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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o inštitucionálnych aspektoch pristúpenia Európskej únie k Európskeho dohovoru 
o ochrane ľudských práv a základných slobôd
(2009/2241(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 6 odsek 2 Zmluvy o Európskej únii, článok 218 odsek 6 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, ako aj protokol k článku 6 odsek 2 Zmluvy o Európskej únii 
o pristúpení Únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

– so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov zo 14. januára 2010,

– so zreteľom na články 48 a 50 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanoviská Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre petície 
(A7-0000/2010),

A. keďže Súdny dvor v judikatúre, ktorá sa nezmenila od sedemdesiatych rokov, konštatoval, 
že základné práva sú integrálnou súčasťou všeobecných zásad práva, na ktorého 
dodržiavanie Súdny dvor dohliada,

B. keďže v tejto oblasti sa Súdny dvor inšpiruje ústavnými tradíciami spoločnými pre členské 
štáty, ako aj medzinárodnými nástrojmi na ochranu ľudských práv, ako je Európsky 
dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len EDĽP), ktoré členské 
štáty uznávajú,

C . keďže táto judikatúra bola vo svojej podstate zahrnutá do primárneho práva 
prostredníctvom Zmluvy o Európskej únii z Maastrichtu v roku 1993,

D. keďže Súdny dvor venuje veľkú pozornosť vývoju judikatúry Európskeho súdu pre ľudské 
práva, čoho dôkazom je zvyšujúci sa počet rozsudkov, ktoré sa odvolávajú na ustanovenia 
EDĽP,

E. keďže Európsky súd pre ľudské práva vychádza zo zásady „prezumpcie súladu“ konania 
členského štátu Únie s EDPĽ, pokiaľ tento štát iba uplatňuje právo Spoločenstva,

F. keďže Súdny dvor vo svojom stanovisku z 28. marca 1996 konštatoval, že Európske 
spoločenstvo nemá právomoc pristúpiť k EDĽP bez predchádzajúcej úpravy zmluvy,

G. keďže článok 6 odsek 2 Zmluvy o Európskej únii stanovuje, že Únia pristupuje k EDĽP 
a keďže protokol č. 8 k Lisabonskej zmluve uvádza súhrn opatrení, ktoré treba prijať pri 
pristúpení k dohovoru; keďže tieto ustanovenia nepredstavujú iba spôsob, ktorý umožní 
pristúpenie Únie, ale pre inštitúcie Únie stanovujú povinnosť postupovať podľa týchto 
ustanovení,

H. keďže po uzatvorení protokolu č. 14, ktorým sa mení EDĽP, Únia získala možnosť 
pristúpiť k dohovoru, pokiaľ ide o zmluvné štáty EDĽP, a keďže pri pristúpení musia byť 
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medzi Úniou a zmluvnými stranami EDĽP dohodnuté podmienky a spôsoby pristúpenia,

I. keďže sa pri takejto dohode treba zaoberať aj administratívnymi a technickými otázkami, 
ako je zásada prispievania Únie do bežného rozpočtu Rady Európy, ktorá zabezpečuje 
fungovanie Európskeho súdu pre ľudské práva a o podrobnostiach ktorej sa treba ešte 
dohodnúť s Radou Európy,

J. keďže pristúpením k EDĽP sa Únia integruje do jeho systému na ochranu základných 
práv a okrem vnútornej ochrany týchto práv prostredníctvom judikatúry Súdneho dvora 
získa aj vonkajšiu ochranu prostredníctvom inštitúcie medzinárodného rozmeru,

1. zdôrazňuje zásadné argumenty v prospech pristúpenia Únie k EDĽP, ktoré možno zhrnúť 
takto:

– keďže systém ochrany základných práv Únie bude doplnený a posilnený integrovaním 
Charty základných práv do primárneho práva Únie, jej pristúpenie k EDĽP bude 
silným prejavom súdržnosti medzi Úniou a „veľkou Európou“, ktorú tvorí Rada 
Európy a jej paneurópsky systém v oblasti ľudských práv; toto pristúpenie posilní tiež 
dôveryhodnosť Únie v očiach tretích krajín, od ktorých Únia v rámci svojich 
bilaterálnych vzťahov pravidelne vyžaduje dodržiavanie EDĽP;

– pristúpenie k EDĽP zabezpečí občanom, pokiaľ ide o kroky Únie, podobnú ochranu, 
akú im poskytujú už členské štáty. Keďže členské štáty preniesli na Úniu významné 
právomoci, je táto skutočnosť o to dôležitejšia,

– pristúpenie prispeje k harmonickému rozvoju judikatúry oboch európskych súdov 
v oblasti ľudských práv, najmä vzhľadom na rastúcu potrebu dialógu,

– pristúpenie nijako nespochybní zásadu autonómie práva Únie, pretože Súdny dvor 
zostane jediným najvyšším sudcom, pokiaľ ide o otázky práva Únie a právoplatnosti 
jej aktov, pretože Súd pre ľudské práva nemôže byť považovaný za najvyššiu 
inštanciu, ale skôr za špecializovanú jurisdikciu, ktorá vykonáva vonkajšiu kontrolu 
dodržiavania povinností Únie v oblasti medzinárodného práva, ktoré vyplývajú 
z pristúpenia Únie k EDĽP; Súdny dvor bude mať podobné postavenie, aké majú teraz 
najvyššie súdy členských štátov vo vzťahu k Súdu pre ľudské práva;

2. pripomína, že podľa zmluvy pristúpenie neprináša rozšírenie právomocí Únie a najmä 
nedáva Únii všeobecnú právomoc v oblasti ľudských práv;

3. potvrdzuje, že podľa článku 2 protokolu č. 8 k Lisabonskej zmluve, dohoda o pristúpení 
Únie k EDĽP nesmie ovplyvniť osobitnú situáciu členských štátov vzhľadom na EDĽP 
a jeho protokoly všeobecne, ako aj vzhľadom na prípadné výnimky a podmienky 
stanovené najmä členskými štátmi, a že tieto okolnosti neovplyvnia právnu situáciu Únie 
vo vzťahu k EDĽP;

4. poznamenáva, že systém EDĽP bol doplnený sériou doplnkových protokolov o ochrane 
práv, ktoré nie sú predmetom EDĽP, a navrhuje, aby Únia pristúpila ku všetkým 
protokolom, ktoré aspoň čiastočne spadajú do jej právomoci (č. 1, 4, 7 a 12);
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5. zdôrazňuje, že pristúpením k EDĽP sa Únia nestáva členom Rady Európy, ale že na 
zabezpečenie dobrej integrácie Únie do systému dohovoru je potrebná určitá účasť Únie 
na inštanciách dohovoru, a preto by Únia mala mať určité práva, najmä:

– právo predložiť zoznam troch kandidátov na funkciu sudcu, z ktorých jeden by bol 
zvolený Parlamentným zhromaždením Rady Európy v mene Únie a zúčastňoval by sa 
na práci súdu s rovnakým postavením ako ostatní sudcovia,

– právo na účasť s hlasovacím právom na schôdzach Výboru ministrov v prípade, že 
vykonáva svoje funkcie orgánu kontroly vykonávania rozsudkov Európskeho súdu pre 
ľudské práva, alebo ak sa vyjadruje o vhodnosti požiadať súd o stanovisko, ako aj 
právo byť zastúpená v Riadiacom výbore pre ľudské práva (orgán podriadený Výboru 
ministrov),

– právo Európskeho parlamentu určiť/vyslať určitý počet zástupcov na Parlamentné 
zhromaždenie Rady Európy v čase, keď volí sudcov Európskeho súdu pre ľudské 
práva;

6. zastáva názor, že členské štáty medzi sebou a vo svojich vzájomných vzťahoch s Úniou 
by nemali mať možnosť požadovať riešenie medzištátnych sporov pri porušení v zmysle 
článku 33 EDĽP, keďže by to bolo v rozpore s duchom niektorých záväzkov 
vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy;

7. domnieva sa, že každá sťažnosť občana na konanie alebo zanedbanie konania inštitúcie 
alebo organizácie Únie musí byť výhradne namierená voči tejto inštitúcii alebo 
organizácii; rovnako každá sťažnosť, ktorej predmetom je opatrenie na uplatňovanie práva 
Únie členským štátom, musí byť namierená voči tomuto štátu, pričom by to nemalo 
prekážať súčasnému podaniu sťažnosti na Úniu a členský štát v prípade, že medzi Úniou 
a členským štátom nie je jasne vymedzená zodpovednosť za príslušný akt;

8. považuje za vhodné, aby sa v záujme dobrej správy súdnictva v každom konaní 
Európskeho súdu pre ľudské práva voči členskému štátu, v ktorom by sa mohla objaviť 
otázka práva Únie, mohla Únia po povolení súdu zúčastniť konania ako odporca, a aby sa 
každého konania voči Únii mohol každý členský štát po povolení súdu zúčastniť ako 
odporca;

9. domnieva sa, že by nebolo správne formalizovať vzťahy medzi Súdnym dvorom 
a Európskym súdom pre ľudské práva zavedením prejudiciálneho konania na Európskom 
súde alebo vytvorením organizácie alebo „panelu“, ktoré by rozhodovali v prípade, že 
jeden zo súdov by mal v úmysle prijať výklad EDĽP odlišný od výkladu prijatého druhým 
súdom; v tejto súvislosti pripomína vyhlásenie k článku 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, 
v ktorom sa poznamenáva, že existuje pravidelný dialóg medzi Súdnym dvorom 
Európskej únie a Európskym súdom pre ľudské práva, dialóg, ktorý by mohol byť 
posilnený, keď Únia pristúpi k tomuto dohovoru.

10. poznamenáva, že EDĽP zohráva dôležitú úlohu v rámci výkladu Charty základných práv, 
keďže práva, ktoré zaručuje charta a ktoré zodpovedajú právam uznaným v rámci EDĽP, 
sa musia vykladať v súlade s dohovorom, a keďže EDĽP podľa článku 6 odsek 3 Zmluvy 
o Európskej únii predstavuje pre Súdny dvor zdroj inšpirácie, z ktorého vychádzajú 
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všeobecné zásady práva Únie; poznamenáva tiež, že EDĽP v súlade so svojim článkom 53 
sa nebude vykladať tak, aby obmedzoval alebo poškodzoval práva uznané Chartou 
základných práv, aby si charta zachovala svoju plnú právnu hodnotu;

11. uvedomuje si skutočnosť, že pristúpenie ako také nevyrieši veľmi závažné problémy, 
ktorým čelí systém EDĽP, t. j. na jednej strane nadmerné množstvo práce spojené 
s obrovským nárastom individuálnych sťažností a na strane druhej reforma štruktúry 
fungovania súdu potrebná na to, aby sa súd mohol vyrovnať s týmto nárastom; 
poznamenáva, že v prípade, že sa nenájde riešenie týchto problémov, systém sa môže 
zrútiť, a že vstup do platnosti protokolu č. 14, ktorý mešká, pretože jeden členský štát do 
doteraz neratifikoval, určite pomôže znížiť počet nedokončených konaní, ale nedokáže ich 
odstrániť;

12. upriamuje pozornosť na skutočnosť, že vzhľadom na význam pristúpenia Únie k EDĽP 
z ústavného hľadiska, Zmluva o fungovaní Európskej únie stanovuje náročné podmienky 
pristúpenia, keďže Rada musí po schválení Európskym parlamentom prijať rozhodnutie 
o uzavretí dohody jednomyseľne a táto dohoda vstúpi do platnosti iba po jej schválení 
členskými štátmi v súlade s ústavnými ustanoveniami členských štátov;

13. poznamenáva, že pristúpenie Únie k EDĽP je zásadným krokom, ktorý by mal byť 
následne doplnený pristúpením Únie s Európskej sociálnej charte podpísanej 18. októbra 
1961 v Turíne a pozmenenej a doplnenej 3. mája 1996 v Štrasburgu, v súlade s aquis 
dosiahnutom v Charte základných práv, ako aj v sociálnych právnych predpisoch Únie;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


