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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. naliehavo požaduje prijatie opatrení 
na riešenie takzvanej kodanskej dilemy, 
teda situácie, keď Únia stanoví vysoké 
normy pre kandidátske krajiny, ale chýbajú 
jej nástroje pre existujúce členské štáty; 
žiada vytvorenie (podľa možnosti na 
základe medziinštitucionálnej dohody) tzv. 
kodanskej komisie zloženej z nezávislých 
odborníkov na vysokej úrovni v oblasti 
základných práv, menovaných taktiež 
Parlamentom, ktorej cieľom musí byť 
zaistiť dodržiavanie spoločných hodnôt 
zakotvených v článku 2 ZEÚ všetkými 
členskými štátmi, kontinuitu tzv. 
kodanských kritérií a poradenstvo 
a podávanie správ súvisiacich so 
záležitosťami v oblasti základných práv, 
kým sa nezmení nariadenie, ktorým sa 
zriaďuje Agentúra pre základné práva1 tak, 
aby sa rozšírila jej pôsobnosť a zvýšili jej 
právomoci, ako o to Parlament opakovane 
žiadal; 

__________________ 
1  Nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 zo 15. februára 
2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie 
pre základné práva, Ú. v. EÚ L 53, 22. 2. 2007, s. 1. 

16. berie na vedomie oznámenie Komisie 
a pripomína pozície, ktoré Parlament 
prijal v súvislosti s vytvorením nového 
rámca pre právny štát s cieľom posilniť 
schopnosť Únie riešiť takzvanú kodanskú 
dilemu, teda situáciu, keď Únia stanoví 
vysoké normy pre kandidátske krajiny, ale 
chýbajú jej fungujúce nástroje pre 
existujúce členské štáty;  ktorých cieľom 
musí byť zaistiť dodržiavanie spoločných 
hodnôt zakotvených v článku 2 ZEÚ 
všetkými členskými štátmi, kontinuitu tzv. 
kodanských kritérií, kým sa nezmení 
nariadenie, ktorým sa zriaďuje Agentúra 
pre základné práva1, ako o to Parlament 
opakovane žiadal;  

 

 

 

____________________ 
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