
DT\935978SK.doc PE510.744v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

13.5.2013

PRACOVNÝ DOKUMENT
o hodnotení Štokholmského programu v polovici obdobia

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar



PE510.744v01-00 2/6 DT\935978SK.doc

SK

I. Úvod

Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich na 
obdobie 2010 – 2014, ktorý prijala Európska rada na svojom zasadnutí v decembri 2009, je po 
programe z Tampere a Haagskom programe tretím viacročným strategickým dokumentom, 
ktorým sa riadia činnosti vedúce k vytvoreniu priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. 

Teraz by bolo vhodné začať s vyhodnocovaním dosiahnutých výsledkov a zisťovaním 
chýbajúcich častí. Je to o to dôležitejšie, že Štokholmský program je od nadobudnutia 
platnosti Lisabonskej zmluvy prvý program, ktorý posilnil právomoci Parlamentu, ale zároveň 
zachoval niektoré prvky z čias pred Lisabonskou zmluvou, ako je päťročné prechodné 
obdobie v prípade uplatnenia riadneho postupu na bývalé opatrenia v rámci tretieho piliera. 
Podľa programu má Komisia síce za úlohu, aby do júna 2012 „uskutočnila hodnotenie 
dosiahnutého pokroku v polovici trvania programu“, doteraz to ale neurobila. Komisárky 
Malmström a Reding však predložili prehľad opatrení, ktoré Komisia podnikla, a zúčastnili sa 
na schôdzach výboru LIBE v súvislosti s touto oblasťou. Aj Rada začala robiť vlastné 
hodnotenie a v decembri 2012 uskutočnila diskusiu.1

V tomto dokumente sú stanovené niektoré horizontálne ciele, ktorým by sa výbor LIBE 
mohol venovať vo svojom hodnotení, a sú v ňom zahrnuté niektoré časti programu, ktoré 
patria do jeho pôsobnosti. Jeho cieľom je poskytnúť podnety na diskusiu vo výbore LIBE. 
Návrh správy bude predložený neskôr v spolupráci so spoluspravodajcami z výborov AFCO 
a JURI (podľa článku 51 rokovacieho poriadku).

II. Možné ciele výboru LIBE v rámci hodnotenia 

A. Jednotlivec v centre pozornosti

Keďže výbor LIBE je zodpovedný za ochranu základných práv, posudzovanie programu 
z hľadiska občanov, ich práv a povinností v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je 
pre neho kľúčové. Je to aj jeden zo základov dnes už právne záväznej charty, ktorá 
„do stredobodu svojej činnosti stavia človeka, a to zavedením občianstva Únie a vytvorením 
priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti“. (preambula) 

Osobitný dôraz by sa preto mal klásť na spôsob, akým sú dotknutí občania a akým sú 
chránené ich práva, ako aj na to, do akej miery im boli zabezpečené hmatateľné výhody. 
V prípade opatrení, ktoré boli prijaté v rámci predchádzajúceho 3. piliera, ktoré sa ale od 
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy zatiaľ nezmenili, bude žiaduce posúdiť ich vplyv 
na občanov zvlášť dôkladne. 

Zameranie sa na jednotlivcov si bude vyžadovať aj väčší dôraz na odbornú justičnú prípravu. 
Keďže sa prijíma čoraz viac nástrojov EÚ, je nesmierne dôležité, aby sa pre všetkých 
právnikov v praxi zabezpečila zodpovedajúca odborná príprava.

                                               
1 Pozri dokument Rady 15921/12.
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B. Podporovanie verejných diskusií

Výbor, ktorý je zodpovedný za právne predpisy týkajúce sa transparentnosti, preto navrhuje 
podporovať rozsiahlu verejnú diskusiu o priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, na 
rozdiel od Rady, ktorej diskusie o preskúmaní programu prebiehajú za zatvorenými dverami. 

Je to potrebné aj z toho dôvodu, že hneď v prvom článku zmluvy sa požaduje, aby sa 
rozhodnutia prijímali „čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi.“ (článok 1 Zmluvy o 
EÚ). Práve preto by inštitúcie EÚ vrátane Európskej rady mali dávať „občanom 
a reprezentatívnym združeniam možnosť verejne vyjadrovať a vymieňať si názory“
a udržiavať „otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s reprezentatívnymi združeniami 
a občianskou spoločnosťou.“ (článok 11 Zmluvy o EÚ). 

Potrebné je aj bezprostrednejšie zapojenie národných parlamentov, nielen preto, že majú 
„aktívne prispievať k dobrému fungovaniu Únie“ (článok 12 Zmluvy o EÚ), ale aj vzhľadom 
na ich posilnenú úlohu pri hodnotení priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti1 a ich 
úlohu pri jeho vykonávaní. 

C. Posilniť jednotnú politiku EÚ 

Podľa spravodajcu je potrebné pripraviť základy programu, ktorý nahradí ten súčasný. So 
zreteľom na to, že prechodné obdobie pre opatrenia týkajúce sa policajnej a justičnej 
spolupráce v trestných veciach skončí v roku 2014, nadišiel čas nového vymedzenia 
európskych a vnútroštátnych verejných politík v priestore slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti tak, aby boli jednotnejšie. Na základe verejnej diskusie a vychádzajúc z toho, 
že v centre pozornosti stoja občania, by sa mohli rozpracovať predstavy týkajúce sa 
budúcnosti.

III. Doteraz dosiahnutý pokrok: hľadisko výboru LIBE 

Nasledujúci prehľad ukazuje, že rok pred koncom volebného obdobia ostáva veľa opatrení, 
ktoré treba realizovať alebo dokončiť. V tomto ohľade je poľutovaniahodné oneskorené 
predkladanie mnohých návrhov zo strany Komisie.

„Podpora občianskych práv: Európa práv“

Kapitola o základných právach je osobitne ambiciózna. Zdá sa však, že doteraz sa pokročilo 
len v obmedzenej miere a že v tejto oblasti je potrebné osobitné úsilie, najmä na riešenie 
takzvanej kodanskej dilemy, to jest skutočnosti, že EÚ je naďalej veľmi prísna, pokiaľ ide 
o dodržiavanie noriem týkajúcich sa základných práv občanov v kandidátskych krajinách, ale 
nemá na to nástroje, ktoré by používala po pristúpení týchto krajín.

Komisia v zásade navrhla mnoho opatrení, ktoré sa však nemohli dokončiť z rôznych 
dôvodov. Patrí medzi ne rozšírenie schengenského priestoru o Bulharsko a Rumunsko 

                                               
1 Pozri články 69, 70, 71, 81, 85 a 88 ZFEÚ.
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a revízia právnych predpisov o prístupe k dokumentom. Aj prijatie balíka o ochrane údajov, 
ktorý bol navrhnutý minulý rok, si vyžiada určitý čas. Diskusie o všeobecnej dohode 
o ochrane údajov s USA pokročili len v malej miere, i keď EÚ už splnila požiadavky USA 
týkajúce sa výmeny údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) a údajov SWIFT. 
Rokovania o pristúpení EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach sa konečne mohli 
uzavrieť.

Rada konečne prijala nový viacročný rámec Agentúry pre základné práva. Znepokojujúce je 
však to, že nesúhlasila s tým, aby sa policajná a justičná spolupráca v trestných veciach 
začlenila do rámca, čím neplní záväzky, ktoré prijala v rámci Lisabonskej zmluvy. 

Predložené boli aj mnohé dokumenty, medzi nimi napríklad Program EÚ v oblasti práv 
dieťaťa, Akčný plán týkajúci sa maloletých bez sprievodu, Rámec EÚ pre vnútroštátne 
stratégie integrácie Rómov, a tiež prvá správa o ich vykonávaní, zatiaľ čo ostatné ešte 
chýbajú, napríklad správa o rasizme a xenofóbii.

„Európa práva a spravodlivosti“

V oblasti spolupráce v trestných veciach sa určitý pokrok dosiahol prostredníctvom plánu na 
posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní, i keď 
ostáva ešte veľký kus práce: bola prijatá smernica o práve na informácie (č. 2012/13) 
a smernica o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (č. 2010/64), predložené návrhy 
o práve na prístup k advokátovi v trestnom konaní a o práve na komunikáciu po zatknutí, stále 
však neboli dokončené dôležité návrhy, napríklad o právnej pomoci a zraniteľných 
podozrivých.

„Európa, ktorá chráni“ 

Stratégia vnútornej bezpečnosti bola prijatá tak, ako bolo plánované, chýba však jednotný 
a komplexný prístup.

Určitý pokrok sa dosiahol v súvislosti s potrebnými nástrojmi. Zdá sa, že sa zlepšila 
cezhraničná policajná spolupráca vrátane spolupráce medzi Europolom a vnútroštátnymi 
orgánmi presadzovania práva. Pretrvávajú problémy, pokiaľ ide o výmenu informácií 
a najlepší spôsob, ako spojiť bezpečnosť s ochranou základných práv, ako je ochrana údajov.
Komisia predložila návrh týkajúci sa systému PNR v EÚ a mohla by sa dosiahnuť dohoda 
s Austráliou, pričom v súčasnosti sa zdá, že na dosah je dohoda s Kanadou. Ukončili sa aj 
rokovania o smernici o útokoch na informačné systémy. Medzi nedávno predloženými 
návrhmi bol aj balík týkajúci sa kybernetickej bezpečnosti, ako aj návrh na zlúčenie Europolu 
a Európskej policajnej akadémie.

Bolo prijatých niekoľko veľmi dôležitých textov, napríklad prepracovaná smernica, ktorou sa 
stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (č. 
2012/29), smernica o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a 
proti detskej pornografii (č. 2011/92) a smernica o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji 
proti nemu a o ochrane obetí obchodovania (č. 2011/36), zatiaľ čo Parlament zamietol návrh 
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týkajúci sa štatistík o trestnej činnosti.

Na účel boja proti terorizmu bola uzavretá dohoda o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a 
ich používaní, ako aj dohoda medzi EÚ a USA o programe na sledovanie financovania 
terorizmu. Práce týkajúce sa prekurzorov drog a konfiškácie ziskov z trestnej činnosti
pokračujú. Bola prijatá nová protidrogová stratégia EÚ na obdobie 2013 – 2020.

Takmer žiadny pokrok sa nedosiahol v súvislosti s ochranou kritickej infraštruktúry.

„Prístup k Európe v globalizovanom svete“

Schengen je naďalej oblasťou, ktorá sa nevyvíja dostatočne a ktorá by mohla dosiahnuť nový 
rozmer prostredníctvom navrhovaného balíka opatrení o inteligentných hraniciach. Stále však 
neexistuje komplexný detailný plán.

Doteraz bolo prijaté nariadenie o agentúre Frontex (č. 1168/2011), ktorej úloha sa rozšírila, 
zatiaľ čo diskusia o jej dlhodobom vývoji sa ešte len musí uskutočniť. V súčasnosti sa rokuje 
o návrhu o zriadení systému Eurosur a len nedávno bol predložený návrh o dozore nad 
vonkajšími morskými hranicami.

O balíku opatrení v oblasti správy schengenského priestoru sa stále rokuje, zatiaľ čo SIS II je 
už v plnej prevádzke. Od roku 2011 v Severnej Afrike úspešne funguje VIS a darí sa aj jeho 
zavádzanie v ďalších regiónoch. Riadenie týchto systémov, ako aj systému Eurodac prevzala 
Agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov (nariadenie č. 
1077/2011).

V oblasti vízovej politiky sa zmenili prílohy nariadenia č. 539/201, najmä vo vzťahu 
ku krajinám západného Balkánu, a ďalšie návrhy boli predložené. Komisia navrhla aj revíziu 
mechanizmu reciprocity stanoveného v nariadení č. 539/2001 a zavedenie mechanizmu 
pozastavenia vízovej povinnosti, ktoré sú predmetom prebiehajúcich rokovaní, hoci pretrváva 
neexistencia reciprocity, najmä v niektorých nových členských štátoch, . Bolo schválených aj 
niekoľko dohôd o zjednodušení vízového režimu, zatiaľ čo iné sú v rôznych fázach príprav.

Diskusia o ďalšom vývoji spoločnej vízovej politiky sa začala na základe oznámenia 
týkajúceho sa hospodárskeho vplyvu vízovej politiky, pričom oznámenie o možnostiach 
spoločného európskeho mechanizmu vydávania víz sa očakáva na budúci rok. 

„Zodpovedná, solidárna a partnerská Európa v otázkach migrácie a azylu“

Prijatie smernice o jednotnom povolení (č. 2011/98) by mohlo prispieť k dosiahnutiu 
konkrétneho výsledku v oblasti legálnej migrácie. Naďalej sa pracuje na návrhoch týkajúcich 
sa sezónnych pracovníkov a zamestnancov presunutých v rámci organizácie. Bol predložený 
návrh o podmienkach vstupu a pobytu študentov a výskumných pracovníkov.

Ďalej sa uplatňuje globálny prístup k migrácii.
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Okrem toho je ústredným bodom práce v tejto oblasti diskusia o najlepších postupoch a ich 
výmena. Týka sa to najmä integrácie.

V rámci boja proti nelegálnej migrácii pokračujú činnosti týkajúce sa readmisných dohôd.

Najväčší pokrok sa dosiahol ukončením rokovaní o spoločnom európskom azylovom systéme
(CEAS). Po prijatí smernice o oprávnení (č. 2011/95) bola dosiahnutá aj dohoda o revízii 
dublinského nariadenia a nariadenia Eurodac, ako aj o smerniciach o podmienkach 
prijímania a o konaní o azyle. Vonkajší rozmer sa posilnil prijatím spoločného programu EÚ 
pre presídľovanie (rozhodnutie č. 281/2012).

Schopnosť Európskeho podporného úradu pre azyl (nariadenie č. 439/2010) poskytovať 
podporu v praxi sa od jeho zriadenia neustále zväčšuje.

V tejto oblasti sa teraz dôraz presunie na vykonávanie, konkrétne prejavy solidarity (na 
základe článku 80 ZFEÚ) a ďalšie diskusie, nakoľko sa stále neuzavrelo niekoľko politických 
dokumentov, napríklad o pristúpení k Ženevskému dohovoru, o spoločnom spracovávaní
alebo o premiestnení.

IV. Smerom k vyhodnoteniu dosiahnutého pokroku

V nasledujúcich mesiacoch sa bude diskutovať o tom, ako sa bude hodnotiť doterajší pokrok.
Diskusia by sa mohla venovať napríklad týmto otázkam:

– Ktoré pozitívne zmeny, najmä z pohľadu občanov, by sa mali vyzdvihnúť a čo ešte treba 
vykonať? 

– Ak sa nepodarilo splniť ciele, prečo? Existuje dostatočná politická vôľa? Chýbajú nástroje, 
najmä zdroje? Bol stanovený časový horizont príliš krátky? Aký je dosah oneskorenia 
iniciatív Komisie? Aké sú dôvody blokovania v Rade? Funguje „medziinštitucionálna 
mašinéria“, najmä systém trialógov?

– Bol Parlament primerane zapojený do rôznych opatrení? Bol schopný prispôsobiť svoje 
pracovné metódy svojim novým právomociam?

– Ktoré iniciatívy pokladáme za nevyhnutné z hľadiska budúcnosti? 


