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NÁVRHY

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

1. víta významný úspech v podobe Lisabonskej zmluvy, na základe ktorej sa Charta 
základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) stáva záväznou a ktorá podľa článku 
6 ods. 2 Zmluvy o EÚ vytvára pre EÚ záväzok pristúpiť k Dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd (ďalej len „EDĽP“); okrem toho víta blížiace sa nadobudnutie 
platnosti protokolu č. 14 k EDĽP stanovené na 1. júna 2010, na základe ktorého môže EÚ 
pristúpiť k EDĽP;

2. konštatuje, že kým všetky členské štáty už ratifikovali EDĽP, pristúpenie EÚ ako 
právnickej osoby k tomuto nástroju – ktoré neovplyvní situáciu členských štátov 
vzhľadom na EDĽP – dodá nový impulz, s ktorým sa počíta už viac ako desaťročie; bude 
to mať veľký politický a právny význam pri vytváraní oblasti ľudských práv na celom 
kontinente, posilní to vzťahy medzi EÚ a širšou Európou, a prinesie novú dynamiku do 
oblasti ľudských práv v celej Európe; pristúpenie posilní dôveryhodnosť EÚ v oblasti 
ochrany ľudských práv na celom svete;

3. zdôrazňuje, že pristúpenie predovšetkým prispeje k ucelenejšiemu vnútornému systému 
ľudských práv v rámci EÚ; pristúpenie posilní dôveryhodnosť EÚ v oblasti ochrany 
ľudských práv v očiach jej občanov a zaručí plné a účinné rešpektovanie základných práv 
všade tam, kde sa uplatňuje právo EÚ;

4. konštatuje, že po pristúpení bude EDĽP pôsobiť ako minimálny štandard ochrany 
v prípadoch, keď je ochrana poskytovaná EÚ nižšia ako ochrana stanovená v EDĽP; 
EDĽP posilňuje ochranu práv uznaných v charte, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti; charta 
ide ešte ďalej a zakotvuje aj ďalšie práva a zásady vrátane hospodárskych a sociálnych 
práv, ako aj právo na ochranu údajov a riadnu správu verejných vecí;

5. konštatuje, že pristúpenie EÚ k EDĽP poskytne občanom únie dodatočný mechanizmus 
na presadzovanie ich práv, najmä možnosť podať na Európsky súd pre ľudské práva 
(ďalej len „ESĽP“) sťažnosť na konanie alebo nekonanie inštitúcie EÚ alebo vykonávanie 
práva EÚ v členskom štáte, ktoré zároveň patria do právomoci ESĽP; zdôrazňuje však, že 
sa nič nemení na súčasnom systéme rozdelenia právomocí Súdneho dvora Európskej únie 
(ďalej len „ESD“) a že požiadavka, aby boli vyčerpané všetky vnútroštátne opravné 
prostriedky zostáva podmienkou pre prípustnosť žiadosti;

6. zdôrazňuje, že pristúpenie zároveň vyžaduje lepšiu spoluprácu medzi vnútroštátnymi 
súdmi, ESD a ESĽP pri ochrane základných práv; prostredníctvom spolupráce medzi 
týmito dvomi európskymi súdmi sa bude ďalej rozvíjať jednotný systém precedentného 
práva v oblasti ľudských práv;

7. poukazuje na to, že stále existuje niekoľko nevyriešených právnych, technických 
a inštitucionálnych otázok, ktorými sa treba zaoberať v rámci mandátu, ktorý sa musí 
prijať podľa článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a tiež pri rokovaniach 
o pristúpení k EDĽP s Radou Európy; medzi najcitlivejšie z nich patria:
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– skutočnosť, že rozsah pristúpenia by sa mal presne definovať v mandáte; EÚ by tiež 
mala pristúpiť aspoň k tým dodatočným protokolom k EDĽP, ktoré dopĺňajú práva 
zakotvené v EDĽP a ktoré boli ratifikované všetkými členskými štátmi EÚ, čím 
vytvárajú súbor ľudských práv EÚ; ďalej by sa malo vziať do úvahy pristúpenie 
k revidovanej Európskej sociálnej charte,

– potreba vysvetliť zastúpenie EÚ a účasť v orgánoch Rady Európy; napriek tomu, že 
pristúpením k EDĽP sa EÚ nestane členom Rady Európy, mala by byť zastúpená vo 
všetkých orgánoch, kde sú v dôsledku pristúpenia ovplyvňované otázky EÚ, pričom 
Európsky parlament by mal byť zastúpený v konaní voľby sudcu ESĽP,

– potreba upraviť vzťahy medzi ESD a ESĽP, pričom obom treba ponechať potrebnú 
flexibilitu pri rozhodovaní o najlepšej spolupráci s cieľom dosiahnuť lepší pravidelný 
dialóg; to môže navyše prispieť k rozvoju uvedeného systému precedentného práva,

– potreba riešiť problémy, ktorým čelí ESĽP; pristúpenie EÚ k EDĽP by malo namiesto 
znižovania jeho účinnosti viesť k zlepšeniu systému vykonávania zásady subsidiarity, 
a tým k zníženiu opakovaných žiadostí na ESĽP, čím by sa zmiernilo zaťaženie 
samotného ESĽP; je nanajvýš dôležité, aby sa dosiahla rovnováha medzi 
poskytovaním prístupu k dodatočnej náprave a potrebou nepreťažovať ESĽP; víta 
skutočnosť, že pristúpenie EÚ sa bude časovo zhodovať s reformou ESĽP;

8. zdôrazňuje, že okrem politického záväzku je nanajvýš dôležité, aby sa na hlavné technické 
otázky našli primerané odpovede a riešenia s cieľom umožniť, aby sa pristúpenie EÚ 
k EDĽP využilo v prospech občanov; nevyriešené a nejasné detaily môžu spôsobiť
zmätok a ohroziť samotný účel pristúpenia; to by však nemalo znamenať, že technické 
prekážky spôsobia oneskorenie postupu;

9. zdôrazňuje, že keďže pristúpenie k EDĽP sa netýka len inštitúcií EÚ, ale aj občanov únie, 
na rokovaniach by sa mal podieľať a zúčastňovať Európsky parlament, ktorý by mal byť 
okamžite a úplne informovaný vo všetkých fázach rokovaní, ako sa to stanovuje v článku 
218 ods. 10 Zmluvy o EÚ;

10. navrhuje, aby Rada Európy a EÚ v záujme šírenia pridanej hodnoty pristúpenia medzi 
občanmi zvážili vytvorenie usmernení s jasným vysvetlením všetkých dôsledkov 
a účinkov, ktoré pristúpenie prináša;

11. víta odhodlanie súčasného španielskeho predsedníctva zaoberať sa pristúpením ako 
naliehavou otázkou a v tomto ohľade aj kladný a spolupracujúci postoj Rady Európy; 
nakoniec vyzýva belgické a maďarské predsedníctvo, aby urobili maximum pre 
dokončenie pristúpenia pri najbližšej vhodnej príležitosti.


