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B7-0000/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu o oznámení Komisie Európskemu parlamentu a 
Rade – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre občanov – Štokholmský 
program

Európsky parlament,

– so zreteľom na Lisabonskú zmluvu, najmä na jej ustanovenia týkajúce sa priestoru 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (PSBS) a jej nový právny rámec na ochranu 
základných práv a posilnenie občianstva Únie, článok 2 Zmluvy o Európskej únii 
zmenený a doplnený Lisabonskou zmluvou, protokol č. 8 k Zmluve o fungovaní 
Európskej únie doplnený na základe Lisabonskej zmluvy v súvislosti s pristúpením Únie 
k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽPZS) 
a Chartu základných práv Európskej únie (Charta), ktorá má tú istú právnu silu ako 
zmluvy,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 10. júna 2009 
nazvané Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre občanov (KOM(2009) 262), 
v ktorom sa zdôrazňujú jej priority v oblasti PSBS na roky 2010 až 2014, ako aj jej 
Hodnotenie Haagskeho programu a akčného plánu (KOM(2009)0263) a s tým súvisiacu 
výsledkovú tabuľku uskutočňovania (SEK(2009)0765) a tiež so zreteľom na prínos 
národných parlamentov, občianskej spoločnosti a agentúr a orgánov EÚ, 

– so zreteľom na otázku zo dňa [...]. septembra 2009 pre Radu a Komisiu týkajúcu sa 
oznámenia Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Priestor slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti pre občanov – Štokholmský program (O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

A. keďže PSBS je už od nadobudnutia platnosti Amsterdamskej zmluvy významným cieľom 
Európskej únie; keďže sa ale Haagsky program z roku 2005 v mnohých ohľadoch, najmä 
v oblasti občianskeho súdnictva prestal zameriavať na jasnú a ambicióznu víziu, ktorú 
v roku 1999 stanovil tamperský program, a keďže je preto nanajvýš dôležité vrátiť sa 
k pôvodnej myšlienke tohto programu, ktorý zahŕňal všetky právne hľadiská predtým, 
ako sa otázka bezpečnosti stala politickou prioritou v dôsledku dramatických 
a neodkladných zmien v rámci boja proti terorizmu,  

B. keďže na základe Lisabonskej zmluvy, ktorú nedávno výrazne podporilo írske 
obyvateľstvo, sa prepracujú základy, ciele a metódy politík týkajúcich sa PSBS,

C. keďže práva a inštitucionálna úloha, ktoré národné parlamenty prvýkrát získavajú 
na základe Lisabonskej zmluvy, budú mať pozitívny vplyv najmä na rozvoj a fungovanie 
priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (PSBS), a to predovšetkým preto, že 
dodržiavanie zásady subsidiarity bude lepšie zaručené,

D. keďže pristúpenie Únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
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slobôd, stanovené Lisabonskou zmluvou, neoslabí ochranu základných práv v Únii 
založenú na Charte základných práv a na jurisdikcii Súdneho dvora a bude predstavovať 
cennú súčasť dodatočnej ochrany, pričom treba mať na zreteli, že bude potrebné stanoviť 
jednoznačné oddelenie právomocí Európskeho súdu pre ľudské práva od právomocí 
Súdneho dvora,

E. keďže transparentnosť v procese tvorby právnych predpisov musí byť prvoradá a občania 
a národné parlamenty by mali byť schopní riadiť sa definíciou a uskutočňovaním politík 
týkajúcich sa PSBS,

F. keďže v oblasti občianskeho súdnictva musia priority stanovené na ďalších päť rokov 
odrážať potreby, ktoré vyjadrujú jednotliví občania a podniky,

G. keďže európsky justičný priestor musí byť postavený na európskej justičnej kultúre v 
radoch právnikov v praxi a v súdnictve, najmä v prípade sudcov na súdoch prvého 
stupňa, ktorá je nielen založená na práve Spoločenstva, ale vytvárala sa vďaka znalostiam 
a porozumeniu národných súdnych systémov, kompletnému prepracovaniu univerzitných 
osnov, výmenám, študijným pobytom a spoločnému vzdelávaniu za aktívnej podpory 
európskych sietí v rôznych oblastiach súdneho systému,

Očakávaný PSBS v rámci Lisabonskej zmluvy

1. poznamenáva, že nový viacročný program v PSBS bude pravdepodobne prijatý a 
vykonávaný v novom právnom rámci stanovenom Lisabonskou zmluvou, takže v ňom 
musia byť zahrnuté všetky novinky, podľa ktorých:

– je schengenská spolupráca jadrom PSBS,

– sa občianstvo EÚ a ochrana základných práv stanú ťažiskom politík súvisiacich 
s PSBS a inštitúcie EÚ budú mať za úlohu dohliadať na dodržiavanie zásady rovnosti 
medzi občanmi EÚ;

– súčasná dichotómia bežných a medzivládnych systémov, ktorú zaviedla Maastrichtská 
zmluva, prestane existovať, čo svedčí o rastúcej dôvere medzi členskými štátmi,

– rozhodovací proces sa posilní rozšírením hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade, 
vďaka čomu bude možné prijímať akty týkajúce sa podobných alebo súvisiacich 
oblastí tým istým systémom hlasovania,

– dodatočné bezpečnostné opatrenia zaručia striktné dodržiavanie zásady subsidiarity 
a proporcionality v PSBS, keďže sa zaručí, že tzv. postup varovania bude môcť otvoriť 
len relatívne malý počet národných parlamentov, a keďže právo využiť „záchrannú 
brzdu“ bude udelené konkrétnemu členskému štátu v prípade, že sa tento štát 
domnieva, že návrh právneho nástroja v oblasti súdnej spolupráce v trestných veciach 
by mohol narušiť podstatné prvky jeho vnútroštátneho právneho poriadku;

2. s radosťou víta, že Lisabonskou zmluvou sa zavedie spolurozhodovací postup ako riadny 
legislatívny postup v oblastiach spadajúcich pod priestor slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti, v ktorých sa doteraz neuplatňoval; domnieva sa, že pristúpenie 
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Európskeho parlamentu k ratifikácii medzinárodných dohôd je len nutným doplnením 
právomocí, ktoré sú mu na internej úrovni priznané v oblastiach spadajúcich pod súčasný 
tretí pilier;

3. zdôrazňuje význam rozšírenia bez toho, aby sa v jeho dôsledku obmedzili právomoci 
Súdneho dvora, tak na účely vydávania rozhodnutí o prejudiciálnych otázkach vo 
všetkých záležitostiach spadajúcich pod PSBS, ako aj za účelom umožniť Komisii začať 
konania o porušení1;

4. domnieva sa, že zásada solidarity medzi členskými štátmi a členskými štátmi a Úniou 
nadobúda v PSBS osobitný význam a musí sa z nej stať aktívna solidarita, najmä pokiaľ 
ide o kontrolu na hraniciach, imigráciu, civilnú ochranu a doložku o solidarite;

Koherentnejší, transparentnejší a demokratickejší viacročný program

5. domnieva sa, že pri plnení štokholmského programu by malo byť prvoradým cieľom 
zabezpečiť v duchu lojálnej spolupráce, aby občania používali rovnakú úroveň ochrany 
svojich základných práv, kedykoľvek prídu do kontaktu s verejnou mocou vykonávanou 
Úniou alebo členskými štátmi, a aby nikto nebol znevýhodnený, pokiaľ ide o právne 
vzťahy s inými osobami z dôvodu, že sa rozhodol uplatňovať základné slobody, na ktoré 
majú občania Únie nárok v súlade s tradíciou ľudských práv a právneho štátu, ktorá je 
spoločná pre všetky členské štáty; 

6. poukazuje na to, že v novom právnom a inštitucionálnom rámci vytvorenom Lisabonskou 
zmluvou sa bude dať ďalšia činnosť PSBS rozvíjať len vtedy, ak sa Európsky parlament 
náležitým spôsobom spojí s národnými parlamentmi a občianskou spoločnosťou s cieľom 
vytvoriť otvorenú a trvalú diskusiu; 

7. žiada väčšiu transparentnosť procesu tvorby právnych predpisov na úrovni EÚ a na 
úrovni členských štátov, najmä v prípadoch, keď by určitý návrh obmedzil práva 
jednotlivcov a občanov, bez ohľadu na to, či ide o iniciatívu Komisie alebo skupiny 
členských štátov;

8. víta skutočnosť, že Lisabonskou zmluvou sa vytvorí rámec vyhodnotenia politík PSBS, 
a žiada, aby sa zriadil konkrétny systém hodnotenia, ktorý by pokrýval kvalitu, účinnosť 
a spravodlivosť justície a do ktorého by bol intenzívne zapojený Európsky parlament 
a národné parlamenty;

9. žiada, aby pravidelné hodnotenie výsledkov dosiahnutých v rámci viacročného programu 
bolo predmetom každoročnej diskusie v Európskom parlamente, ktorá by sa mala 
zamerať na ochranu základných práv v EÚ a ktorá by mala byť založená na správach 
Rady, Komisie a Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA);

Európa zaručujúca práva

10. jednoznačne verí, že by bolo potrebné uskutočniť opatrenia na zvýšenie povedomia 
občanov EÚ o ich základných právach;

                                               
1 S výhradou článku 10 Protokolu 36 o prechodných ustanoveniach a článku 276 Zmluvy o fungovaní EÚ.
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11. verí, že diverzita je pre Úniu obohatením a že Únia musí byť bezpečným miestom, 
v ktorom sa rešpektujú rozdiely a chránia najzraniteľnejšie osoby; trvá na tom, že je 
potrebné rázne vykonávať opatrenia na boj proti diskriminácii, rasizmu, antisemitizmu, 
xenofóbii a homofóbii a opatrenia na ochranu detí, menšín a zraniteľných osôb, ako aj 
snaha zvýšiť úroveň povedomia občanov o legislatíve proti diskriminácii, pričom by sa 
mali plne uplatňovať existujúce nástroje vrátane finančných programov;

12. pripomína, že na základe Lisabonskej zmluvy sa Charta základných práv Únie stáva 
rovnako záväznou ako zmluvy a bude sa uplatňovať v plnom rozsahu na každé opatrenie 
prijaté v súvislosti s PSBS a že na jej dodržiavanie bude dohliadať Súdny dvor;

13. ďalej pripomína, že Únia pristúpi k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a 
základných slobôd a že rokovania zamerané na pristúpenie Únie k dohovoru by sa preto 
mali začať okamžite a okrem toho by sa mali uzavrieť dohody o spolupráci 
s medzinárodnými inštitúciami a orgánmi zodpovednými za ochranu základných práv;

14. žiada, aby sa v oblasti dodržiavania základných práv v prípade každej novej politiky, 
legislatívneho návrhu a programu uskutočnilo hodnotenie vplyvu, ktoré by jasne uviedlo, 
ktoré základné práva by mohli byť porušované a aké opatrenia sú plánované na ich 
ochranu v súlade so zásadami proporcionality a naliehavosti;

15. vyzýva agentúru FRA, aby zhromažďovala a zostavovala spoľahlivé a porovnateľné 
štatistické údaje o diskriminácii a aby ich v čitateľnej a zrozumiteľnej forme 
zverejňovala, a pripája sa k názoru troch predsedníctiev Rady (francúzskeho, českého a 
švédskeho), že do 31.12. 2009 by sa mal mandát FRA prehodnotiť, čo bude zároveň 
príležitosťou na prehĺbenie spolupráce s Radou Európy;

Silnejšie práva spojené s občianstvom Únie

16. privítal by vypracovanie jednotného zákona o voľbách a zdôrazňuje svoje stanovisko, 
podľa ktorého by sa Rada mala v súlade s podmienkami, ktoré musí ešte len prijať, 
obmedziť len na tie kroky, ktoré sú najnevyhnutnejšie na zabezpečenie účinnosti práva 
voliť a práva byť volený, s cieľom motivovať európskych občanov k účasti v európskych 
voľbách v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko, ale ktorého nie sú štátnymi 
príslušníkmi; pozorne preskúma návrh Komisie presunúť termín hlasovania o európskych 
voľbách na týždeň pred 9. májom;

17. vyzýva členské štáty, aby plne uplatňovali práva spojené s občianstvom Únie, aby jej 
občania a s nimi aj členovia ich rodín mohli vykonávať svoje právo na slobodu pohybu, 
a aby im tým kdekoľvek v Únii a bez akýchkoľvek obmedzení umožnili cestovanie, 
prácu, štúdium, odchod na dôchodok a rodinný život;

18. vyzýva členské štáty, aby spravodlivo a dôsledne plnili svoju povinnosť zabezpečovať 
občanom Únie konzulárnu a diplomatickú ochranu;
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Európa chrániaca svojich občanov

19. nalieha na členské štáty, aby zabezpečili, že ďalšie kroky EÚ v tejto oblasti zaistia 
spravodlivú rovnováhu bezpečnosti a slobody;

20. ak súčasná požiadavka jednohlasnosti bráni ďalšej efektívnej činnosti, vyzýva Komisiu, 
aby sa zamerala na podporovanie slobody občanov EÚ a zároveň rozvíjala právny rámec 
EÚ v trestných veciach; naliehavá požiadavka ochrany občanov pred terorizmom 
a organizovaným zločinom by mala byť zastrešená jasnou legislatívou, ktorá by občanom 
EÚ poskytovala účinný prostriedok obrany proti neprimeraným alebo nejasným 
predpisom;

21. domnieva sa, že zaručenie výkonu týchto slobôd musí presahovať vnútroštátne hranice 
a že občania EÚ musia byť schopní uplatňovať svoje osobitné práva v plnej miere, a to aj 
mimo Únie;

22. verí, že ak sú pre túto oblasť naplánované opatrenia EÚ, musia sa stanoviť kritériá 
na posúdenie proporcionality a nevyhnutnosti obmedzení základných práv;

Európa zaručujúca solidaritu

23. rázne žiada, aby politika integrácie, imigrácie a azylu bola založená na čo najširšom 
dodržiavaní základných práv a aby bolo právo Spoločenstva v súlade s medzinárodnými 
právnymi nástrojmi v tejto oblasti s cieľom zabezpečiť konzistentný prístup a vypracovať 
jednotnú činnosť nielen v boji proti ilegálnemu prisťahovalectvu, ale aj na pomoc 
utečencom v núdzi;

24. vyzýva členské štáty, aby sa aktívne zapojili a prejavili plnú odhodlanosť v súvislosti so 
spoločným postupom v rámci mechanizmu vnútorného presídlenia;

25. v tejto súvislosti požaduje okamžité oficiálne vytvorenie systému tzv. povinnej 
a neodvolateľnej solidarity a s ním aj intenzívnejšiu spoluprácu s tretími krajinami, ako je 
stanovené v zmluvách;

26. žiada prijatie zrozumiteľného detailného plánu všeobecných cieľov a štruktúry 
pre stratégiu integrovaného riadenia hraníc Únie;

27. zdôrazňuje, že nové nástroje alebo systémy by sa nemali začať uplatňovať, pokiaľ 
existujúce nástroje fungujú v plnej miere a sú bezpečné a spoľahlivé, a žiada dôkladné 
posúdenie potreby a primeranosti nových nástrojov súvisiacich s otázkami ako 
vstup/výstup, program registrovaných cestujúcich a systém predchádzajúceho povolenia 
na cestovanie; 

28. Európsku agentúru pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských 
štátov Európskej únie (FRONTEX) pokladá za kľúčový nástroj globálnej stratégie Únie 
v oblasti prisťahovalectva a podporuje prehodnotenie jej mandátu s cieľom posilniť jej 
úlohu, čo sa týka aj jasne stanoveného rámca pre operácie v prípadoch navracania 
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spĺňajúce medzinárodné normy ľudských práv;

29. zdôrazňuje, že pre agentúru FRONTEX je absolútne nevyhnutné môcť sa spoľahnúť na 
to, že bude mať od členských štátov k dispozícii prostriedky na koordináciu jednotlivých 
spoločných operácií a na stále misie;

Súdnictvo v občianskych a obchodných veciach v záujme rodín, občanov a podnikov

Širší prístup občanov a podnikov k občianskemu súdnictvu

30. domnieva sa, že priority v oblasti občianskeho súdnictva sa musia v prvom rade zamerať 
na plnenie potrieb, ktoré vyjadrujú občania a podniky a že zároveň je potrebné 
zjednodušiť justičný aparát a vytvoriť prehľadnejšie a prístupnejšie postupy; schvaľuje 
rozhodnutia Komisie predložiť návrh týkajúci sa závetov a dedičstva a zelenú knihu 
týkajúcu sa vlastníckych vzťahov v manželstve v súvislosti s odlukou a rozvodom 
a zároveň na tento účel žiada:

– ďalšie snahy na podporu alternatívneho riešenia sporov zamerané najmä 
na zlepšenie prístupu spotrebiteľov k súdnictvu; zdôrazňuje, že opatrenia 
kolektívneho uplatňovania nárokov na úrovni Spoločenstva nesmú viesť 
k nadmernej fragmentácii vnútroštátneho procedurálneho práva;

– návrh jednoduchého a samostatného európskeho systému zablokovania 
bankových účtov a dočasného zaistenia vkladov na bankových účtoch, návrh 
vzájomného uznávania a výkonu verejných listín, návrh ustanovení na 
vyplnenie medzier v dôsledku nariadenia Rím II1 týkajúcich sa práva 
na ochranu osobnosti a poškodenia dobrého mena, definitívne riešenie 
problému bilaterálnych dohôd zaoberajúcich sa jurisdikciou a uznávaním a 
výkonom rozsudkov a ustanovenia na vyplnenie medzier, na ktoré poukázal 
Súdny dvor v súvislosti s právom obchodných spoločností, návrh v oblasti 
ochrany zraniteľných dospelých a návrh nariadenia o rozhodnom práve 
platnom pre vlastnícke vzťahy v manželstve a pre rodičovskú zodpovednosť, 
ktoré by sa v prípade potreby malo prijať prostredníctvom posilnenej 
spolupráce; 

– aby sa dôkladne zvážila forma predbežných opatrení Spoločenstva ako 
doplnku k opatreniam, ktoré môžu nariadiť národné súdy, odlišné prístupy 
medzi vnútroštátnymi právnymi poriadkami vo veci výhrady vlastníctva a 
iných podobných mechanizmov, uznávanie medzinárodných adopcií, ako aj 
celá otázka vzájomného uznávania národných dokladov o rodinnom stave ako 
takého; 

– preskúmať praktické uplatňovanie veľkého množstva doteraz schválenej 
inovatívnej legislatívy v oblasti európskych občianskych konaní s cieľom 

                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre 
mimozmluvné záväzky (Rím II) (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 40).
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zjednodušiť a kodifikovať ju v rámci možnosti tak, aby sa z nej stal jediný 
nástroj zlučujúci všetky právne predpisy Spoločenstva prijaté v tejto oblasti;

Plné využitie širokých výhod jednotného trhu, ktoré prinesie európske zmluvné právo

31. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila prácu na európskom zmluvnom práve na základe 
akademického návrhu spoločného referenčného rámca a aby Parlament zapojila plnou 
mierou do otvoreného a demokratického procesu, výsledkom ktorého musí byť prijatie 
politického spoločného referenčného rámca; zdôrazňuje, že politický spoločný referenčný 
rámec by mal viesť k voliteľnému a priamo uplatniteľnému nástroju, vďaka ktorému si 
zmluvné strany a okrem iného aj spoločnosti a spotrebitelia môžu slobodne zvoliť 
európske zmluvné právo ako rozhodné právo pre svoje operácie;

Bojovať proti zločinu a zároveň zaručiť občianske práva

Priority súdnictva v trestných veciach

32. žiada vybudovanie oblasti trestného súdnictva EÚ založenej na dodržiavaní základných 
práv, čomu majú slúžiť:

 ambiciózny právny nástroj procesných záruk v trestných konaniach založený 
na prezumpcii neviny a zaručujúci v plnej miere účinnosť práva na obhajobu;

 komplexný právny rámec, ktorý obetiam trestných činov poskytne čo najširšiu 
ochranu vrátane primeranej kompenzácie a ochrany svedkov,

 minimálne normy väzenských podmienok a spoločný súbor práv väzňov v EÚ a
 komplexný právny nástroj o vykonávaní a prípustnosti dôkazov v trestných konaniach;

Koherentná mnohovrstevná stratégia v oblasti bezpečnosti

33. domnieva sa, že ďalšie opatrenia proti organizovanému zločinu a terorizmu by mali byť 
zamerané viac na ochranu základných práv a mali by zabezpečovať primeranú ochranu 
svedkov, stimul pre tých, ktorí spolupracujú na odhaľovaní teroristických sietí, ako aj na 
politiku prevencie a integrácie zaoberajúcu sa najmä osobami patriacimi do vysoko 
rizikových kategórií;

34. žiada každoročné zverejnenie komplexnej správy o zločine v EÚ, konsolidovaných správ 
týkajúcich sa špecifických oblastí, ako je hodnotenie hrozby organizovaného zločinu a 
výročná správa Eurojustu, a zdôrazňuje potrebu vypracovať interdisciplinárny prístup a 
komplexnú stratégiu prevencie a boja proti zločinu, napríklad obchodovaniu s bielym 
mäsom alebo počítačovej kriminalite;

35. naliehavo žiada vypracovanie komplexnej európskej bezpečnostnej stratégie založenej na 
bezpečnostných plánoch členských štátov, zásade silnejšej solidarity a objektívnom 
vyhodnotení prínosu agentúr EÚ, sietí a výmeny informácií; má v úmysle v spolupráci 
s národnými parlamentmi dôkladne sledovať všetky činnosti Rady súvisiace s operačnou 
spoluprácou v oblasti vnútornej bezpečnosti EÚ;
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Operačné orgány a agentúry

36. Eurojustu a Europolu prikladá veľký význam a je odhodlaný plne sa spolu s národnými 
parlamentmi zúčastňovať na vymedzení, hodnotení a kontrole ich činností;

37. žiada užšiu a prehĺbenú spoluprácu medzi národnými administratívnymi orgánmi, 
európskymi agentúrami a spoločnými operačnými skupinami, a to prostredníctvom 
špecializovaných sietí (ako sú Schengenský informačný systém II (SIS), vízový 
informačný system, colný informačný systém a justičné siete), ako aj osobitnú spoluprácu 
medzi spravodajskými a policajnými službami na národnej a európskej úrovni v boji proti 
terorizmu a organizovanému zločinu;

Budovanie európskej justičnej kultúry

38. žiada, aby sa vytvorila európska justičná kultúra, súčasťou ktorej by boli všetky právne 
aspekty; na tento účel zdôrazňuje, že:

– Sieť predsedov najvyšších súdov, Európska sieť rád pre súdnictvo, Združenie rád 
štátnych a najvyšších správnych jurisdikcií a sieť Eurojustice európskych generálnych 
prokurátorov, súdni úradníci a právnici v praxi môžu súdnictvu v mnohom pomôcť 
tým, že budú koordinovať a podporovať odborné vzdelávanie, vzájomne uznávať 
právne systémy iných členských štátov a uľahčovať riešenie cezhraničných sporov a 
problémov, pričom je potrebné podporovať ich činnosti a poskytovať im dostatočné 
finančné prostriedky; toto musí viesť k plne financovanému plánu európskych školení 
v oblasti súdnictva, ktorý sa vypracuje v spolupráci s uvedenými justičnými sieťami a 
európskou sieťou pre vzdelávanie v oblasti súdnictva;

– je potrebné navrhnúť aktívne politiky podporujúce vzájomné uznanie a pochopenie 
cudzieho práva, a tým dosiahnuť vyššiu právnu istotu a posilniť vzájomnú dôveru, 
ktorá má pre vzájomné uznávanie kľúčový význam; tieto politiky musia zabezpečovať 
výmenu skúseností, výmeny, návštevy a informácie a kurzy pre právnikov v praxi a 
zamestnancov súdov a profesijným organizáciám umožniť vytváranie spoločného 
systému bodov/kreditov vo vzdelávaní pre odborníkov v praxi, a to v spojení so sieťou 
subjektov zameraných na právnické vzdelávanie v celej EÚ, ktoré majú akreditáciu 
na kurzy pre právnikov a sudcov informujúce o vnútroštátnom práve;

Elektronická justícia: prístupná pre občanov, právnikov a sudcov

39. žiada väčšie úsilie na podporu a rozvoj elektronického súdnictva na úrovni Spoločenstva 
v záujme sprístupniť súdnictvo občanom a podnikom a domnieva sa, že:

– členské štáty spolupracujúce na bilaterálnych projektoch by mali zabezpečiť, že svoje 
činnosti budú rozvíjať spôsobom, ktorý sa dá preniesť na úroveň Spoločenstva, aby sa 
predišlo zbytočnému zdvojeniu;

– mal by sa zvýšiť súlad medzi existujúcim súborom právnych predpisov Spoločenstva 
v oblasti občianskeho práva, najmä procesného, a používaním informačných 
technológií, najmä pokiaľ ide o európsky platobný príkaz a konanie vo veciach 
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s nízkou hodnotou sporu, nariadenie o vykonávaní dôkazov v občianskych veciach1 a 
alternatívne riešenia sporov, mali by sa prijať opatrenia v oblasti elektronických aktov 
a transparentnosti majetku dlžníkov; cieľom by malo byť dosiahnuť jednoduchšie, 
lacnejšie a rýchlejšie občianskoprávne konanie v cezhraničných prípadoch;

– ďalej je potrebné ešte viac rozvinúť elektronické nástroje, ako sú Európsky 
informačný systém registra trestov a SIS;

Naliehavé záležitosti

40. žiada, aby sa približne 1 200 rôznych opatrení, ktoré boli prijaté v oblasti PSBS od roku 
1993, postupne zlúčilo do jedného koherentného súboru a pritom sa zohľadnili nové 
úlohy Únie, ako aj nový právny rámec stanovený Lisabonskou zmluvou, pričom sa začne 
oblasťami, ktoré sa po dohode s Európskym parlamentom stanovia ako prioritné;

41. zastáva názor, že ak sa legislatívny postup začal podľa ustanovení Zmluvy z Nice 
stanovujúcich jednoduchú konzultáciu Parlamentu, čo bol prípad mnohých otázok 
spadajúcich pod PSBS, a Parlament predložil svoje stanovisko, legislatívny postup by sa 
mal obnoviť podľa Lisabonskej zmluvy v prvom čítaní, aby mal Parlament príležitosť 
vyjadriť sa po tom, ako bol oboznámený so svojimi výsadami;  

42. vyhradzuje si právo reagovať osobitným návrhom vždy, keď je konzultovaný v súvislosti 
s legislatívnym akčným programom; 

o
o      o

43. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a 
parlamentom členských štátov.

                                               
1 Nariadenie Rady (ES) č.1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní 
dôkazov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s.1).


