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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o schválení Charty základných práv Únie Európskym parlamentom
(2007/2218(ACI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na list predsedu Parlamentu z 25. októbra 2007,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, podpísanú a vyhlásenú 7. decembra 
2000 v Nice1,

– so zreteľom na svoje rozhodnutie zo 14. novembra 2000 o schválení návrhu Charty základných 
práv Európskej únie2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2002 o vplyve Charty základných práv Európskej 
únie a jej budúcom statuse3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. septembra 2003 o návrhu Zmluvy o Ústave pre Európu 
a stanovisko Európskeho parlamentu k zvolaniu medzivládnej konferencie4, najmä odsek 4 
tohto stanoviska,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. januára 2005 o Zmluve o Ústave pre Európu5, najmä odsek 
5 písm. a) a odsek 6 tohto uznesenia,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júla 2007 o zvolaní medzivládnej konferencie: stanovisko 
Európskeho parlamentu (článok 48 Zmluvy o EÚ)6, najmä odseky 8, 12 a 17 tohto uznesenia,

– so zreteľom na článok 6 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii revidovanej návrhom reformnej 
zmluvy, ktorý schválila medzivládna konferencia z roku 2007,

– so zreteľom na článok 120 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0445/2007),

A. keďže návrh reformnej zmluvy potvrdením právne záväzného charakteru Charty základných 
práv zachoval podstatu veľkého úspechu, ktorým je časť II Zmluvy o Ústave pre Európu,

B. keďže Európsky parlament už odsúhlasil úpravy Charty základných práv, ktorá bola pôvodne 
slávnostne vyhlásená 7. decembra 2000 v Nice, tým, že vo svojom vyššie uvedenom uznesení 
z 24. septembra 2003 zhodnotil výsledky činnosti Konventu o budúcnosti Európy, ako aj tým, 
že vo svojom vyššie uvedenom uznesení z 12. januára 2005 schválil Zmluvu o Ústave pre 

1 Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.
2 Ú. v. ES C 223, 8.8.2001, s. 74(správa Duff/Voggenhuber).
3 Ú. v. EÚ C 300 E, 11.12.2003, s. 432(správa Duff).
4 Ú. v. EÚ C 77 E, 26.3.2004, s. 255(správa Gil Robles Gil Delgado/Tsatsos).
5 Ú. v. EÚ C 247 E, 6.10.2005, s. 88(správa Corbett/Méndez de Vigo).
6 Prijaté texty, P6_TA(2007)0328(správa Leinen).
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Európu, ktorá bola výsledkom práce medzivládnej konferencie z roku 2004,

C. keďže vo svojom vyššie uvedenom uznesení z 11. júla 2007 vyjadrením svojho stanoviska 
k zvolaniu medzivládnej konferencie privítal skutočnosť, že mandát medzivládnej konferencie 
potvrdil právnu záväznosť Charty základných práv, no zároveň vyjadril hlboké znepokojenie 
v súvislosti s protokolom č. 7, ktorého cieľom je obmedziť uplatňovanie charty v niektorých 
členských štátoch,

D. keďže v odseku 17 svojho vyššie uvedeného uznesenia z 11. júla 2007 zdôraznil svoj zámer 
starostlivo preskúmať výsledok medzivládnej konferencie z roku 2007, keď predloží svoje 
stanovisko k reformnej zmluve po jej podpísaní,

1. schvaľuje Chartu základných práv Únie v znení uvedenom v prílohe k tejto správe;

2. udeľuje svojmu predsedovi mandát, aby pred podpísaním reformnej zmluvy chartu spolu 
s predsedom Európskej rady a predsedom Komisie slávnostne vyhlásil, a poveruje ho, aby 
podnikol kroky potrebné na jej zverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil predsedovi Európskej rady 
a predsedovi Komisie na informáciu.
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PRÍLOHA: CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV ÚNIE

Európsky parlament, Rada a Komisia slávnostne vyhlasujú za Chartu základných práv Európskej 
únie tento text:

CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE

PREAMBULA

Národy Európy sa rozhodli vytváraním stále užšieho zväzku zdieľať mierovú budúcnosť na základe 
spoločných hodnôt.

Pamätajúc na svoje duchovné a morálne dedičstvo je Únia založená na nedeliteľných a 
univerzálnych hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity; je založená na 
zásadách demokracie a právneho štátu. Do stredobodu svojej činnosti stavia človeka, a to 
zavedením občianstva Únie a vytvorením priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Únia prispieva k zachovaniu a rozvoju týchto spoločných hodnôt pri rešpektovaní rozmanitosti 
kultúr a tradícií národov Európy, ako aj národnej identity členských štátov a organizácie ich 
orgánov verejnej moci na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni; usiluje sa podporovať vyvážený 
a trvalo udržateľný rozvoj a zabezpečuje voľný pohyb osôb, služieb, tovaru a kapitálu, ako aj 
slobodu usadiť sa.

Na tento účel je potrebné posilniť ochranu základných práv s ohľadom na vývoj spoločnosti, 
sociálny pokrok, vedecký a technický rozvoj, a to zviditeľnením týchto práv v charte.

Rešpektujúc právomoci a úlohy Únie, ako aj dodržiavanie zásady subsidiarity, táto charta opätovne 
potvrdzuje práva vyplývajúce najmä z ústavných tradícií a medzinárodných záväzkov spoločných 
pre členské štáty, Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, sociálnych 
chárt prijatých Úniou a Radou Európy, ako aj judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a 
Európskeho súdu pre ľudské práva. V tejto súvislosti budú súdy Únie a členských štátov vykladať 
túto chartu s náležitým zreteľom na vysvetlivky pripravené pod vedením predsedníctva Konventu, 
ktorý vypracoval chartu, a aktualizované pod vedením predsedníctva Európskeho konventu.

Uplatňovanie týchto práv zahŕňa zodpovednosť a povinnosti vo vzťahu k iným osobám, 
spoločenstvu ľudí a budúcim generáciám.

Únia z tohto dôvodu uznáva ďalej uvedené práva, slobody a zásady.
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HLAVA I
DÔSTOJNOSŤ

Článok 1
Ľudská dôstojnosť

Ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. Musí sa rešpektovať a ochraňovať.

Článok 2
Právo na život

1. Každý má právo na život.

2. Nikto nesmie byť odsúdený na trest smrti ani popravený.

Článok 3
Právo na nedotknuteľnosť osoby

1. Každý má právo na rešpektovanie jeho telesnej a duševnej nedotknuteľnosti.

2. V oblastiach medicíny a biológie sa musí rešpektovať najmä:

a) slobodný a informovaný súhlas dotknutej osoby za podmienok vymedzených zákonom;

b) zákaz eugenických praktík, najmä tých, ktoré sú zamerané na selekciu osôb;

c) zákaz využívania ľudského tela a jeho častí ako takých na dosiahnutie zisku;

d) zákaz reprodukčného klonovania ľudských bytostí.

Článok 4
Zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu

Nikoho nemožno mučiť ani podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu 
alebo trestu.

Článok 5
Zákaz otroctva a nútených prác

1. Nikoho nemožno držať v otroctve alebo nevoľníctve.

2. Od nikoho nemožno vyžadovať, aby vykonával nútené alebo povinné práce.

3. Obchodovanie s ľudskými bytosťami je zakázané.
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HLAVA II
SLOBODY

Článok 6
Právo na slobodu a bezpečnosť

Každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť.

Článok 7
Rešpektovanie súkromného a rodinného života

Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a 
komunikácie.

Článok 8
Ochrana osobných údajov

1. Každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

2. Tieto údaje musia byť riadne spracované na určené účely na základe súhlasu dotknutej 
osoby alebo na inom oprávnenom základe ustanovenom zákonom. Každý má právo na prístup 
k zhromaždeným údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo na ich opravu.

3. Dodržiavanie týchto pravidiel podlieha kontrole nezávislého orgánu.

Článok 9
Právo uzavrieť manželstvo a právo založiť rodinu

Právo uzavrieť manželstvo a právo založiť rodinu sa zaručuje v súlade s vnútroštátnymi 
zákonmi, ktoré upravujú výkon týchto práv.

Článok 10
Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania

1. Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania. Toto právo 
zahŕňa slobodu zmeniť svoje náboženské vyznanie alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať 
svoje náboženské vyznanie alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo 
súkromne, bohoslužbou, vyučovaním, vykonávaním úkonov a zachovávaním obradov.

2. Právo na výhradu vo svedomí sa uznáva v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré 
upravujú výkon tohto práva.
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Článok 11
Sloboda prejavu a právo na informácie

1. Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a 
prijímať a rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez 
ohľadu na hranice.

2. Rešpektuje sa sloboda a pluralita médií.

Článok 12
Sloboda zhromažďovania a združovania

1. Každý má právo pokojne sa zhromažďovať a slobodne sa združovať s inými na 
všetkých úrovniach, najmä v súvislosti s politickými, odborárskymi a občianskymi otázkami, 
z čoho vyplýva, že každý má právo zakladať na ochranu svojich záujmov odbory alebo 
vstupovať do nich.

2. Politické strany na úrovni Únie prispievajú k vyjadrovaniu politickej vôle občanov 
Únie.

Článok 13
Sloboda umenia a vedeckého bádania

Umenie a vedecké bádanie sú slobodné. Akademická sloboda sa rešpektuje.

Článok 14
Právo na vzdelanie

1. Každý má právo na vzdelanie a na prístup k odbornému a ďalšiemu vzdelávaniu.

2. Toto právo zahŕňa možnosť bezplatnej povinnej školskej dochádzky.

3. Sloboda zakladať vzdelávacie inštitúcie za predpokladu dodržiavania demokratických 
zásad a právo rodičov zabezpečiť vzdelanie a výchovu svojich detí v zhode s ich 
náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením sa rešpektuje v súlade s 
vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon tohto práva.

Článok 15
Slobodná voľba povolania a právo na prácu

1. Každý má právo na prácu a vykonávanie slobodne zvoleného alebo prijatého 
povolania.

2. Každý občan Únie si môže slobodne hľadať zamestnanie, pracovať, usadiť sa a 
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poskytovať služby v ktoromkoľvek členskom štáte.

3. Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú povolenie pracovať na území členských 
štátov, majú právo na rovnaké pracovné podmienky ako občania Únie.
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Článok 16
Sloboda podnikania

Sloboda podnikania sa uznáva v súlade s právom Únie, vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
praxou.

Článok 17
Vlastnícke právo

1. Každý má právo vlastniť svoj oprávnene nadobudnutý majetok, užívať ho, nakladať s 
ním a odkázať ho. Nikoho nemožno zbaviť jeho majetku, s výnimkou verejného záujmu, v 
prípadoch a za podmienok, ktoré ustanovuje zákon, pričom musí byť včas vyplatená 
spravodlivá náhrada. Užívanie majetku môže byť upravené zákonom v nevyhnutnej miere v 
súlade so všeobecným záujmom.

2. Duševné vlastníctvo je chránené.

Článok 18
Právo na azyl

Právo na azyl sa zaručuje dodržiavaním pravidiel Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 a 
Protokolu z 31. januára 1967 týkajúcich sa postavenia utečencov a v súlade so Zmluvou o 
Európskej únii a so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluvy“).

Článok 19
Ochrana v prípade vysťahovania, vyhostenia alebo extradície

1. Hromadné vyhostenie je zakázané.

2. Nikto nesmie byť vysťahovaný, vyhostený ani vydaný do štátu, v ktorom existuje 
vážne riziko, že bude vystavený trestu smrti, mučeniu alebo inému neľudskému alebo 
ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.

HLAVA III
ROVNOSŤ

Článok 20
Rovnosť pred zákonom

Pred zákonom sú si všetci rovní.
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Článok 21
Nediskriminácia

1. Zakazuje sa akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, 
etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, 
politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, 
zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

2. V rozsahu pôsobnosti zmlúv a bez toho aby boli dotknuté ich osobitné ustanovenia, je 
zakázaná akákoľvek diskriminácia z dôvodu štátnej príslušnosti.

Článok 22
Kultúrna, náboženská a jazyková rozmanitosť

Únia rešpektuje kultúrnu, náboženskú a jazykovú rozmanitosť.

Článok 23
Rovnosť medzi ženami a mužmi

Rovnosť medzi ženami a mužmi musí byť zabezpečená vo všetkých oblastiach, vrátane 
zamestnania, práce a odmeňovania.

Zásada rovnosti nebráni zachovávaniu alebo prijímaniu opatrení, ktoré ustanovujú osobitné 
výhody v prospech menej zastúpeného pohlavia.

Článok 24
Práva dieťaťa

1. Deti majú právo na takú ochranu a starostlivosť, ktorá je potrebná pre ich blaho. Môžu 
slobodne vyjadrovať svoje názory. Tieto názory sa berú do úvahy pri otázkach, ktoré sa ich 
týkajú, s prihliadnutím na ich vek a vyspelosť.

2. Pri všetkých opatreniach prijatých orgánmi verejnej moci alebo súkromnými 
inštitúciami, ktoré sa týkajú detí, sa musia v prvom rade brať do úvahy najlepšie záujmy 
dieťaťa.

3. Každé dieťa má právo na pravidelné udržiavanie osobných vzťahov a priamych stykov 
s obidvomi svojimi rodičmi, ak to nie je v rozpore s jeho záujmom.

Článok 25
Práva starších osôb

Únia uznáva a rešpektuje právo starších osôb na dôstojný a nezávislý život a na účasť 
na spoločenskom a kultúrnom živote.
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Článok 26
Integrácia osôb so zdravotným postihnutím

Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú 
určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní, a 
účasti na spoločenskom živote.

HLAVA IV
SOLIDARITA

Článok 27
Právo pracovníkov na informácie a konzultácie v rámci podniku

Pracovníkom alebo ich zástupcom sa zaručuje na zodpovedajúcich úrovniach právo na  
informácie a konzultácie v primeranom čase v prípadoch a za podmienok ustanovených 
právom Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

Článok 28
Právo na kolektívne vyjednávanie a kolektívne akcie

Pracovníci a zamestnávatelia alebo ich príslušné organizácie majú v súlade s právom Únie a 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou právo vyjednávať a uzatvárať kolektívne 
zmluvy na zodpovedajúcich úrovniach a v prípade konfliktu záujmov uskutočniť kolektívne 
akcie na ochranu svojich záujmov vrátane štrajku.

Článok 29
Právo na prístup k službám zamestnanosti

Každý má právo na prístup k bezplatným službám zamestnanosti.

Článok 30
Ochrana v prípade bezdôvodného prepustenia

Každý pracovník má právo na ochranu pred bezdôvodným prepustením v súlade s právom 
Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

Článok 31
Spravodlivé a primerané pracovné podmienky
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1. Každý pracovník má právo na pracovné podmienky, ktoré zohľadňujú jeho zdravie, 
bezpečnosť a dôstojnosť.

2. Každý pracovník má právo na stanovenie najvyššej prípustnej dĺžky pracovného času, 
denný a týždenný odpočinok, ako aj každoročnú platenú dovolenku.
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Článok 32
Zákaz detskej práce a ochrana mladistvých pri práci

Detská práca sa zakazuje. Minimálny vek na prijatie do zamestnania nesmie byť nižší ako 
minimálny vek na ukončenie povinnej školskej dochádzky bez toho, aby boli dotknuté 
pravidlá, ktoré môžu byť výhodnejšie pre mladistvých, a okrem vymedzených výnimiek.

Mladiství prijatí do zamestnania musia mať zabezpečené pracovné podmienky primerané ich 
veku a musia byť chránení pred ekonomickým vykorisťovaním alebo akoukoľvek prácou, 
ktorá by mohla ohroziť ich bezpečnosť, zdravie alebo telesný, psychický, morálny alebo 
sociálny vývoj, alebo ohroziť ich vzdelávanie.

Článok 33
Rodina a pracovný život

1. Rodina požíva právnu, ekonomickú a sociálnu ochranu.

2. Na účely zosúladenia rodinného a pracovného života má každý právo na ochranu pred 
prepustením z práce z dôvodu spojeného s materstvom, ako aj právo na platenú materskú 
dovolenku alebo rodičovskú dovolenku po narodení alebo osvojení dieťaťa.

Článok 34
Sociálne zabezpečenie a sociálna pomoc

1. Únia uznáva a rešpektuje právo na dávky sociálneho zabezpečenia a sociálne služby, 
ktorými sa zabezpečuje ochrana v prípade materstva, choroby, pracovných úrazov, závislosti 
alebo vysokého veku, ako aj v prípade straty zamestnania, podľa pravidiel ustanovených 
právom Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

2. Každý, kto má bydlisko alebo sa oprávnene pohybuje v rámci Európskej únie, má 
právo na dávky sociálneho zabezpečenia a sociálne výhody v súlade s právom Únie a 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

3. S cieľom bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe Únia uznáva a rešpektuje 
právo na sociálnu pomoc a pomoc pri bývaní s cieľom zabezpečiť dôstojnú existenciu 
všetkých osôb, ktoré nemajú dostatok prostriedkov, v súlade s právom Únie a vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a praxou.

Článok 35
Zdravotná starostlivosť

Každý má právo na prístup k preventívnej zdravotnej starostlivosti a právo využívať lekársku 
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starostlivosť za podmienok ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou. Pri 
tvorbe a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany 
ľudského zdravia.
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Článok 36
Prístup k službám všeobecného hospodárskeho záujmu

Únia uznáva a rešpektuje prístup k službám všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorý je 
ustanovený vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou, v súlade so zmluvami, s cieľom 
podporovať sociálnu a územnú súdržnosť Únie.

Článok 37
Ochrana životného prostredia

Vysoká úroveň ochrany životného prostredia a zlepšovanie kvality životného prostredia sa 
musia začleniť do politík Únie a zabezpečiť v súlade so zásadou trvalo udržateľného rozvoja.

Článok 38
Ochrana spotrebiteľa

Politiky Únie zabezpečia vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa.

HLAVA V
OBČIANSTVO

Článok 39
Právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu

1. Každý občan Únie má právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho 
parlamentu v členskom štáte, v ktorom má bydlisko, a to za rovnakých podmienok ako štátni 
príslušníci toho štátu.

2. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení vo všeobecných, priamych a slobodných 
voľbách tajným hlasovaním.

Článok 40
Právo voliť a byť volený vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

Každý občan Únie má právo voliť a byť volený vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v členskom štáte, v ktorom má bydlisko, a to za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci 
toho štátu.
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Článok 41
Právo na dobrú správu vecí verejných

1. Každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho 
záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote.

2. Toto právo zahŕňa najmä:

a) právo každého na vypočutie pred prijatím akékohoľvek individuálneho opatrenia, ktoré 
by sa ho mohlo nepriaznivo dotýkať;

b) právo každého na prístup k spisu, ktorý sa ho týka, za predpokladu rešpektovania 
oprávnených záujmov dôvernosti a služobného a obchodného tajomstva;

c) povinnosť administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia.

3. Každý má právo na náhradu škody spôsobenej inštitúciami alebo zamestnancami Únie 
pri výkone ich funkcií v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky 
členských štátov.

4. Každý sa môže obrátiť na inštitúcie Únie v jednom z jazykov zmlúv a musí dostať 
odpoveď v rovnakom jazyku.

Článok 42
Právo na prístup k dokumentom

Každý občan Únie, ako aj každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá právnická 
osoba, ktorá má sídlo v členskom štáte, má právo na prístup k dokumentom inštitúcií, 
orgánov, úradov a agentúr Únie, bez ohľadu na ich nosič.

Článok 43
Európsky ombudsman

Každý občan Únie, ako aj každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá právnická 
osoba, ktorá má sídlo v členskom štáte, má právo oznámiť Európskemu ombudsmanovi 
prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, s 
výnimkou Súdneho dvora Európskej únie v rámci výkonu jeho súdnych právomocí.

Článok 44
Petičné právo

Každý občan Únie, ako aj každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá právnická 
osoba, ktorá má sídlo v členskom štáte, má právo obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament.
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Článok 45
Sloboda pohybu a pobytu

1. Každý občan Únie má právo na slobodný pohyb a pobyt na území členských štátov.

2. Sloboda pohybu a pobytu sa môže priznať v súlade so zmluvami štátnym príslušníkom 
tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členského štátu.

Článok 46
Diplomatická a konzulárna ochrana

Každý občan Únie má na území tretej krajiny, v ktorej sa nenachádza zastúpenie členského 
štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, právo na poskytnutie ochrany diplomatickými alebo 
konzulárnymi orgánmi ktoréhokoľvek iného členského štátu za rovnakých podmienok ako 
štátni príslušníci takéhoto štátu.

HLAVA VI
SPRAVODLIVOSŤ

Článok 47
Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces

Každý, koho práva a slobody zaručené právom Únie sú porušené, má za podmienok 
ustanovených v tomto článku právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom.

Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote 
prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom. Každý musí mať možnosť 
poradiť sa, obhajovať sa a nechať sa zastupovať.

Právna pomoc sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky v prípade, ak je táto 
pomoc potrebná na zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti.

Článok 48
Prezumpcia neviny a právo na obhajobu

1. Každý, kto je obvinený, sa považuje za nevinného, kým jeho vina nebola preukázaná 
zákonným spôsobom.

2. Každý, kto je obvinený, má zaručené právo na obhajobu.
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Článok 49
Zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov

1. Nikoho nemožno odsúdiť za konanie alebo opomenutie, ktoré v čase, keď bolo 
spáchané, nebolo podľa vnútroštátneho alebo medzinárodného práva trestným činom. Takisto 
nesmie byť uložený trest prísnejší, než aký bolo možné uložiť v čase spáchania trestného činu. 
Ak po spáchaní trestného činu zákon ustanovuje miernejší trest, uloží sa tento trest.

2. Tento článok nebráni súdeniu a potrestaniu osoby za konanie alebo opomenutie, ktoré 
v čase, keď bolo spáchané, bolo trestné podľa všeobecných právnych zásad uznávaných 
spoločenstvom národov.

3. Prísnosť trestov nesmie byť neprimeraná trestnému činu.

Článok 50
Právo nebyť stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní dvakrát za ten istý trestný čin

Nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní za trestný čin, za ktorý už bol v 
rámci Únie oslobodený alebo odsúdený konečným rozsudkom v súlade so zákonom.

HLAVA VII
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

UPRAVUJÚCE VÝKLAD A UPLATŇOVANIE CHARTY

Článok 51
Rozsah pôsobnosti

1. Ustanovenia tejto charty sú pri dodržaní zásady subsidiarity určené pre inštitúcie, 
orgány, úrady a agentúry Únie, a tiež pre členské štáty výlučne vtedy, ak uplatňujú právo 
Únie. V dôsledku toho rešpektujú práva, dodržiavajú zásady a podporujú ich uplatňovanie 
v súlade so svojimi príslušnými právomocami a pri zachovaní obmedzení právomocí Únie, 
ktoré boli na ňu prenesené zmluvami.

2. Táto charta nerozširuje rozsah pôsobnosti práva Únie nad rámec právomocí Únie, ani 
nezakladá žiadnu novú právomoc ani úlohu pre Úniu, ani nemení právomoci a úlohy 
vymedzené v zmluvách.
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Článok 52
Rozsah a výklad práv a zásad

1. Akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v tejto charte musí byť 
ustanovené zákonom a rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd. Za predpokladu 
dodržiavania zásady proporcionality možno tieto práva a slobody obmedziť len vtedy, ak je to 
nevyhnutné a skutočne to zodpovedá cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú uznané Úniou, 
alebo ak je to potrebné na ochranu práv a slobôd iných.

2. Práva uznané v tejto charte, ktoré sú predmetom ustanovení zmlúv, sa vykonávajú za 
podmienok a v medziach vymedzených týmito zmluvami.

3. V rozsahu, v akom táto charta obsahuje práva, ktoré zodpovedajú právam zaručeným 
v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zmysel a rozsah týchto 
práv je rovnaký ako zmysel a rozsah práv ustanovených v uvedenom dohovore. Toto 
ustanovenie nebráni tomu, aby právo Únie priznávalo širší rozsah ochrany týchto práv.

4. V rozsahu, v akom táto charta uznáva základné práva vyplývajúce z ústavných tradícií 
spoločných pre členské štáty, sa tieto práva musia vykladať v súlade s týmito tradíciami.

5. Ustanovenia tejto charty, ktoré obsahujú zásady, môžu byť vykonávané legislatívnymi 
a exekutívnymi aktmi prijatými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, a aktmi 
členských štátov, ak tieto uplatňujú právo Únie, pri vykonávaní svojich príslušných 
právomocí. Možno sa ich dovolávať pred súdom len na účely výkladu a preskúmavania 
zákonnosti týchto aktov.

6. Vnútroštátne právne predpisy a prax sa musia zohľadniť v plnej miere tak, ako je to 
vymedzené v tejto charte.

7. Súdy Únie a členských štátov náležite prihliadajú na vysvetlivky vypracované s 
cieľom poskytnúť usmernenia pri výklade tejto charty.

Článok 53
Úroveň ochrany

Žiadne ustanovenie tejto charty sa nesmie vykladať tak, že obmedzuje alebo poškodzuje 
ľudské práva a základné slobody uznané, v rámci príslušného rozsahu ich pôsobnosti, právom 
Únie, medzinárodným právom a medzinárodnými zmluvami, ktorých zmluvnou stranou je 
Únia alebo všetky členské štáty, a najmä Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a 
základných slobôd, ako aj ústavami členských štátov.
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Článok 54
Zákaz zneužívania práv

Žiadne ustanovenie tejto charty sa nesmie vykladať tak, že zahŕňa právo vyvíjať činnosť alebo 
dopúšťať sa činov zameraných na poškodenie práv a slobôd uznaných v tejto charte alebo na 
ich obmedzenie vo väčšom rozsahu, ako je ustanovený v tejto charte.

Vyššie uvedený text preberá s úpravami chartu vyhlásenú 7. decembra 2000 a nahrádza ju odo 
dňa nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy.

Podpisy
Za Európsky Parlament
Za Radu Európskej únie
Za Európske spoločenstvo

_________________
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