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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o hodnotení Štokholmského programu v polovici obdobia

(2013/2024(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2009 o oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu a Rade – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre občanov –
Štokholmský program1,

– so zreteľom na Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom 
a chráni ich2, ktorý prijala Európska rada,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre ústavné veci podľa článku 51 rokovacieho 
poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre ústavné veci a stanoviská Výboru pre 
zahraničné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2013),

I. Štokholmský program a Lisabonská zmluva

1. domnieva sa, že Lisabonská zmluva priniesla dôležité pozitívne prvky do priestoru 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ale vyjadruje poľutovanie nad istými nedostatkami 
v jej plnení; nie je viac ochotný akceptovať, že Rada a Komisia v mnohých prípadoch aj 
naďalej konajú tak, ako keby Lisabonská zmluva nenadobudla platnosť; požaduje plnenie 
povinnosti bezodkladne a úplne informovať Parlament vo všetkých fázach postupu pri 
uzatváraní medzinárodných dohôd; vyjadruje poľutovanie nad neprijateľnými 
oneskoreniami v predkladaní aktov z pôvodného tretieho piliera v súlade s Lisabonskou 
zmluvou; požaduje, aby sa akty z pôvodného tretieho piliera posudzovali od prípadu k 
prípadu, pokiaľ ide o ich vplyv na základné práva, s cieľom zosúladiť ich s novou 
hierarchiou noriem základných, delegovaných a vykonávacích aktov; 

Právo Komisie predkladať právne predpisy a riadny legislatívny postup

2. zastáva názor, že použitie riadneho legislatívneho postupu približuje tvorbu právnych 
predpisov bližšie k občanom a dáva Európskemu parlamentu, jedinej demokraticky 
volenej inštitúcii Únie, väčšiu mieru vplyvu;

3. konštatuje, že v oznámení z 20. apríla 2010 s názvom Vytvorenie priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti pre občanov Európy – akčný plán na implementáciu 
Štokholmského programu, sa Komisia vyslovila za ambicióznejšiu odozvu na každodenné 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 285 E, 21.10.2010, s. 12.
2 Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.
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obavy a priania občanov EÚ a zdôraznila, že Únia musí byť schopná reagovať na 
neočakávané udalosti a musí rýchlo využívať príležitosti a predvídať budúce trendy a 
prispôsobovať sa im;

4. poukazuje na to, že práve so zreteľom na tieto ciele Komisia pri niekoľkých príležitostiach 
využila svoje právo navrhnúť právny predpis v súlade s článkom 76 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie;

5. zastáva názor, že éra veľkých viacročných programov založených na medzivládnom 
prístupe sa končí, vzhľadom na celý rad právnych základov stanovených zmluvami v 
oblastiach politiky, ktoré sa týkajú priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, 
možnosti Komisie využiť právo navrhovať právne predpisy a jej potvrdenú ambíciu, že ho 
využívať bude;

6. nabáda preto Komisiu, aby prevzala úlohu rámcového usporiadania politík a určovania 
legislatívnych priorít a aby využívala právo navrhovať právne predpisy vždy, keď to bude 
potrebné; vyjadruje tiež nesúhlas s akýmkoľvek návratom k medzivládnemu prístupu, 
ktorý bol pre túto éru typický pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy;

Národné parlamenty

7. zastáva názor, že väčšia úloha národných parlamentov v činnostiach Európskej únie, ako 
je zakotvená v protokoloch č. 1 (o úlohe národných parlamentov v Európskej únii) a č. 2 
(o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality) priložených k Zmluve o Európskej 
únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, má pozitívny vplyv najmä na rozvoj a 
fungovanie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a to nielen preto, že je 
pravdepodobnejšie, že zásada subsidiarity sa bude dodržiavať, ale tiež preto, že 
rozsiahlejšie a užšie zapojenie európskych národov do demokratického procesu významne 
prispieva k tvorbe právnych predpisov a tvorbe politík na európskej úrovni;

Jednotné volebné právo

8. konštatuje, že aj pri absencii dohody o jednotnom volebnom postupe sa volebné systémy 
na seba čoraz viac podobajú, a to najmä v dôsledku vytvorenia politických strán na úrovni 
Európskej únie, práce na vypracovávaní európskeho štatútu na základe návrhu Komisie na 
reformu pravidiel upravujúcich činnosť európskych politických strán a zákazu dvojitého 
mandátu, na základe čoho je funkcia poslanca Európskeho parlamentu nezlučiteľná s 
funkciou poslanca národného parlamentu;

9. zastáva názor, že verejnosť by mala byť viac informovaná o demokratickej úlohe 
Parlamentu a že malo európske volebné kampane by sa mali sa zamerať na skutočné 
európske otázky;

10. domnieva sa preto, že v budúcnosti bude potrebná reforma volebného postupu, aby sa 
zvýšila legitímnosť a účinnosť Parlamentu posilnením demokratického rozmeru Európy a 
proporčnejším rozdelením kresiel v Parlamente medzi členské štáty, v súlade so zásadami 
stanovenými v zmluvách; domnieva sa, že reforma tohto druhu zvýši motiváciu občanov 
zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu v členskom štáte svojho bydliska, 
pokiaľ nie sú štátnymi príslušníkmi tohto štátu;



PR\941889SK.doc 5/10 PE514.784v01-00

SK

11. víta však, ako prvý krok, prijatie smernice Rady 2013/1/EÚ z 20. decembra 2012, ktorou 
sa mení a dopĺňa smernica 93/109/ES, pokiaľ ide o niektoré podrobnosti uplatňovania 
práva byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu pre občanov Únie s bydliskom v 
členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, v tom, že zmierňuje požiadavky, 
ktoré musia občania EÚ s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi 
príslušníkmi, spĺňať, ak chcú kandidovať v európskych voľbách;

Iniciatíva občanov

12. víta prijatie nariadenia o iniciatíve európskych občanov, ktorý občanom udeľuje rovnaké 
právomoci v predkladaní návrhov politík, aké už má Parlament a Rada;

13. zastáva názor, že občianska iniciatíva môže zohrať kľúčovú úlohu pri určovaní záležitostí, 
ktoré by sa mali riešiť na úrovni EÚ;

14. vyjadruje však poľutovanie and technickými problémami, s ktorými sa stretávajú 
organizátori iniciatívy občanov, a vyzýva Komisiu, aby tieto problémy vyriešila;

II. Hodnotenie Štokholmského programu a jeho vykonávania

Základné práva

15. domnieva sa, že vo všeobecnosti vykonávanie Štokholmského programu nezodpovedá 
jeho ambícii presadzovať občianske práva;

16. naliehavo požaduje prijatie opatrení na riešenie takzvanej kodanskej dilemy, ktorá sa týka 
situácie, keď Únia stanoví vysoké normy pre kandidátske krajiny, ale nemá pre členské 
štáty žiadne nástroje; oznamuje svoj zámer zriadiť v rámci Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci Kodanskú komisiu;

17. obáva sa, že hospodárska kríza môže viesť ku kríze demokracie, a verí, že obrana 
demokratických úspechov si vyžaduje silné politické vedenie;

18. zdôrazňuje, že pristúpenie Únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a 
základných slobôd, ako je stanovené v článku 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, ešte viac 
posilní ochranu základných práv v Únii, ako zaručuje Charta základných práv Európskej 
únie a judikatúra Súdneho dvora;

19. konštatuje, že pristúpenie k tomuto dohovoru poskytne občanom ochranu v kontexte 
opatrení Únie podobnú tej, ktorú už majú v súvislosti s opatreniami jednotlivých 
členských štátov; poukazuje na to, že je to ešte relevantnejšie, keďže členské štáty 
preniesli na Úniu významné právomoci , najmä v oblastiach politiky, ktoré spadajú pod 
priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;

20. víta skutočnosť, že pristúpenie k Dohovoru ponúkne občanom dôležitú mimoriadnu 
ochranu, najmä v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;

21. považuje pretrvávajúce blokovanie revízie nariadenia o prístupe k dokumentom za 
neprijateľné;
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Justičná spolupráca v občianskych a trestných veciach

22. konštatuje, že Štokholmský program si kladie za cieľ uľahčiť voľný pohyb európskych 
občanov tým, že bráni a dodržiava všetky práva vyplývajúce z európskeho priestoru 
spravodlivosti, a že súdna spolupráca predstavuje hlavný nástroj na dosiahnutie tohto 
cieľa;

23. uznáva, že iniciatívy v oblasti vzájomného uznávania právnych stavov, rozsudkov a 
dokumentov zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v tomto ohľade, keďže vzájomné uznávanie 
ponecháva právne systémy členských štátov nezmenené, ale znižuje problémy, ktoré 
rozdiely v regulácii jednotlivým občanom spôsobujú;

24. domnieva sa, že vzájomné uznávanie si vyžaduje, aby občania a právnici navzájom 
dôverovali právnym inštitúciám; konštatuje, že posilnenie skutočne európskej právnej 
kultúry, ktorá plne rešpektuje zásadu subsidiarity a nezávislosti súdnictva, stanovenie 
spoločných noriem a chápanie iných právnych systémov, zohráva veľmi dôležitú úlohu pri 
podpore vzájomného uznávania a dôvery; poukazuje na to, že vzájomné uznávanie a 
dôvera môžu viesť k postupnej zmene vo vnútroštátnych občianskoprávnych tradíciách 
prostredníctvom výmeny najlepších postupov medzi členskými štátmi;

25. konštatuje, že legislatívne iniciatívy v oblasti občianskeho práva sa doteraz z veľkej časti 
zameriavali na hmotné právo na úkor procesného práva; požaduje, aby sa v budúcnosti 
väčší dôraz kládol na procesné právo; 

26. berie na vedomie pokrok dosiahnutý pri plnení plánu uplatňovania procesných práv v 
trestnom konaní, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že kľúčové návrhy týkajúce sa 
právnej pomoci a zraniteľných podozrivých sú nedoriešené a že sa zdá, že ambície Rady 
sa čoraz viac znižujú;

27. pevne verí, že dôslednosť v zásadách uplatňovaných v rozvoji oblasti trestného súdnictva 
v EÚ by mala byť prioritou, a že inštitúcie EÚ by mali v tomto smere navzájom úzko 
spolupracovať, ako je uvedené v uznesení Parlamentu o prístupe EÚ k trestnému právu1;

28. domnieva sa, že vzájomná dôvera medzi členskými štátmi sa musí posilniť a že vzájomné 
uznávanie a harmonizácia trestného práva EÚ nemôže postupovať bez skutočnej spätnej 
väzby o vykonávaní týchto pravidiel na úrovni členských štátov;

29 domnieva sa, že účinný systém spravodlivosti je silným hnacím mechanizmom 
prosperujúceho hospodárstva;

Vnútorná bezpečnosť

30. s uspokojením berie na vedomie pokrok dosiahnutý členskými štátmi a Komisiou v rámci 
stratégie vnútornej bezpečnosti (ISS) a cyklu politiky EÚ o organizovanej a závažnej 
medzinárodnej trestnej činnosti; poukazuje však na to, že treba dosiahnuť ďalší pokrok, 
napríklad v oblasti počítačovej kriminality, ochrany kritickej infraštruktúry a boja proti 
korupcii, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a obchodu s nelegálnymi 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0208.
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strelnými zbraňami;

31. pripomína, že Parlament je teraz plnohodnotným inštitucionálnym aktérom v oblasti 
bezpečnostnej politiky, a preto je oprávnený aktívne sa zúčastňovať na určovaní 
základných prvkov a priorít stratégie vnútornej bezpečnosti a na vyhodnocovaní týchto 
nástrojov, a to aj pravidelnou kontrolou vykonávania stratégie vnútornej bezpečnosti, 
ktorú majú spoločne uskutočňovať Európsky parlament, národné parlamenty a Rada 
v súlade s článkami 70 a 71 ZFEÚ;

32. domnieva sa, že náležitá analýza budúcich hrozieb pre bezpečnosť je zásadným 
predpokladom efektívnej stratégie vnútornej bezpečnosti;

33. pripomína, že súčasná stratégia vnútornej bezpečnosti sa skončí v roku 2014; vyzýva 
Komisiu, aby začala pripravovať novú stratégiu vnútornej bezpečnosti na roky 2015 –
2019, ktorá zohľadní nadobudnutie účinnosti Lisabonskej zmluvy a začlenenie Charty 
základných práv do práva Únie; vyzýva Radu, aby pred prijatím novej stratégie náležite 
zohľadnila príspevky Parlamentu v súvislosti s novou stratégiou vnútornej bezpečnosti;

34. uznáva, že cezhraničná trestná činnosť je v EÚ na vzostupe, a preto zdôrazňuje význam 
európskeho systému výmeny informácií o presadzovaní práva; domnieva sa, že súčasný 
stav pozostávajúci z rôznych nástrojov, kanálov a pomôcok je zložitý a nesúrodý, čo vedie 
k neefektívnemu využívaniu dostupných nástrojov a nedostatočnému demokratickému 
dohľadu na úrovni EÚ; požaduje víziu orientovanú na budúcnosť o tom, ako utvárať a 
optimalizovať výmenu informácií o presadzovaní práva v EÚ a zároveň zabezpečiť 
ochranu údajov na vysokej úrovni;

35. vyzýva Komisiu, aby urýchlene predložila návrhy na zahrnutie existujúcich nástrojov 
cezhraničnej policajnej spolupráce, ktoré boli prijaté v rámci bývalého tretieho piliera, ako 
je prümské rozhodnutie a švédska iniciatíva, do právneho rámca Lisabonskej zmluvy;

36. víta návrh nového nariadenia o Europole predložený Komisiou a dúfa v rýchle pokročenie 
tohto dôležitého legislatívneho balíka tak, aby Europol mohol byť čo najskôr uvedený do 
súladu s Lisabonskou zmluvou;

Hranice a víza

37. víta uzavretie rokovaní o balíku správy schengenského priestoru; vyzýva Komisiu, aby v 
plnej miere plnila svoje úlohy koordinátora schengenských hodnotení a strážcu Zmluvy, 
aby sa zabránilo akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť fungovanie schengenského 
priestoru; opakuje svoje stanovisko, že schengenský priestor by sa mal bez ďalšieho 
oneskorenia rozšíriť o Rumunsko a Bulharsko;

38. považuje absenciu kontrol na vnútorných hraniciach za jeden z najväčších úspechov 
európskej integrácie; žiada Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť absencii kontrol na 
vnútorných hraniciach, a dôrazne odmieta všetky pokusy o obmedzenie voľného pohybu 
osôb;

39. uznáva, že schengenský priestor je akýmsi laboratóriom, ktoré sa doposiaľ postupne 
vyvíja; domnieva sa však, že z dlhodobého hľadiska je potrebná úvaha o jeho ďalšom 
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vývoji;  zastáva názor, že vonkajšie hranice schengenského priestoru by mali v budúcnosti 
strážiť členovia európskej pohraničnej stráže; 

40. víta reformu mandátu agentúry FRONTEX a dohodu Eurosur; domnieva sa, že treba čo
najskôr schváliť nové pravidlá pre sledovanie námorných hraníc, že by sa mala 
uprednostniť záchrana životov migrantov a že zásada zákazu vrátenia alebo vyhostenia sa 
má v plnej miere dodržiavať;

41. víta úspešný prechod na Schengenský informačný systém II, pokračujúce zavádzanie 
vízového informačného systému a zriadenie agentúry eu-LISA na ich operačné riadenie; 
zdôrazňuje, že tieto nové systémy teraz musia byť odskúšané každodenným používaním; 
pripomína požiadavku, že nové nástroje riadenia hraníc alebo rozsiahle systémy 
uchovávania údajov by sa nemali začať uplatňovať, pokiaľ existujúce nástroje fungujú v 
plnej miere a sú bezpečné a spoľahlivé; očakáva hodnotenia systémov, s ktorými sa počíta 
v príslušných právnych nástrojoch;

42. požaduje oveľa lepšiu implementáciu vízového acquis a hlbšiu harmonizáciu vízových 
postupov a praktík; domnieva sa, že spoločné centrá pre podávanie žiadostí o víza by sa 
mali stať normou; požaduje medziinštitucionálnu diskusiu o cieľoch spoločnej vízovej 
politiky;

Azyl a prisťahovalectvo

43. pripomína, že v Štokholmskom programe Európska rada zdôraznila, že správne riadená 
migrácia môže prinášať úžitok všetkým zainteresovaným stranám; vyjadruje poľutovanie 
nad slabým pokrokom pri prijímaní právnych predpisov v oblasti zákonnej migrácie, a 
vzhľadom na demografické výzvy a potreby hospodárstva žiada väčšie úsilie do 
budúcnosti;  domnieva sa tiež, že integrácia migrantov si vyžaduje väčšiu pozornosť;

44. víta prijatie balíka právnych predpisov o azyle; vyzýva Komisiu, aby sledovala, čo ho 
členské štáty správne vykonávajú od dátumu začatia jeho uplatňovania;

45. vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že sa nepodarilo v praxi uplatňovať zásady 
solidarity a spravodlivej účasti na zodpovednosti, ako sa stanovuje v článku 80 ZFEÚ; 
domnieva sa, že v budúcnosti budú potrebné posilnené a konkrétnejšie opatrenia; 

46. domnieva sa, že vonkajší rozmer azylovej politiky by sa mal rozšíriť, najmä pokiaľ ide o 
presídľovanie;

Metódy, nástroje a procesy

47. vyjadruje hlboké poľutovanie nad nízkou kvalitou procesu tvorby politiky; poznamenáva, 
že definícia problémov, diskusia o možných riešeniach a výber medzi možnými variantmi 
zvyčajne neprebiehajú postupne za sebou, ako by bolo správne, ale skôr sa často 
vykonávajú súbežne; vyzýva Komisiu, aby najprv predložila správy o otázkach, ktoré sa 
majú riešiť, následne zvolala diskusiu o možných riešeniach a nakoniec, aby predložila 
legislatívne návrhy, 

48. vyjadruje poľutovanie nad tým, že neexistuje objektívne hodnotenie pokroku na ceste k 
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priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a spoľahlivé informácie o vykonávaní 
acquis členskými štátmi;

49. navrhuje systematické a nezávislé hodnotenie ex-post novej právnej úpravy, ktoré by malo 
tiež posúdiť pretrvávajúcu potrebu legislatívy v tejto oblasti;

50. víta iniciatívu Komisie na vypracovanie porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície, 
ktorého cieľom je zabezpečiť vysoko kvalitný súdny systém v oblasti občianskeho, 
obchodného a správneho práva, pretože v konečnom dôsledku je konkrétne uplatňovanie 
zákonov v rukách súdov; požaduje, aby porovnávací prehľad v oblasti justície posúdil 
všetky jej oblasti vrátanie trestnej justície a všetkých horizontálnych otázok; navrhuje, aby 
obsahoval aj údaje o stave právneho štátu, demokracie a základných práv, a o plnení 
európskych hodnôt (článok 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ)) vo všetkých členských 
štátoch;

51. žiada Komisiu, aby kládla väčší dôraz na dohľad nad konkrétnym vykonávaním právnych 
predpisov EÚ zo strany členských štátov a na zabezpečenie ich vykonávania; konštatuje, 
že pokiaľ ide o práva občanov, treba to robiť odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona; 
domnieva sa, že v tejto oblasti treba urobiť viac a že ak sa právne predpisy EÚ neplnia, 
treba zistiť dôvody tohto neplnenia; 

52. zastáva názor, že zlepšenie kvality právnych predpisov EÚ v oblasti slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti si vyžaduje spoločné úsilie členských štátov a európskych inštitúcií s 
cieľom zlepšiť výmenu informácií o jednotlivých vnútroštátnych systémoch a poskytovať 
presné právne informácie (o vnútroštátnych/regionálnych platných právnych predpisoch a 
normách), ako aj informácie o vykonávaní a postupoch;

53. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada často využíva strategické dokumenty, ako je 
napríklad stratégia v oblasti boja proti drogám a stratégia vnútornej bezpečnosti, ktoré sú 
prijaté bez akejkoľvek účasti Parlamentu;

54. domnieva sa, že rozvoj európskej justičnej kultúry je základným predpokladom pre 
dosiahnutie toho, aby sa priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti stal pre občanov 
skutočnosťou; požaduje, so zreteľom na uvedené, aby sa oveľa väčší dôraz kládol na 
odbornú prípravu EÚ v oblasti súdnictva pre všetkých právnych odborníkov a aby sa na 
ňu vyčlenili prostriedky; upozorňuje na význam uplatňovania prístupu zdola nahor v 
prípade programov vzdelávania v oblasti súdnictva, zabezpečenia väčšej dostupnosti 
európskych zdrojov právnych informácií prostredníctvom internetových technológií (t. j. 
portál e-Justice), zlepšenia poznania európskeho práva medzi sudcami, ako aj jazykových 
znalostí pracovníkov v oblasti súdnictva, a vytvorenia a udržiavania sietí v tejto oblasti; 
konštatuje, že odborná príprava policajných síl s európskou perspektívou je rovnako 
dôležitá;

III. Ďalšie kroky

55. domnieva sa, že priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti si vyžaduje vedenie, 
súdržnosť a referenčné hodnoty a že by sa mali zabezpečiť v súlade s článkom 17 ods. 1 
ZEÚ; navrhuje, aby viacročné plánovanie schválili všetky tri inštitúcie v súlade s týmto 
ustanovením ZEÚ; očakáva, že Komisia prijme vhodné opatrenia v tomto smere a 
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predloží zodpovedajúci návrh; 

56. požaduje, aby na akomkoľvek budúcom plánovaní spolupracovali Parlament, Rada a 
Komisia v duchu Lisabonskej zmluvy; berie na vedomie závery Európskej rady z 27.– 28. 
júna tohto roku, podľa ktorých „Európska rada bude na svojom zasadnutí v júni 2014 
rokovať o vymedzení strategických usmernení pre legislatívne a operačné plánovanie v 
rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (podľa článku 68 ZFEÚ)“; považuje 
plánované načasovanie za nevhodné;

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


