
MN\1123888SK.docx

SK SK

VÝBOR PRE PETÍCIE

VEREJNÉ VYPOČUTIE

Boj proti diskriminácii občanov EÚ v členských štátoch EÚ a ochrana menšín

štvrtok 4. mája 2017 od 9.00 do 12.30 h

Európsky parlament, Brusel, budova ASP, miestnosť A3E-2

9.00 – 9.15 h: Úvodné slovo predsedníčky Výboru pre petície Cecilie Wikströmovej

9.15 – 9.45 h: Predloženie štúdie s názvom Discrimination(s) as emerging from petitions 
received (Prípady diskriminácie vyplývajúce z prijatých petícií), o ktorej 
vypracovanie požiadala tematická sekcia C Výboru pre petície

Chiara Favilli, profesorka, Katedra práva, Università degli Studi di Firenze 
(univerzita vo Florencii)
Nicole Lazzerini, výskumná pracovníčka, Katedra práva, Università degli Studi 
di Firenze (univerzita vo Florencii)

Prvý panel

Právo občanov na rovnosť a nediskrimináciu s ohľadom na právo EÚ a Chartu 
základných práv Európskej únie 

Moderátorka: Tatjana Ždanoka

9.45 – 10.00 h: Zásady rovnosti pred právom a nediskriminácie v práve EÚ (vrátane smerníc 
2000/43 a 2000/78 o diskriminácii) v politike EK
Szabolcs Schmidt, vedúci oddelenia GR JUST D.1, Nediskriminácia a 
koordinácia rómskej problematiky, v mene komisárky Jourovej (Spravodlivosť 
a rodová rovnosť)

10.00 – 10.30 h: Jurisprudencia Súdneho dvora Európskej únie (a Európskeho súdu pre 
ľudské práva) v oblasti zásad rovnosti a nediskriminácie (otázky týkajúce sa 
ochrany menšín)
Tamas Lukacsi, Právna služba EP 
a
Vesna Crnic-Grotic, profesorka medzinárodného práva, Katedra práva, 
Sveučilište u Rijeci (univerzita v Rijeke, Chorvátsko), a predsedníčka Výboru 
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expertov Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov (ECRML), 
Rada Európy

10.30 – 10.45 h: Neoficiálna alebo nepriama diskriminácia v oblasti vzdelávania a 
niektoré všeobecné aspekty ochrany menšín 
Katarzyna Miksza, docentka, Inštitút medzinárodného práva a práva EÚ, 
Mykolo Romerio universitetas (univerzita vo Vilniuse)

10.45 – 11.00 h: Otázky a odpovede

Druhý panel

Boj proti diskriminácii menšín: opatrenia a riešenia v rámci rozhodnutí Komisie o 
petíciách a postupov niektorých členských štátov
(pozri zoznam petícií*)

Moderátor: Pál Csáky

11.00 – 11.15 h: Prípady diskriminácie LGB rodín sťahujúcich sa medzi členskými štátmi 
a vnútroštátne najlepšie postupy pre uznanie práv LGB rodín v EÚ
Alina Tryfonidou, docentka práva EÚ, School of Law, University of Reading 
(univerzita v Readingu)

11.15 – 11.30 h: Prípadová(-é) štúdia(-e) na základe niektorých otvorených petícií 
dotýkajúcich sa občanov EÚ a zameraných na práva menšín, napríklad stratu 
občianstva EÚ (petícia č. 1315/2015)
Ágoston Korom, PhD, odborný asistent, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
(Národná univerzita pre verejnú službu v Budapešti), Fakulta politológie a 
verejnej správy, Inštitút pre štátnu správu a verejnú politiku 

11.30 – 11.45 h: Jazyk ako najčastejšie sa opakujúci dôvod diskriminácie v oblasti práv 
národnostných menšín
Petteri Laihonen, mimoriadny profesor, Centrum aplikovaného štúdia jazykov, 
Jyväskylän yliopisto (univerzita v Jyväskylä)

11.45 – 12.00 h:Vystúpenie troch predkladateľov petícií (Tomasz Snarski - petícia č. 0358/2011, 
Ernő Fancsali - petícia č. 0111/2016, Rafal Bartek - petícia č. 1433/2016)

12.00 – 12.15 h: Otázky a odpovede

12.15 – 12.30 h: Záverečné slovo Pála Csákyho
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* petície vybraté ako možné prípadové štúdie:

1 a 2) č. 0642/2009, č. 1833/2009 10) č. 0709/2015
3) č. 1227/2011 11) č. 0943/2012
4) č. 1315/2015 12) č. 0111/2016
5) č. 0052/2015 13 a 14) č. 1081/2015 a č. 0513/2016
6) č. 0141/2016 15) č. 1433/16 a č. 0193/2017 

7, 8 a 9) č. 0358/2011, č. 0942/2011 a č. 0217/2014 
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