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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1267/2011, ktorú predkladá Patric Lausch (Maďarsko), o nových 
maďarských právnych predpisoch, ktorými sa trestajú občania bez domova

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície podáva sťažnosť na maďarskú vládu, ktorá sa k 1. januáru 2012 chystá 
zaviesť právne predpisy, ktorými sa ukladajú finančné pokuty vo výške 700 EUR a možnosť 
odňatia slobody občanom, ktorí nemajú bydlisko. Domnieva sa, že kriminalizovanie tejto 
situácie v čase vykonávania úsporných opatrení je pre členský štát Európskej únie nevhodné 
a predstavuje ohrozenie ľudských práv. Dodáva, že väzenia sú už obsadené na 138 % svojej 
kapacity. Žiada okamžitý zásah Európskej únie s cieľom zabrániť uplatňovaniu týchto 
ustanovení. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 5. marca 2012. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 30. apríla 2013

Podľa Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie nemá Európska 
komisia všeobecnú právomoc zasiahnuť. Môže zasiahnuť iba v tom prípade, ak ide 
o záležitosť, ktorá súvisí s právom Európskej únie.

Podľa článku 51 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie sa jej ustanovenia vzťahujú na 
členské štáty výlučne vtedy, keď vykonávajú právo Únie. Na základe predložených informácií 
sa nezdá, že by uvedený prípad súvisel s vykonávaním práva Únie. Za opatrenia na riešenie 
otázky bezdomovectva v členskom štáte primárne zodpovedajú vnútroštátne regionálne 
a miestne orgány. V tejto súvislosti je preto vecou členských štátov, aby zabezpečili 
rešpektovanie svojich záväzkov týkajúcich sa základných práv, ktoré vyplývajú 
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z medzinárodných dohôd a z ich vnútorných právnych predpisov.

Komisia si však uvedomuje problém bezdomovectva, ktoré je jedným z najextrémnejších 
prejavov sociálneho vylúčenia. V spoločnej správe o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení 
za rok 2010 sa požaduje vypracovanie a vykonávanie vnútroštátnych alebo regionálnych 
akčných plánov v oblasti bezdomovectva a určujú sa niektoré hľadiská, ktoré sa do nich majú 
zahrnúť. Opatrenia na európskej úrovni sú určené na doplnenie činnosti v členských štátoch, 
ktoré majú hlavnú právomoc a zodpovednosť za boj proti bezdomovectvu. Z európskych 
fondov sa podporujú činnosti, ako je hodnotenie politík v oblasti bývania na riešenie otázky 
bezdomovectva, štúdia o prepojeniach medzi bezdomovectvom a migráciou či európske siete 
mimovládnych organizácií. Komisia presadzuje lepšie využívanie Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu (ESF), napomáha dialógu 
medzi kľúčovými zainteresovanými subjektmi a podporuje úsilie členských štátov o riešenie 
tejto najextrémnejšej formy sociálneho vylúčenia v rámci Európskej platformy proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu. Vo svojom balíku pre investície v sociálnej oblasti, ktorý bol prijatý 
20. februára, Komisia ďalej podporuje členské štáty vo vykonávaní štrukturálnych reforiem 
na riešenie otázky bezdomovectva, pričom zároveň zdôrazňuje, že kriminalizovanie osôb, 
ktoré žijú ako bezdomovci, je neúčinné, stigmatizujúce, nákladné a nerieši sociálne súvislosti 
bezdomovectva.

Záver

Vzhľadom na prvky uvedené v sťažnosti a vzhľadom na skutočnosť, že EÚ nemá v tejto veci 
právomoci, Komisia nemôže v tejto veci ďalej konať.

Predkladateľ petície môže svoju vec predložiť vnútroštátnym orgánom vrátane súdov, a ak sa 
domnieva, že boli porušené jeho práva alebo slobody zaručené Európskym dohovorom 
o ľudských právach, môže podať sťažnosť Európskemu súdu pre ľudské práva. 


