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NÁVRHY

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

– so zreteľom na správu Komisie o uplatňovaní Charty základných práv EÚ v roku 2011 
(COM(2012)0169 (final)),

– so zreteľom na správu Parlamentu o občianstve EÚ za rok 2010: Odstránenie prekážok 
vykonávania práv občanov EÚ1,

– keďže takmer jedna tretina petícií, ktoré Parlament prijal, sa týkajú údajných porušení 
základných práv uvedených v charte,

Všeobecne

1. domnieva sa, že očakávania mnohých európskych občanov a osôb s trvalým pobytom 
určené inštitúciám EÚ, aby odsúdili porušenia, a v rámci ktorých požadovali ochranu 
základných práv a európskych hodnôt zakotvených v charte a v zmluvách, sú často 
zmarené v dôsledku obmedzujúcej interpretácie právomocí a úloh EÚ v oblasti 
základných práv zo strany niektorých inštitúcií EÚ, a zdôrazňuje, že to ohrozuje 
dôveryhodnosť EÚ, Komisie ako strážkyne zmlúv a právneho poriadku EÚ ako celku 
založeného na zmluvách a charte2;

2. v tejto súvislosti opäť zdôrazňuje, že EÚ a jej inštitúcie majú na základe charty a článkov 
2, 7 a 9 až 12 ZFEÚ povinnosť dodržiavať, zaručovať, ochraňovať a presadzovať 
základné práva európskych občanov v EÚ, najmä v prípadoch, keď tieto práva nie sú 
účinne a primerane zaručené na vnútroštátnej úrovni; pripomína, že článok 51 charty by sa 
nemal využívať na znižovanie významu charty a jej uplatňovania, a zdôrazňuje, že týmto 
článkom sa neruší úloha a právomoci, ktoré inštitúcie EÚ majú v súvislosti s ochranou 
základných zásad EÚ a hodnôt demokracie, právneho štátu, občianstva a rovnosti;

3. pripomína úlohu a zodpovednosť Parlamentu voči európskym občanom vo všeobecnosti 
a osobitne prostredníctvom petičného postupu stanoveného zmluvou, ktorým sa zriaďuje 
povinnosť usilovať sa o mimosúdne opravné prostriedky pre predkladateľov petícií 
v prípadoch, keď je to vhodné, a na základe faktov každého prípadu s cieľom pomôcť 
občanom pri uplatňovaní ich základných práv a zabezpečiť riadne uplatňovanie hodnôt a 
zásad obsiahnutých v charte a v zmluvách;

4. vyzýva členské štáty, aby si plnili svoje povinnosti ochraňovať základné práva svojich 
občanov a naliehavo žiada členské štáty, aby dodržali svoj záväzok prijatý v rámci 
Lisabonskej zmluvy3 a za EÚ podpísali Európsky dohovor o ľudských právach, čím by sa 
zmenšil rozdiel v právnej ochrane a európskym občanom by sa priznali rovnaké práva vo 
vzťahu k aktom Únie, aké majú v súčasnosti vo vzťahu k členským štátom Únie;

                                               
1 Prijaté texty P7_TA(2012)0120.
2 Bleskový prieskum Eurobarometer č. 340, bod 2.
3 Zmluva o EÚ, článok 6 ods. 2.
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Osobitné otázky

5. vyzýva Radu, aby dodržiavala svoje záväzky týkajúce sa základných práv, aby urýchlene 
odblokovala návrh Komisie z 2. júla 2008 na smernicu Rady o vykonávaní zásady 
rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, 
zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu; v tejto súvislosti zdôrazňuje práva 
osôb s postihnutím, ktorí sa snažia žiť čo najnormálnejšie, a práva detí, najmä v súvislosti 
s cezhraničnými spormi o starostlivosť o dieťa a rodičovskými právami týkajúcimi sa 
návštev;

6. vyjadruje poľutovanie nad diskrimináciou menšín a vyzýva Radu, aby podnikla účinné 
a zodpovedné kroky na presadenie hodnôt Únie vo vzťahu k členským štátom, ktoré 
nedodržiavajú svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy, ktoré sa týkajú týchto otázok, 
a požaduje silnejšiu legislatívu, politiky a opatrenia proti rasizmu, xenofóbii a homofóbii;

7. upozorňuje na prípady obmedzenia slobody médií, ktoré sa často uvádzajú v mnohých 
prijatých petíciách, a vyzýva Komisiu, aby Agentúru Európskej únie pre základné práva 
(FRA) poverila monitorovaním v tejto oblasti a revidovala legislatívu EÚ s cieľom 
zabezpečiť uplatňovanie spoločných noriem pre pluralitu a slobodu médií;

8. osobitne zdôrazňuje otázku, ktorá je predmetom veľmi veľkého počtu petícií určených 
Parlamentu, a to otázku vyvlastňovania nehnuteľností bez spravodlivej kompenzácie, 
ktoré občania získali využitím slobody pohybu a pohybu svojho kapitálu;

9. vyzýva Komisiu, aby urýchlene zabezpečila, že členské štáty transponujú a budú správne 
uplatňovať smernicu 2004/38/ES o slobode pohybu občanov, ako to zaručuje charta, 
keďže sa často vyskytujú petície o problémoch, s ktorými sa pri výkone svojich práv 
stretávajú okrem iného štátni príslušníci tretích krajín s legálnym pobytom, ktorí sú 
manželskými partnermi, registrovanými partnermi a partnermi občanov EÚ;

10. pripomína, že prenosnosť dávok sociálneho poistenia, dôchodkov, zdravotnej 
starostlivosti a uznávanie dokladov o odbornej kvalifikácií, občianskom stave a ich 
účinkov sú dôležité práva, ktoré by mohli zabezpečiť, aby občania mali plný úžitok zo 
svojich základných práv vrátane práv vyplývajúcich z dokončenia vnútorného trhu, 
poznamenáva však, že mnohí občania sa stále stretávajú s problémami pri uplatňovaní 
týchto práv; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili riadne dodržiavanie, 
uplatňovanie a rozvoj týchto práv;

11. zdôrazňuje, že úloha Komisie ako strážkyne zmlúv nie je obmedzená na zabezpečenie 
toho, aby členské štáty transponovali legislatívu, ale zahŕňa aj úplné a správne 
uplatňovanie právnych predpisov, najmä s cieľom chrániť základné práva občanov; 
poukazuje na právne vákuum týkajúce sa prístupu občanov k právnej náprave v prípadoch, 
keď členské štáty netransponovali právne predpisy EÚ, ktoré sa ich priamo týkajú, alebo 
ich transponovali až neskôr;

12. navrhuje, aby bolo do výročnej správy Komisie o ľudských právach zahrnuté hodnotenie 
situácie v členských štátoch; predkladá Parlamentu návrh, aby spoločne s Výborom pre 
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a s Výborom pre petície usporadúval 
výročnú konferenciu s účasťou občianskej spoločnosti a iných zainteresovaných strán;
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13. víta politiku Komisie založenú na tom, aby boli občanom poskytované konkrétne 
informácie o ich právach a spôsoboch zákonných opravných prostriedkov, ktoré sú im 
k dispozícii v prípade porušenia ich základných práv; zároveň však zdôrazňuje 
skutočnosť, že to Komisiu nezbavuje jej inštitucionálnej povinnosti analyzovať sťažnosti 
občanov týkajúce sa možných porušení základných práv, ktorých sa dopustila EÚ a jej 
členské štáty nielen pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ, ale aj v súvislosti so 
situáciami, keď došlo k systematickým chybám pri ochrane základných práv v rámci 
členských štátov; vyzýva Komisiu, aby plnila svoju úlohu ochraňovať európsky právny 
poriadok založený na demokracii a základných právach a aby príslušné členské štáty 
upozornila na takéto situácie; domnieva sa, že Európsky parlament, ktorý má omnoho 
širšie politické pole pôsobnosti, by mal občanom EÚ a osobám s trvalým pobytom v EÚ 
vysvetliť opatrenia, ktoré prijíma na zabezpečenie a ochranu ich základných práv;

14. vyzýva Komisiu, aby revidovala nariadenie, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie 
pre základné práva, s cieľom posilniť jej mandát, právomoci a nezávislosť.


