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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. zdôrazňuje, že ak sa má zachovať dôveryhodnosť inštitúcií Európskej únie a zabrániť 
dvojitým štandardom, musí depolitizácia a ďalší rozvoj súčasných postupov1 prebiehať v 
súlade so zmluvami;  

2. zdôrazňuje, že Súdny dvor Európskej únie má právomoc v oblastiach spojených so 
zmluvami a so sekundárnou legislatívou vrátane uplatňovania Charty základných práv a 
oblasti zamestnanosti2, a že vo vypočutiach o sporoch musí postupovať spôsobom, ktorý 
je primeraný, transparentný a spravodlivý („právo na spravodlivý proces”), a to najmä v 
prípadoch, v ktorých ide o „závažné a pretrvávajúce porušovanie hodnôt”, ako ustanovuje 
článok 7 Zmluvy o Európskej únii, a že členské štáty môžu v súčasnosti Súdny dvor 
využívať ako spôsob vyjadrenia svojho technického stanoviska s náležitým zastúpením, 
náležitým spôsobom a vo vhodnej lehote, ak nesúhlasia s výkladom Európskej komisie;  
potvrdzuje, že Európsky parlament nemôže konať namiesto Európskej komisie alebo 
Súdneho dvora Európskej únie, pretože Európsky parlament nie je orgánom presadzovania 
práva;

3. poukazuje na to, že samotný Európsky parlament zdôraznil, že v súčasnosti platné zmluvy 
už EÚ udeľujú rozsiahle právomoci v oblasti ľudských práv3; konštatuje, že na základe 
článku 51 Charty základných práv sú ustanovenia Charty týkajúce sa jej implementácie 
adresované členským štátom , pokiaľ ide o akúkoľvek oblasť, v ktorej vykonávajú právo 
Únie;

4. upozorňuje inštitúcie Európskej únie, že v záujme ochrany a uplatňovania ľudských práv 
je možné navrhnúť súdržnú a jednotnú, objektívnu implementáciu len vtedy, ak bude 
možné posilniť existujúce postupy na úrovni práva EÚ so zárukami, ktoré musia platiť na 
úrovni zmlúv. 

                                               
1 Pracovný dokument OO o situácií v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2012, spravodajca Louis 
Michel, s. 3.
2 Články 16 a 22 Charty základných práv Európskej únie v prípade C-202/11, rozsudok Súdneho dvora zo 16. 
apríla 2013 Anton Las v PSA Antwerp NV.
3 Pracovný dokument II o situácií v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2012, spravodajca Louis 
Michel, s. 2.


