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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje radosť nad perspektívou pristúpenia Únie k Európskemu dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd (EDĽP), ktoré je historickou príležitosťou na 
koordináciu spoločného rámca pre ľudské práva na úrovni kontinentu a v rámci Európskej 
únie a na poskytnutie možnosti zabezpečiť v rovnakej miere ľudské práva a základné 
slobody občanom EÚ a členských štátov, na stanovenie dodatočného vonkajšieho 
kontrolného systému pre ľudské práva v EÚ, ako aj na zabezpečenie harmonického vývoja 
judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva;

2. pripomína, že podpora dodržiavania ľudských práv, ktorá je základnou hodnotou EÚ 
zakotvenou v jej zakladajúcej zmluve, predstavuje spoločný základ pre vzťahy Únie 
s tretími krajinami; zdôrazňuje, že toto pristúpenie posilní dôveru občanov v Európsku 
úniu a dôveryhodnosť Únie v dialógu o ľudských právach s tretími krajinami; ďalej 
zdôrazňuje, že jednotné a plné uplatňovanie Charty základných práv na úrovni EÚ je pre 
zabezpečenie dôveryhodnosti Únie v tomto dialógu rovnako rozhodujúce;

3. víta odstránenie dvojitých štandardov v politike ľudských práv Únie, keďže pred 
pristúpením nebola Únia právne zaviazaná dodržiavať ľudské práva a po pristúpení budú 
predpisy Únie podliehať externej súdnej kontrole, ktorá bude monitorovať súlad predpisov 
Únie s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd;

4. poukazuje na pridanú hodnotu piatich protokolov k dohovoru formou presadzovania 
a ochrany niektorých práv a slobôd v rámci aj mimo pôsobnosti dohovoru a udelením 
právomoci Európskemu súdu pre ľudské práva vydávať poradné stanoviská; zastáva 
názor, že po pristúpení EÚ k EDĽP by mal Únia pristúpiť aj k protokolom k dohovoru, 
ako aj k Európskej sociálnej charte z roku 1961 a k revidovanej sociálnej charte. bez toho, 
aby tým bol dotknutý článok 2 protokolu 8 Lisabonskej zmluvy, vyzýva členské štáty, 
ktoré to ešte neurobili, aby čo najskôr podpísali a ratifikovali rôzne dodatkové protokoly 
EDĽP, a to vzhľadom na ich neustále sa opakujúce uisťovanie o dôležitosti, ktorú 
pripisujú hodnotám a zásadám, na ktorých je založená demokracia a právny štát v rámci 
našich členských štátov a Európskej únie;

5. ďalej víta, že článok 1 EDĽP by zaručoval ochranu nielen občanom EÚ a ďalším 
jednotlivcom na území Únie, ale aj všetkým osobám, ktoré spadajú do pôsobnosti Únie 
mimo jej územia;

6. pripomína, že podľa protokolu č. 8 pripojeného k Lisabonskej zmluve je nutné stanoviť 
jasný mechanizmus potrebný na zabezpečenie toho, aby žaloby podané štátmi, ktoré nie 
sú členskými štátmi, a žaloby podané jednotlivcami boli správne adresované členským 
štátom a/alebo Únii v závislosti od povahy;

7. zdôrazňuje, že keď osoba, ktorá je predmetom trestného konania, predloží sťažnosť podľa 
článku 34 EDĽP, odporca musí byť identifikovaný podľa ustanovení právnych predpisov 
Únie a v konečnom dôsledku pod dohľadom Súdneho dvora, a to bez toho, aby boli 
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dotknuté práva občanov predkladať individuálne sťažnosti;

8. domnieva sa, že v záujme právnej bezpečnosti a transparentnosti medzinárodných 
vzťahov jednotlivci a nečlenské štáty musia byť riadne informovaní o tom, ktoré 
záležitosti patria do kompetencie členských štátov a ktoré do kompetencie Únie, prípadne 
prostredníctvom vyhlásenia o právomociach priloženého k zmluve o pristúpení; v tejto 
súvislosti nalieha na potrebu zavedenia mechanizmu oznamovania, v rámci ktorého sa 
zohľadní evolučný charakter rozdelenia právomocí medzi Úniou a jej členskými štátmi;

9. zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že pristúpenie EÚ k EDĽP je pristúpením neštátneho 
člena k právnemu nástroju vytvorenému pre štáty, malo by sa uskutočniť bez zmeny 
charakteru dohovoru a úpravy systému jeho súdnictva by mali byť minimálne; považuje 
za dôležité, aby sa v záujme účastníkov konania, ako aj Únie a tretích krajín uprednostnili 
také spôsoby pristúpenia, ktoré budú mať čo najmenší vplyv na pracovné vyťaženie 
Európskeho súdu pre ľudské práva;

10. vyjadruje svoje jasné odmietnutie akéhokoľvek mechanizmu na predchádzanie rozporom 
medzi rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ, ktorý by sa 
vo vzťahu k účastníkom konania prejavil predĺžením súdnych lehôt;

11. zdôrazňuje, že spolupráca s Radou Európy, a najmä otázky účasti Európskej únie na 
zasadnutiach Rady ministrov a v Parlamentnom zhromaždení vyplývajú zo štatútu Rady 
Európy a vyžadujú úpravu tohto štatútu, respektíve prijatie štatutárneho uznesenia, ktorým 
sa navrhovaná úprava schváli tak, aby sa zohľadnili zmeny, ktoré nastanú nadobudnutím 
účinnosti Lisabonskej zmluvy;

12. nalieha na to, aby bolo riadne dodržiavané právo demokratickej kontroly Parlamentu v 
rámci postupu nominácie zástupcu Európskej únie v Rade ministrov a vo Výbore 
komisára pre ľudské práva a všeobecnejšie vo všetkých orgánoch Rady Európy, v prípade 
ktorých sa v zmluve o pristúpení stanoví, že v nich bude zastúpená Únia;

13. domnieva sa, že Parlament by mal prioritne zohľadniť výbory zodpovedné za menovanie 
poslancov, ktorí budú vyslaní do Parlamentného zhromaždenia Rady Európy;

14. domnieva sa, že pre dobro občanov, demokracie, ľudských práv v Európe a v EÚ a pre ich 
dodržiavanie a zabezpečenie by mala byť spolupráca medzi Úniou a špecializovanými 
orgánmi Rady Európy posilnená s cieľom prispieť k lepšiemu súladu a väčšej miere 
komplementárnosti v oblasti ľudských práv na európskej úrovni.

15. ďalej vyzýva Úniu, aby pristúpila k orgánom Rady Európy, akými sú Výbor pre 
zabránenie mučeniu, Európska komisia proti rasizmu a netolerancii a Európska komisia 
pre efektívnosť fungovania justície; zároveň zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa Únia 
zapojila do práce komisára pre ľudské práva, Európskeho výboru sociálnych práv, 
Vládneho výboru Európskej sociálnej charty a Európskeho výboru pre migráciu, a žiada, 
aby bol riadne informovaný o záveroch a rozhodnutiach týchto orgánov;

16. domnieva sa, že vzhľadom na to, že Európsky súd pre ľudské práva uznal extrateritoriálnu 
uplatniteľnosť dohovoru, cieľom Únie musí byť úplné dodržiavanie tejto povinnosti 
v rámci jej vonkajších vzťahov a aktivít;
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17. trvá na tom, aby bol Európsky parlament vzhľadom na dôležitú úlohu, akú mu zmluva 
priznáva pri uzatváraní dohody o pristúpení, riadne informovaný o vymedzení 
rokovacieho mandátu k pristúpeniu k EDĽP a bol úzko zapojený do predbežných diskusií, 
a to aj počas rokovaní o tomto texte v súlade s ustanoveniami článku 218 Zmluvy o 
fungovaní EÚ.
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