesta. Inštitúcie EÚ by mali 
teraz vyvinúť maximálne úsilie na úspešnú ratifikáciu novej zmluvy členskými štátmi. 
Zároveň by mali:

 informovať občanov EÚ o ich nových právach a o novom právnom rámci EÚ,
 zapojiť národné parlamenty do vymedzovania budúceho viacročného programu pre 

priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, 
 v roku 2008 viesť rokovania na prijatie všetkých opatrení začiatkom roku 2009, ktoré 

sú potrebné ako základ na úspešné otvorenie nového priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti novozvoleným Parlamentom v roku 2010.

                                               
1 Výsledkom bolo to, že Rada nedovolila Spojenému kráľovstvu  zúčastniť sa na vytvorení systému Frontex a nariadenia o 
normách pre pasy a cestovné doklady, a tak Spojené kráľovstvo zahájilo dva súdne spory proti Rade (prípady C-77/05 a C-
137/05). 
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