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2.9.2015 A8-0230/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Elissavet Vozemberg, Barbara Matera, Milan Zver, Monika Hohlmeier 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2013 – 2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 

nelegislatívneho uznesenia A8-0230/2015 

Uznesenie Európskeho parlamentu k situácii v oblasti základných práv v Európskej únii 

(2013 – 2014) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na preambulu Zmluvy o Európskej únii (ďalej len Zmluva o EÚ) a na jej 
príslušné články; 

– so zreteľom okrem iného na článok 2, článok 3 ods. 3 druhú zarážku a články 6, 7 a 9 
ZEÚ, 

– so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), najmä na jeho 
odsek 7, 

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie zo 7. decembra 2000 (ďalej len 
charta), ktorá bola vyhlásená 12. decembra 2007 v Štrasburgu a nadobudla platnosť 
nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009, 

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv prijatú Valným zhromaždením 
OSN v roku 1948, 

– so zreteľom na zmluvy OSN o ochrane ľudských práv a základných slobôd a na 
judikatúru zmluvných orgánov OSN, 

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý bol 
prijatý v New Yorku 13. decembra 2006 a ratifikovaný EÚ 23. decembra 2010, 

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa prijatý v New Yorku 20. novembra 
1989, 

– so zreteľom na tieto všeobecné poznámky Výboru OSN pre práva dieťaťa: č. 7 (2005) 
o uplatňovaní práv dieťaťa v ranom detstve, č. 9 (2006) o právach detí so zdravotným 
postihnutím, č. 10 (2007) o právach detí v súdnom systéme pre mladistvých, č. 12 
(2009) o právu dieťaťa byť vypočuté, č. 13 (2011) o práve dieťaťa na ochranu pred 
všetkými formami násilia a č. 14 (2013) o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho 
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najlepších záujmov, 

– so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 
1979 a na pekinskú akčnú platformu, na svoje uznesenia z 25. februára 2014 
s odporúčaniami pre Komisiu o boji proti násiliu voči ženám1 a zo 6. februára 2014 
o oznámení Komisie s názvom Na ceste k odstráneniu mrzačenia ženských pohlavných 
orgánov2, a na závery Rady z 5. júna 2014 o predchádzaní všetkým formám násilia voči 
ženám a dievčatám vrátane mrzačenia ženských pohlavných orgánov a boji proti nim, 

– so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP), 
judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, dohovory, odporúčania, uznesenia 
a správy Parlamentného zhromaždenia, Výboru ministrov, komisára pre ľudské práva 
a Benátskej komisie Rady Európy, 

– so zreteľom na strategické usmernenia pre priestor slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti, ktoré Európska rada prijala 27. júna 2014, 

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu 
násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), 

– so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada 
rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod3, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na 
integráciu Rómov v členských štátoch4, 

– so zreteľom na balík smerníc venovaných procesným právam obhajoby v EÚ5, 
– so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji 

proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného 
práva6, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 
o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, 
ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV7, 

– so zreteľom na rozhodnutia a judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a judikatúru 
národných ústavných súdov, v ktorých sa odkazuje na chartu ako na referenčný 
dokument pri výklade vnútroštátneho práva, 

– so zreteľom na politické usmernenia pre novú Európsku komisiu, ktoré predseda 
Juncker predložil Parlamentu 15. júla 2014,  

                                                 
1
 Prijaté texty, P7_TA(2014)0126. 

2
 Prijaté texty, P7_TA(2014)0105. 

3 Ú. v. EÚ L 180, 19.07.2000, s. 22. 
4
 Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1. 

5
 Smernica 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010, smernica 2012/13/EÚ z 22. mája 2012, smernica 2013/48/EÚ 
z 22. októbra 2013. 
6 Ú. v. EÚ L 328, 06.12.2008, s. 55. 
7 Ú. v. EÚ L 101, 15.04.2011, s. 1. 
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– so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje 
všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní1 a návrh smernice 
Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na 
náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu 
(COM(2008)0426), 

– so zreteľom na stratégiu EÚ na roky 2012 – 2016 zameranú na odstránenie 
obchodovania s ľuďmi (COM(2012)0286), a najmä ustanovenia týkajúce sa 
financovania vypracovania usmernení o systémoch ochrany detí a výmene najlepších 
postupov, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2013 o pokroku pri vykonávaní 
národných stratégií integrácie Rómov2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2013 o situácii maloletých bez 
sprievodu v EÚ3, 

– so zreteľom na svoje uznesenia o základných a ľudských právach, ochrane menšín 
a politikách boja proti diskriminácii, 

– so zreteľom na vypočutia Fransa Timmermansa v Parlamente 7. októbra 2014 a 11. 
februára 2015, 

– so zreteľom na vypočutie Dimitrisa Avramopoulosa v Parlamente 30. septembra 2014, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

A. keďže dodržiavanie a presadzovanie ľudských práv, základných slobôd, demokracie, 
ako aj hodnôt a zásad uvedených v zmluvách EÚ a medzinárodných nástrojoch 
súvisiacich s ľudskými právami (Všeobecná deklarácia ľudských práv, EDĽP, 
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný dohovor 
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach atď.) je pre Úniu a jej členské štáty 
povinné a musí byť v centre európskej integrácie; 

B. keďže podľa článku 2 ZEÚ je EÚ založená na rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, 
slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a ľudských práv vrátane práv osôb 
patriacich k menšinám, čo sú spoločné hodnoty všetkých členských štátov, ktoré musí 
dodržiavať EÚ i každý jednotlivý členský štát v rámci všetkých svojich politík tak na 
vnútornej, ako aj na vonkajšej úrovni; keďže podľa článku 17 ZEÚ musí Komisia 
zabezpečiť uplatňovanie zmlúv;  

C. keďže v súlade s článkom 6 ZEÚ zodpovedá EÚ pri akýchkoľvek opatreniach, ktoré 
prijme, za dodržiavanie a presadzovanie základných práv bez ohľadu na svoje 
právomoci v príslušnej oblasti; keďže k tomu istému sa nabádajú aj členské štáty; 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 303, 02.12.2000, s. 26. 
2 Prijaté texty, P7_TA(2013)0594. 
3 Prijaté texty, P7_TA(2013)0387. 
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D. keďže nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy bola Charta základných práv 
Európskej únie plnohodnotne začlenená do zmlúv, a preto je teraz právne záväzná pre 
inštitúcie, agentúry a iné orgány EÚ, ako aj pre členské štáty pri uplatňovaní právnych 
predpisov EÚ; keďže je nutné vytvoriť, podporovať a posilňovať skutočnú kultúru 
základných práv v inštitúciách EÚ, ale aj v členských štátoch, predovšetkým pri 
uplatňovaní práva EÚ na vnútroštátnej úrovni a vo vzťahoch s tretími krajinami; 

E. keďže v článkoch 2 a 3 Charty základných práv Európskej únie sa uznáva právo na 
život a právo na nedotknuteľnosť osoby; 

F. keďže EÚ funguje na základe predpokladu a vzájomnej dôvery, pokiaľ ide 
o dodržiavanie zásad demokracie, právneho štátu a základných práv zo strany členských 
štátov, ako sú uvedené v EDĽP a v Charte základných práv Európskej únie, a to najmä 
so zreteľom na rozvoj priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a na zásadu 
vzájomného uznávania;  

G. keďže korupcia spôsobuje sociálne škody a porušenia základných práv; keďže 
efektívny, nezávislý a nestranný súdny systém má zásadný význam pre právny štát 
a ochranu základných práv a občianskych slobôd občanov v Európe; 

H. keďže v článku 4 Charty základných práv Európskej únie sa zakazujú všetky formy 
neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania; 

I. keďže deti tvoria tretinu svetového obyvateľstva a pätinu obyvateľstva EÚ; keďže práva 
detí sú súčasťou ľudských práv, ktoré EÚ a jej členské štáty musia dodržiavať 
a presadzovať; keďže situácia detí v Európe a v celom svete nie je ani zďaleka 
uspokojivá a keďže títo zraniteľní občania stále čelia mnohým obmedzeniam svojich 
práv alebo ich porušeniam;  

J. keďže vytváranie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti podľa hlavy V ZFEÚ 
si vyžaduje plné dodržiavanie základných práv zo strany EÚ a každého členského štátu; 

K. keďže zásady právneho štátu sú hlavnou oporou európskej liberálnej demokracie 
a patria medzi základné zásady EÚ vyplývajúce zo spoločných ústavných tradícií 
všetkých členských štátov; 

L. keďže v Stredozemnom mori dochádza k bezprecedentným stratám tisícok životov, čo 
pre EÚ znamená obrovskú zodpovednosť konať s cieľom zachraňovať životy, zastaviť 
osoby obchodujúce s ľuďmi a pomáhať žiadateľom o azyl a utečencom a chrániť ich; 

M. keďže právo na azyl je zaručené Dohovorom o právnom postavení utečencov (Ženevský 
dohovor) z roku 1951 a protokolom z 31. januára 1967; 

N. keďže prejavy extrémneho nacionalizmu, rasizmu, xenofóbie a netolerancie z našich 
spoločností ešte nevymizli; keďže sa zdá, že v mnohých členských štátoch naopak 
naberajú na intenzite; 

O. keďže petičné právo vytvorilo úzku väzbu medzi občanmi EÚ a Európskym 
parlamentom; keďže európska iniciatíva občanov zaviedla nové priame prepojenie 
medzi občanmi EÚ a inštitúciami EÚ a môže posilniť rozvoj základných práv 
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a občianskych práv; 

P. keďže približne 80 miliónov občanov Európskej únie je zdravotne postihnutých; keďže 
ľudia so zdravotným postihnutím sa stále stretávajú s nedostatočnou pomocou 
a podporou pokiaľ ide o ich začlenenie; keďže EÚ ako strana Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím má povinnosť presadzovať, chrániť a dodržiavať práva 
osôb so zdravotným postihnutím, ako sú uvedené v tomto dohovore; 

Q. keďže ženy a dievčatá sú hlavné obete rodového násilia; keďže státisíce žien žijúcich 
v Európe sa už stali obeťou mrzačenia pohlavných orgánov a tisícom dievčat to hrozí; 

R. keďže obchodovanie so ženami a s deťmi a ich sexuálne vykorisťovanie je jasným 
porušením ľudských práv, ľudskej dôstojnosti a základných zásad práva a demokracie; 
keďže v súčasnosti sú ženy voči takýmto rizikám zraniteľnejšie v dôsledku väčšej 
ekonomickej neistoty a vyššieho rizika nezamestnanosti a chudoby; 

S. keďže Rómovia, najväčšia etnická menšina v Európe, sú naďalej obeťami závažnej 
diskriminácie, rasistických útokov, nenávistných slovných prejavov, chudoby 
a vylúčenia; 

T. keďže starším osobám sa v charte priznáva právo „na dôstojný a nezávislý život a na 
účasť na spoločenskom a kultúrnom živote“; 

1. považuje za nanajvýš dôležité zaručiť v európskych právnych predpisoch, ako aj 
v právnych predpisoch jednotlivých štátov, úplné rešpektovanie spoločných európskych 
hodnôt uvedených v článku 2 ZEÚ; zdôrazňuje skutočnosť, že Európska únia je povinná 
prijímať právne predpisy v úplnom súlade so svojimi právomocami vymedzenými 
zmluvami a v súlade so zásadou subsidiarity;  

2. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby boli legislatívne návrhy a politiky v súlade 
s chartou a rešpektovali základné práva, a aby sa vplyv legislatívy EÚ a jej vykonávania 
členskými štátmi na základné práva systematicky skúmal v hodnotiacich správach 
o vykonávaní právnych predpisov EÚ, výročných správach o kontrole uplatňovania 
práva EÚ a v posúdeniach vplyvu; 

3. upozorňuje na to, že v článku 6 ZEÚ sa požaduje, aby Únia pristúpila k Európskemu 
dohovoru o ľudských právach; berie na vedomie stanovisko 2/2013 Súdneho dvora 
Európskej únie; vyzýva Komisiu a Radu, aby zaviedli nástroje potrebné na zaistenie 
okamžitého splnenia uvedenej povinnosti zakotvenej v zmluvách; domnieva sa, že tak 
treba urobiť úplne transparentne, pretože sa tým vytvorí dodatočný mechanizmus na 
zvýšenie skutočného dodržiavania a presadzovanie ochrany jednotlivcov pred 
porušovaním ich základných práv vrátane práva na účinný nápravný prostriedok 
a európske inštitúcie preberú väčšiu zodpovednosť za svoje konanie či opomenutia 
v súvislosti so základnými právami; 

4. víta uvedenie do funkcie prvého podpredsedu Komisie s právomocami v oblasti 
dodržiavania zásad právneho štátu a charty; berie na vedomie jeho vyhlásenie, ktoré 
poskytol počas vypočutia v Európskom parlamente, že existujúce právne predpisy 
a postupy sú dostatočné na zabezpečenie právneho štátu a víta jeho odhodlanie riadne 
presadzovať „rámec EÚ na posilnenie právneho štátu“ na riešenie a vyriešenie situácií, 
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ktoré systémovo ohrozujú právny štát, a tým vykonávať a dopĺňať mechanizmy 
článku 7; víta jeho zámer každoročne organizovať kolokvium o základných právach za 
účasti všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane Európskeho parlamentu; 

5. zdôrazňuje potrebu plného využívania existujúcich mechanizmov na zaistenie toho, aby 
sa základné práva a hodnoty Únie uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ a v Charte 
základných práv dodržiavali, chránili a presadzovali; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti je 
nutné urgentne uplatňovať a vykonávať všetky nástroje, ktoré zmluvy v súčasnosti 
poskytujú; 

6. kladie dôraz na to, že treba v plnej miere využívať existujúce mechanizmy a 
v podložených prípadoch uskutočňovať objektívne hodnotenia a vyšetrovania a viesť 
konania o porušení predpisov; 

7. berie na vedomie oznámenie Komisie o novom rámci EÚ na posilnenie právneho štátu, 
ktorý pozostáva zo štruktúrovaného dialógu medzi Komisiou a príslušným členským 
štátom, vrátane hodnotenia Komisie, odporúčania Komisie a krokov nadväzujúcich na 
odporúčanie, keďže tento rámec môže byť prostriedkom na odstránenie existujúcich 
nedostatkov so zreteľom na predchádzanie a riešenie porušení základných práv 
a porušení zásady právneho štátu v členských štátoch; berie na vedomie zámer Komisie 
pravidelne informovať Parlament a Radu o pokroku dosiahnutom v každej etape; 

8. vyzýva Komisiu, aby vždy, keď je to potrebné, uplatňovala uvedený rámec s cieľom: 

a) zlepšiť schopnosť EÚ konať a zasahovať v určitých druhoch krízových situácií 
týkajúcich sa zásady právneho štátu tým, že sa zameria na aktuálnu kľúčovú 
otázku; 

b) lepšie využívať odborné znalosti Rady Európy a vytvoriť formálny kanál 
spolupráce v otázkach súvisiacich s právnym štátom a základnými právami; 
podporiť úsilie o to, aby boli všetky príslušné monitorovacie činnosti a posúdenia, 
ktoré vykonávajú inštitúcie EÚ, Rada Európy a Agentúra pre základné práva, 
o situácii v oblasti základných práv v EÚ a jednotlivých členských štátoch, ľahšie 
dostupné;  

c) zabezpečiť, aby Komisia v prípade, že trojfázový proces, ktorý ustanovuje tento 
rámec, predmetnú vec nevyrieši, posúdila možnosť zaviesť jeden z mechanizmov 
stanovených v článku 7 ZEÚ;  

9. víta skutočnosť, že Rada má každoročne uskutočniť v Rade pre všeobecné záležitosti 
dialóg týkajúci sa právneho štátu v členských štátoch, ktorého výsledok sa posúdi ku 
koncu roka 2016; 

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prešetrili všetky obvinenia z porušovania 
základných práv zakotvených v charte a aby v tomto smere ďalej konali, ak sa 
obvinenia ukážu byť pravdivé; predovšetkým naliehavo žiada Komisiu, aby začala 
konanie o porušení povinnosti v prípade podozrenia, že ktorýkoľvek členský štát koná 
v rozpore s týmito právami; 
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11. pripomína zásadný význam včasnej a správnej transpozície a vykonávania práva EÚ, 
najmä ak sa dotýka základných práv alebo ich rozvíja; 

Sloboda a bezpečnosť 

12. konštatuje, že prípady terorizmu viedli EÚ a jej členské štáty k zintenzívneniu opatrení 
na boj proti terorizmu a radikalizácii; zdôrazňuje, že všetky bezpečnostné opatrenia by 
mali byť v súlade so zásadami demokracie, zásadou právneho štátu a základnými 
právami; 

13. uznáva, že rozšírená povaha nadnárodnej počítačovej trestnej činnosti a počítačového 
terorizmu vytvára závažné problémy a spôsobuje obavy o ochranu základných práv 
v online prostredí; považuje za mimoriadne dôležité, aby EÚ získavala aktuálne 
odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom zaistiť dodržiavanie 
článkov 7 a 8 charty v kybernetickom priestore; 

14. zdôrazňuje, že ochrana základných práv v dnešnej informačnej spoločnosti je pre EÚ 
kľúčová, pretože narastajúce využívanie informačných a komunikačných technológií 
(IKT) prináša nové hrozby pre základné práva v kybernetickom priestore, ktorých 
ochrana by sa mala posilniť tak, že sa zaistí, aby sa základné práva na internete 
presadzovali a chránili rovnakým spôsobom a v rovnakom rozsahu ako mimo internetu; 

15. naliehavo žiada Komisiu, aby intenzívne monitorovala vykonávanie existujúcich 
právnych predpisov EÚ v tejto oblasti, a domnieva sa, že členské štáty by mali 
uplatňovať ustanovenia trestného práva v praxi prostredníctvom účinného vyšetrovania 
a trestného stíhania, aby sa zaistilo rešpektovanie základných práv obetí; 

16. zdôrazňuje kľúčovú úlohu vzdelávania pri prevencii radikalizácie a nárastu 
neznášanlivosti a extrémizmu medzi mladými ľuďmi;  

Sloboda náboženského vyznania a svedomia 

17. odkazuje na článok 10 charty, ktorým sa chráni sloboda myslenia, svedomia 
a náboženského vyznania vrátane slobody praktizovať náboženské vyznanie podľa 
svojho výberu a zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru; domnieva sa, že sa to 
vzťahuje aj na slobodu neveriacich; odsudzuje všetky formy diskriminácie alebo 
neznášanlivosti a požaduje zákaz všetkých foriem diskriminácie z týchto dôvodov; 
v tejto súvislosti odsudzuje nedávne prípady antisemitskej a antimoslimskej 
diskriminácie a násilia; vyzýva členské štáty vrátane regionálnych orgánov, aby 
všetkými dostupnými prostriedkami chránili slobodu náboženského vyznania 
alebo viery a prostredníctvom účinnej tvorby politík propagovali toleranciu 
a medzikultúrny dialóg, pričom v prípade potreby posilnia antidiskriminačné politiky; 
pripomína, že je dôležité zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými náboženstvami 
a vierami; vyjadruje znepokojenie nad uplatňovaním zákonov o rúhaní a náboženskej 
urážke v Európskej únii, ktoré môže výrazne ovplyvňovať slobodu prejavu; dôrazne 
odsudzuje útoky na svätyne a naliehavo vyzýva členské štáty, aby tieto skutky 
neponechali bez trestu; 

18. naliehavo požaduje rešpektovanie slobody náboženského vyznania alebo viery 
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v okupovanej časti Cypru, kde viac než 500 náboženským a kultúrnym pamiatkam hrozí 
zrútenie;  

19. je znepokojený vzostupom antisemitizmu v Európe a čoraz rozšírenejšou snahou 
popierať či relativizovať holokaust; je veľmi znepokojený tým, že mnohí členovia 
židovskej komunity plánujú opustiť Európu kvôli narastajúcemu antisemitizmu, 
diskriminácii a násiliu voči nim; 

20. vyjadruje hlboké znepokojenie nad nárastom počtu antimoslimských demonštrácií 
a útokov na mešity; vyjadruje poľutovanie nad diskrimináciou a násilím voči 
moslimskej komunite; vyzýva členské štáty, aby tieto činy systematicky odsudzovali 
a aby v tomto smere uplatňovali nulovú toleranciu; 

Rovnosť a nediskriminácia 

21. poukazuje na to, že pluralita, nediskriminácia a tolerancia patria v súlade s článkom 2 
ZEÚ medzi základné hodnoty EÚ; domnieva sa, že len politiky určené na presadzovanie 
formálnej aj skutočnej rovnosti a na boj proti všetkým formám zaujatosti 
a diskriminácie môžu podporiť súdržnú spoločnosť prekonávaním všetkých foriem 
predsudkov, ktoré poškodzujú sociálnu integráciu; vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že dokonca ešte aj v súčasnosti v EÚ stále existujú prípady diskriminácie, 
marginalizácie a dokonca násilia a zneužívania, a to najmä na základe pohlavia, rasy, 
farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, 
náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej 
menšine, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie; 

22. domnieva sa, že Únia a členské štáty by mali zintenzívniť svoje úsilie, čo sa týka boja 
proti diskriminácii a ochrany kultúrnej, náboženskej a jazykovej rozmanitosti, 
a presadzovať opatrenia na posilnenie rodovej rovnosti, práv dieťaťa, práv starších 
osôb, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv LGBTI osôb a práv osôb patriacich 
k národnostným menšinám; 

23. vyzýva Komisiu a Radu, aby uznali potrebu spoľahlivých a porovnateľných údajov 
v oblasti rovnosti, ktoré budú rozčlenené podľa dôvodov diskriminácie, s cieľom merať 
diskrimináciu, aby sa poskytli podklady pre tvorbu politík a aby bolo možné vyhodnotiť 
vykonávanie antidiskriminačných právnych predpisov EÚ a lepšie ich presadzovať; 
vyzýva Komisiu, aby vymedzila jednotné normy zhromažďovania údajov v oblasti 
rovnosti, a to na základe sebaidentifikácie, noriem ochrany údajov EÚ a konzultácií 
s relevantnými komunitami; vyzýva členské štáty, aby zhromažďovali údaje o všetkých 
dôvodoch diskriminácie; 

Podpora menšín 

24. požaduje väčšiu súdržnosť Európskej únie v oblasti ochrany menšín; je pevne 
presvedčený, že všetky členské štáty aj kandidátske krajiny by mali byť viazané 
rovnakými zásadami a kritériami, aby sa zabránilo uplatňovaniu dvojakých noriem; 
požaduje preto vytvorenie účinného mechanizmu na monitorovanie a zaistenie 
dodržiavania základných práv všetkých menšín tak v kandidátskych krajinách, ako aj 
v členských štátoch EÚ; 
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25. zdôrazňuje, že Európska únia musí byť priestorom, kde prevažuje úcta k etnickej, 
kultúrnej a jazykovej rozmanitosti; vyzýva inštitúcie EÚ, aby vypracovali komplexný 
systém ochrany národnostných, etnických a jazykových menšín v EÚ s cieľom zaistiť 
im rovnaké zaobchádzanie, pričom treba zohľadniť príslušné medzinárodné právne 
normy a existujúce osvedčené postupy, a vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
skutočnú rovnosť týchto menšín, najmä v otázkach jazyka, vzdelávania a kultúry; 
nabáda členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby ratifikovali a účinne vykonávali 
Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín; pripomína tiež potrebu 
uplatňovať zásady vypracované v rámci OBSE; 

26. odsudzuje všetky formy diskriminácie z dôvodu používaného jazyka a vyzýva členské 
štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby ratifikovali a účinne vykonávali Európsku chartu 
regionálnych alebo menšinových jazykov; naliehavo žiada členské štáty a Komisiu, aby 
prijali všetky kroky potrebné na boj proti akýmkoľvek neprimeraným administratívnym 
či legislatívnym prekážkam, ktoré by na európskej alebo vnútroštátnej úrovni mohli byť 
prekážkou jazykovej rozmanitosti; 

27. zdôrazňuje, že zásady ľudskej dôstojnosti, rovnosti pred zákonom a zákazu akejkoľvek 
diskriminácie tvoria základy právneho štátu; vyzýva členské štáty, aby prijali 
vnútroštátny legislatívny rámec na riešenie všetkých foriem diskriminácie a zaručili 
účinné uplatňovanie existujúceho právneho rámca EÚ; 

Situácia Rómov 

28. vyjadruje poľutovanie nad narastajúcou tendenciou protirómskych nálad v Európskej 
únii a je znepokojený situáciou Rómov v EÚ a početnými prípadmi prenasledovania, 
násilia, stigmatizácie, diskriminácie a nezákonného vyhostenia, ktoré sú v rozpore so 
základnými právami a s právom Európskej únie; naliehavo žiada Komisiu, aby naďalej 
podnikala kroky proti tým členským štátom, ktoré umožňujú inštitucionalizovanú 
diskrimináciu a segregáciu; opätovne vyzýva členské štáty, aby účinne vykonávali 
stratégie na podporu skutočného začleňovania, realizovali posilnené a náležité opatrenia 
na podporu integrácie, najmä v oblasti ochrany základných práv, vzdelávania, 
zamestnanosti, bývania a zdravotnej starostlivosti, a bojovali proti násiliu, nenávistným 
prejavom a diskriminácii Rómov v súlade s odporúčaním Rady z 9. decembra 2013 
týkajúcim sa účinných opatrení na integráciu Rómov v členských štátoch; 

29. zdôrazňuje význam riadneho vykonávania vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov 
prostredníctvom vypracovania integrovaných politík so zapojením miestnych orgánov, 
mimovládnych subjektov a rómskych komunít do trvalého dialógu; vyzýva Komisiu, 
aby zaistila sledovanie a lepšiu koordináciu tohto vykonávania; vyzýva členské štáty, 
aby spolupracovali so zástupcami rómskej populácie na riadení, monitorovaní 
a hodnotení projektov, ktoré majú vplyv na ich spoločenstvá, pričom využijú dostupné 
finančné prostriedky vrátane prostriedkov EÚ a aby v súlade so smernicou 2004/38/ES 
o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa 
v rámci územia členských štátov prísne sledovali dodržiavanie základných práv Rómov 
vrátane slobody pohybu; 

30. vyjadruje poľutovanie nad existujúcou diskrimináciou Rómov vo vnútroštátnych 
vzdelávacích systémoch a na trhu práce; zdôrazňuje väčšiu zraniteľnosť rómskych žien 
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a detí, a to najmä pokiaľ ide o viacnásobné a súbežné porušovanie ich základných práv; 
opakuje význam ochrany a podpory rovného prístupu ku všetkým právam pre rómske 
deti; 

Násilie voči ženám a rovnosť medzi ženami a mužmi  

31. naliehavo žiada EÚ a členské štáty, aby bojovali proti všetkým formám násilia 
a diskriminácie voči ženám a stíhali ich; vyzýva najmä členské štáty, aby účinne riešili 
dôsledky domáceho násilia a sexuálneho vykorisťovania vo všetkých jeho formách, a to 
aj v súvislosti s utečencami a migrujúcimi deťmi, skoré alebo nútené sobáše a zločiny 
v mene cti; 

32. vyjadruje znepokojenie nad rozsahom a formami násilia voči ženám v EÚ, čo dokladá 
celoeurópsky prieskum agentúry FRA, ktorý ukázal, že každá tretia žena vo veku od 15 
rokov sa už stala obeťou fyzického a/alebo sexuálneho násilia, pričom sa odhaduje, že 
3,7 milióna žien v EÚ bolo sexuálnemu násiliu vystavených počas jedného roka; vyzýva 
Komisiu, aby nabádala členské štáty na ratifikáciu Istanbulského dohovoru a čo najskôr 
začala proces pristúpenia EÚ k tomuto dohovoru; konštatuje, že okamžité pristúpenie 
všetkých členských štátov k Istanbulskému dohovoru by viedlo k vytvoreniu 
integrovanej politiky a k podpore medzinárodnej spolupráce v oblasti boja proti 
všetkým formám násilia voči ženám vrátane sexuálneho obťažovania online i offline;  

33. vyjadruje vážne znepokojenie nad pokračujúcimi praktikami mrzačenia ženských 
pohlavných orgánov, ktoré sú závažnou formou násilia páchaného na ženách 
a dievčatách a predstavujú neprijateľné porušovanie ich práva na telesnú integritu; 
naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby zachovávali mimoriadnu ostražitosť 
s ohľadom na tieto praktiky na svojom území a čo najskôr ich zastavili;  

34. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila kontinuitu zberu údajov o výskyte a povahe násilia 
voči ženám, ktoré budú základom silných politík na predchádzanie násiliu a plnenie 
potrieb obetí, ktorých súčasťou je aj zhodnotenie vykonávania smernice EÚ o obetiach 
(2012/29/EÚ) a organizácia osvetových kampaní proti sexuálnemu obťažovaniu; 
domnieva sa, že zhromažďovanie údajov by malo stavať na prvom prieskume v celej 
EÚ, ktorý uskutočnila agentúra FRA, a malo by sa zakladať na spolupráci medzi 
Komisiou (vrátane Eurostatu), agentúrou FRA a Európskym inštitútom pre rodovú 
rovnosť;. opakuje žiadosť, ktorú Komisii adresoval vo svojom uznesení z 25. februára 
2014 s odporúčaniami pre Komisiu o boji proti násiliu voči ženám (2013/2004(INL)), 
a to aby predložila návrh aktu, v ktorom sa stanovia opatrenia na presadzovanie 
a podporu opatrení členských štátov v oblasti prevencie násilia páchaného na ženách 
a dievčatách vrátane mrzačenia ženských pohlavných orgánov; vyzýva Komisiu, aby 
rok 2016 vyhlásila za rok boja proti násiliu voči ženám a dievčatám;  

35. vyzýva Komisiu, aby intenzívnejšie sledovala dodržiavanie zásady rodovej rovnosti 
v európskych právnych predpisoch; vyzýva členské štáty, aby prikročili k podobnej 
analýze svojich vnútroštátnych právnych predpisov; 

Práva detí  

36. dôrazne odsudzuje akúkoľvek formu násilia páchaného na deťoch a zlého 
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zaobchádzania s nimi; vyzýva členské štáty ako zmluvné strany Dohovoru OSN 
o právach dieťaťa, aby prijali vhodné opatrenia na ochranu detí pred všetkými formami 
fyzického a psychického násilia vrátane fyzického a sexuálneho zneužívania, 
manželstiev vynútených násilím, detskej práce a sexuálneho vykorisťovania; 

37. dôrazne odsudzuje sexuálne vykorisťovanie detí, a najmä čoraz rozšírenejší jav 
zneužívania detí na internete; žiada Úniu a členské štáty, aby spojili svoje úsilie v boji 
proti takýmto závažným porušeniam práv detí a aby náležite zohľadnili odporúčania 
Parlamentu uvedené v jeho uznesení z 11. marca 2015 o sexuálnom zneužívaní detí 
online; opakuje svoju výzvu, aby členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, transponovali 
smernicu o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii; taktiež vyzýva Úniu a členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby 
ratifikovali Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním 
a sexuálnym zneužívaním; 

38. vyzýva členské štáty, aby vykonali smernicu 2011/93/EÚ o boji proti sexuálnemu 
zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii a posilnili 
právne možnosti, technické schopnosti a finančné zdroje orgánov presadzovania práva 
s cieľom zintenzívniť spoluprácu vrátane spolupráce s Europolom, aby bolo možné 
účinnejšie vyšetrovať a rozbíjať siete sexuálnych delikventov zneužívajúcich deti, 
pričom na prvom mieste musia byť práva a bezpečnosť dotknutých detí;  

39. odsudzuje všetky formy diskriminácie detí a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
podnikli jednotné kroky s cieľom odstrániť diskrimináciu detí; predovšetkým vyzýva 
členské štáty a Komisiu, aby pri programovaní a vykonávaní regionálnych a kohéznych 
politík výslovne uvádzali deti ako prioritu; opakovane zdôrazňuje, aké dôležité je 
chrániť a propagovať rovnosť v prístupe k zdravotnej starostlivosti, dôstojnému 
ubytovaniu a vzdelaniu pre rómske deti; 

40. vyzýva členské štáty, aby zaistili účinný prístup ku spravodlivosti pre všetky deti, či už 
v postavení podozrivého, páchateľa, obete alebo účastníka konania; potvrdzuje význam 
posilňovania procesných záruk pre deti v trestnom konaní, a to najmä v kontexte 
prebiehajúcich diskusií o smernici o osobitných zárukách pre deti podozrivé alebo 
obvinené v trestnom konaní; 

41. vyzýva Komisiu, aby v roku 2015 navrhla program, ktorý bude ambicióznym 
a komplexným nástupcom agendy EÚ pre práva dieťaťa; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila účinné zohľadňovanie práv detí vo všetkých právnych predpisoch, 
politikách a finančných rozhodnutiach EÚ; vyzýva Komisiu, aby každoročne podávala 
správu o pokroku dosiahnutom v oblasti dodržiavania práv detí a dôsledného 
uplatňovania aquis EÚ v oblasti práv detí; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že mandát 
a zdroje koordinátora práv detí budú primerane odrážať záväzok EÚ systematicky 
a účinne zohľadňovať práva detí; vyzýva Komisiu, aby prijala ohlásené usmernenia EÚ 
pre integrované systémy ochrany detí; 

42. víta tendenciu členských štátov považovať svadby z donútenia za trestný čin; žiada 
členské štáty, aby boli obozretné a školili a informovali personál, ktorý prichádza do 
kontaktu s deťmi, ako sú učitelia a vychovávatelia, tak, aby bol schopný odhaľovať deti, 
ktorým hrozí únos do krajiny ich pôvodu na účel uzatvorenia núteného manželstva;  
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Práva LGBTI osôb 

43. nabáda členské štáty EÚ, aby podporili odborové zväzy a organizácie zamestnávateľov 
v ich úsilí prijímať politiky v oblasti rozmanitosti a nediskriminácie so zameraním na 
LGBTI; 

44. ostro odsudzuje akúkoľvek diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a rodovej 
identity a vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že základné práva lesieb, gejov, 
bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI) sa v Európskej únii ešte 
nie vždy plne dodržiavajú; vyzýva Európsku komisiu, členské štáty a príslušné 
agentúry, aby spoločne pracovali na komplexnej viacročnej politike na ochranu 
základných práv LGBTI; zdôrazňuje však, že táto komplexná politika musí rešpektovať 
právomoci Európskej únie, jej agentúr a členských štátov; 

Práva osôb so zdravotným postihnutím 

45. odsudzuje diskrimináciu a vylúčenie, s ktorými sa ešte stále stretávajú osoby so 
zdravotným postihnutím; žiada Komisiu, členské štáty, a regionálne a miestne orgány, 
aby vykonávali európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia a sledovali 
a uplatňovali príslušné európske právne predpisy; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, 
aby obnovila legislatívnu iniciatívu, pokiaľ ide o akt o bezbariérovosti, a to v podobe 
prierezového nástroja, ktorý môže zvýšiť ochranu osôb so zdravotným postihnutím 
a zaistiť v tomto smere konzistentnosť všetkých politík EÚ; žiada tiež Komisiu, aby 
maximalizovala synergie medzi stratégiou EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia 
a ustanoveniami Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a Dohovoru 
OSN o právach dieťaťa s cieľom zaistiť, aby sa uznávané práva skutočne mohli požívať 
a účinne uplatňovať, a to aj prostredníctvom harmonizácie a vykonávania legislatívneho 
rámca a na základe kultúrnych a politických opatrení;  

46. naliehavo vyzýva Komisiu, aby usmerňovala členské štáty, aby čo najlepšie využívali 
európske fondy v súlade so záväzkami EÚ v rámci Dohovoru o právach osôb so 
zdravotným postihnutím, aby podporovala mimovládne organizácie a iné organizácie 
a úzko s nimi spolupracovala, aby bolo zabezpečené riadne vykonávanie dohovoru; 
vyzýva EÚ a členské štáty, aby zlepšili prístup k zamestnaniu a odbornej príprave pre 
osoby so zdravotným postihnutím vrátane osôb s psychosociálnymi poruchami a aby 
v súlade s článkom 26 charty podporovali nezávislý život a deinštitucionalizačné 
programy;  

47. zdôrazňuje, že je nutné dodržiavať právo osôb so zdravotným postihnutím na politickú 
účasť na voľbách; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby do svojich správ o vykonávaní 
smerníc Rady 93/109/ES a 94/80/ES, ktorými sa stanovuje právo voliť a byť volený do 
Európskeho parlamentu a v komunálnych voľbách, zaradila posúdenie zlučiteľnosti 
s UNCRPD; vyjadruje poľutovanie nad tým, že veľký počet osôb so zdravotným 
postihnutím v EÚ, ktoré boli zbavené právnej spôsobilosti, nemá ani právo voliť; 
vyzýva preto členské štáty, aby upravili svoje vnútroštátne právne predpisy tak, aby 
osobám so zdravotným postihnutím, ktoré boli zbavené právnej spôsobilosti, 
neodnímali právo voliť systematicky, ale aby posudzovali každý jednotlivý prípad 
a osobám so zdravotným postihnutím poskytovali pri hlasovaní pomoc;  
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48. vyzýva Komisiu, aby posúdila zlučiteľnosť európskych právnych predpisov 
s požiadavkami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a aby 
akékoľvek budúce návrhy hodnotila prostredníctvom svojich posúdení vplyvu 
s ohľadom na tento dohovor; 

Diskriminácia z dôvodu veku 

49. vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohí starší ľudia sa každodenne stretávajú 
s diskrimináciou a porušovaním svojich základných práv, najmä v oblasti prístupu 
k primeranému príjmu, zamestnaniu a zdravotnej starostlivosti, ako aj k nevyhnutnému 
tovaru a službám; pripomína, že v článku 25 Charty základných práv sa deklarujú práva 
starších osôb na dôstojný a nezávislý život a na účasť na spoločenskom a kultúrnom 
živote; vyzýva Komisiu, aby vypracovala stratégiu pre demografické zmeny s cieľom 
uplatňovať článok 25 Charty základných práv;  

50. vyjadruje znepokojenie nad tým, že zlé zaobchádzanie, zanedbávanie a zneužívanie 
starších ľudí je v členských štátoch veľmi rozšírené; vyzýva členské štáty, aby prijali 
opatrenia na boj proti zneužívaniu a všetkým formám násilia páchaného na starších 
osobách a presadzovali ich nezávislosť podporovaním renovácie a dostupnosti bývania; 
pripomína, že staršie ženy častejšie žijú pod hranicou chudoby pre rozdiely 
v odmeňovaní mužov a žien a neskoršie dôchodkové rozdiely; 

51. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili začleňovanie mladých pracovníkov na trhu práce, 
predovšetkým tých, ktorí sú zasiahnutí hospodárskou krízou, a to aj prostredníctvom 
organizovania a poskytovania odbornej prípravy v záujme sociálneho pokroku mladých 
ľudí;  

Trestné činy z nenávisti a nenávistné slovné prejavy 

52. odsudzuje prípady nenávistných prejavov a trestné činy z nenávisti motivované 
rasizmom, xenofóbiou, náboženskou neznášanlivosťou alebo predsudkami voči 
zdravotnému postihnutiu osoby, sexuálnej orientácii alebo rodovej identite, ktoré sa 
v EÚ objavujú každý deň; vyzýva členské štáty, aby chránili základné práva 
a podporovali porozumenie, akceptáciu a toleranciu medzi rôznymi komunitami na 
svojom území; žiada EÚ, aby pri vypracúvaní európskych politík proti diskriminácii a 
v oblasti spravodlivosti stanovila ako prioritu boj proti trestným činom z nenávisti; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili boj proti trestným činom z nenávisti 
a diskriminačným postojom a správaniu vytvorením komplexnej stratégie boja proti 
trestných činom z nenávisti, násiliu motivovanému predsudkami a diskriminácii; 

53. vyjadruje znepokojenie nad rastúcim výskytom nenávistných slovných prejavov na 
internete a vyzýva členské štáty, aby zaviedli jednoduchý postup, ktorý umožní 
verejnosti takýto nenávistný obsah na internete oznamovať; 

54. vyjadruje znepokojenie nad vyšetrovaniami a rozsudkami týkajúcimi sa trestných činov 
z nenávisti v členských štátoch; vyzýva členské štáty, aby prijali všetky vhodné 
opatrenia s cieľom podporiť ohlasovanie takýchto činov vrátane zaistenia primeranej 
ochrany, keďže výsledky rozsiahleho prieskumu agentúry FRA opakovane ukázali, že 
obete trestných činov sa zdráhajú prihlásiť sa na polícii a informovať ju;  
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55. vyjadruje znepokojenie nad tým, že viacero členských štátov správne netransponovalo 
ustanovenia rámcového rozhodnutia 2008/913/SVV, a vyzýva členské štáty, aby 
v plnom rozsahu transponovali a vykonávali normy EÚ a zabezpečili presadzovanie 
vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré trestajú všetky formy trestných činov 
z nenávisti, podnecovania k nenávisti a obťažovania a systematicky vedú k stíhaniu 
uvedených trestných činov; vyzýva Komisiu, aby monitorovala správne transponovanie 
rámcového rozhodnutia a začala konanie o porušení povinnosti voči tým členským 
štátom, ktoré ho netransponujú; okrem toho žiada preskúmanie rámcového rozhodnutia 
tak, aby plne pokrývalo všetky formy trestných činov z nenávisti a trestných činov 
spáchaných na základe predsudkov alebo diskriminačného motívu a aby sa jasne 
vymedzili jednotné normy vyšetrovania a trestného stíhania;  

56. vyzýva Komisiu, aby podporovala programy odbornej prípravy pre orgány 
presadzovania práva a justičné orgány, ako aj príslušné agentúry EÚ, ktoré by sa 
zameriavali na prevenciu diskriminačných praktík a trestných činov z nenávisti a na boj 
proti nim; vyzýva členské štáty, aby orgánom zodpovedným za vyšetrovanie a trestné 
stíhanie zabezpečili praktické nástroje a zručnosti, ktoré by im umožnili identifikovať 
a riešiť trestné činy, na ktoré sa vzťahuje rámcové rozhodnutie, a spolupracovať 
a komunikovať s obeťami; 

57. vyjadruje hlboké znepokojenie nad vzostupom politických strán, ktoré súčasnú 
hospodársku a sociálnu krízu využívajú na odôvodnenie svojho rasistického, 
xenofóbneho a antiislamského posolstva;  

58. dôrazne odsudzuje zastrašovanie a prenasledovanie menšín, najmä Rómov a migrantov, 
zo strany polovojenských skupín, z ktorých niektoré sú priamo napojené na politickú 
stranu; naliehavo žiada členské štáty, aby takéto praktiky vyhlásili za nezákonné 
a trestali ich;  

Práva migrantov a žiadateľov o medzinárodnú ochranu 

59. vyjadruje poľutovanie nad opakovanými a tragickými stratami na životoch 
v Stredozemnom mori a nad úlohou, ktorú zohrávajú prevádzači a obchodníci s ľuďmi 
odopierajúci migrantom ich základné práva; poukazuje na to, že EÚ a členské štáty by 
mali vyvíjať viac úsilia s cieľom predchádzať ďalším tragédiám na mori; vyzýva EÚ 
a jej členské štáty, aby sa solidarita a rešpekt voči základným právam migrantov 
a žiadateľov o azyl stali ťažiskom migračných politík EÚ, a najmä: 

– zdôrazňuje potrebu holistického prístupu EÚ, ktorý posilní súlad medzi 
vnútornými a vonkajšími politikami EÚ; nabáda EÚ a členské štáty, aby učinili 
rešpektovanie práv migrantov jadrom každej dvojstrannej alebo viacstrannej 
dohody o spolupráci s krajinami mimo EÚ vrátane dohôd o readmisii, partnerstiev 
v oblasti mobility a dohôd o technickej spolupráci; 

– pripomína členským štátom ich medzinárodnú povinnosť pomáhať ľuďom v núdzi 
na mori; 

– vyzýva členské štáty, aby zmenili alebo zrevidovali všetky právne predpisy 
o potrestaní osôb, ktoré migrantom v núdzi na mori pomáhajú; 
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– vyzýva všetky členské štáty, aby sa zúčastňovali na programoch EÚ zameraných 
na presídľovanie, a nabáda na využívanie humanitárnych víz;  

– naliehavo žiada členské štáty, aby v súlade s existujúcimi právnymi predpismi 
v oblasti základných práv a azylu zaručili dôstojné podmienky prijímania, pričom 
treba osobitnú pozornosť venovať zraniteľným osobám a obmedzovaniu rizika 
sociálneho vylúčenia žiadateľov o azyl; vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
uplatňovanie spoločného európskeho azylového systému (CEAS) a najmä 
smernice 2013/32/EÚ s osobitným dôrazom na tých žiadateľov o azyl, ktorí 
vyžadujú osobitné procesné záruky; 

– žiada o vytvorenie účinného a harmonizovaného azylového mechanizmu EÚ 
zameraného na spravodlivé a vyrovnané rozdelenie žiadateľov o azyl medzi 
členské štáty; 

– vyjadruje poľutovanie nad ohlásenými prípadmi násilného vracania osôb na 
hraniciach EÚ; pripomína členským štátom ich povinnosť dodržiavať zásadu 
zákazu vrátenia alebo vyhostenia, ako ju uznáva Ženevský dohovor a ESĽP, 
a zákaz hromadného vyhostenia stanovený v článku Charty základných práv; 
vyzýva Komisiu, jej agentúry a členské štáty, aby zabezpečili dodržiavanie týchto 
a ďalších medzinárodných povinností i povinností EÚ; 

60. domnieva sa, že migrujúce deti sú osobitne zraniteľné, najmä ak sú bez sprievodu; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vykonávali uznesenie Parlamentu z 12. septembra 
2013 o situácii maloletých bez sprievodu v EÚ; vyzýva členské štáty, aby plne 
vykonávali balík CEAS s cieľom zlepšiť situáciu maloletých bez sprievodu v EÚ; víta 
rozsudok Súdneho dvora vo veci C-648/11, v ktorom sa uvádza, že členským štátom 
zodpovedným za posúdenie žiadosti o azyl, ktorú podala maloletá osoba bez sprievodu 
vo viacerých členských štátoch, je štát, v ktorom sa maloletý nachádza po tom, ako tam 
podal žiadosť; pripomína, že maloletí bez sprievodu sú predovšetkým deti a že členské 
štáty a EÚ musia pri zaobchádzaní s nimi dbať v prvom rade o ochranu detí, a nie 
o prisťahovalecké politiky; 

61. požaduje vyhodnotenie toho, ako sa vynakladajú finančné prostriedky vyčlenené 
a využívané na vnútorné záležitosti, najmä prostriedky poskytnuté na prijímanie 
žiadateľov o azyl; vyzýva EÚ, aby v prípade, že sa ukáže, že prostriedky sa používajú 
na financovanie činností, ktoré sú v rozpore so základnými právami, podnikla príslušné 
kroky; 

62. požaduje poskytovanie pomoci členským štátom, ktoré sa nachádzajú na vonkajších 
hraniciach Únie, v záujme riešenia systematických nedostatkov v oblasti podmienok 
prijímania a azylových postupov, ktoré sa ešte zhoršujú zvyšovaním počtu žiadateľov 
o azyl;  

63. vyzýva členské štáty, aby bez ďalšieho odkladu ratifikovali Dohovor Rady Európy 
o boji proti obchodovaniu s ľuďmi; 

Solidarita v hospodárskej kríze  
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64. vyjadruje poľutovanie nad spôsobmi, akými finančná a hospodárska kríza a kríza 
štátneho dlhu spolu s hospodárskymi opatreniami, ktoré museli byť prijaté, ovplyvnili 
hospodárske a sociálne práva, a tak často spôsobili chudobu, vylúčenie a izoláciu; 

65. zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré v rámci svojich sociálnych a hospodárskych 
systémov vykonávajú štrukturálne reformy a nápravné opatrenia, boli vždy povinné 
dodržiavať chartu; 

Zločinnosť a boj proti korupcii 

66.  pripomína, že trestný čin korupcie, predovšetkým organizovaná trestná činnosť, 
predstavuje závažné porušenie základných práv a ohrozenie demokracie a právneho 
štátu; zdôrazňuje, že odčerpávaním verejných prostriedkov, ktoré potom nemožno 
použiť na zamýšľané verejné účely, znižuje korupcia úroveň a kvalitu verejných 
služieb, čím vážne narúša spravodlivé zaobchádzanie so všetkými občanmi; naliehavo 
žiada členské štáty a európske inštitúcie, aby vytvárali účinné nástroje na predchádzanie 
korupcii a trestným činom, boj proti nim a ich trestanie a aby naďalej pravidelne 
monitorovali využívanie verejných finančných prostriedkov, či už ide o európske alebo 
vnútroštátne prostriedky; na tento účel vyzýva členské štáty a inštitúcie, aby uľahčili 
rýchle zriadenie Európskej prokuratúry a poskytli tak primerané záruky nezávislosti 
a efektívnosti; 

67. naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby prijala stratégiu boja proti korupcii doplnenú 
o účinné nástroje; vyzýva všetky členské štáty a EÚ, aby sa pripojili k Partnerstvu pre 
otvorené vládnutie a navrhli konkrétne stratégie na podporu transparentnosti, 
posilňovanie postavenia občanov a boj proti korupcii; vyzýva členské štáty, aby 
nadviazali na odporúčania uvedené v protikorupčnej správe Európskej komisie a na 
uznesenie Parlamentu z 23. októbra 2013 o organizovanej trestnej činnosti, korupcii 
a praní špinavých peňazí; odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré sa majú 
vykonať, a aby posilnili policajnú a justičnú spoluprácu v boji proti korupcii; 

68. naliehavo žiada členské štáty, aby zintenzívnili svoj boj proti všetkým druhom závažnej 
organizovanej trestnej činnosti vrátane obchodovania s ľuďmi, sexuálneho zneužívania 
a vykorisťovania, mučenia a nútenej práce, a to najmä v prípade žien a detí;  

69. zdôrazňuje, že v Európe je čoraz bežnejšie obchodovanie s ľuďmi, všetky formy 
vykorisťovania a trestné činnosti, pričom v posledných rokoch k ich rozmáhaniu 
prispieva prudký nárast počtu prisťahovalcov v rámci EÚ aj mimo nej; vyzýva preto 
Komisiu, aby posilnila európske právne predpisy v oblasti obchodovania s ľuďmi 
s cieľom zlepšiť harmonizáciu vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov;  

Podmienky vo väzniciach a iných väzenských zariadeniach 

70. poukazuje na to, že vnútroštátne orgány musia zaručiť základné práva väzňov; vyjadruje 
poľutovanie nad podmienkami vo väzniciach a iných väzenských zariadeniach 
v mnohých členských štátoch vrátane preplnenosti väzníc a zlého zaobchádzania 
s väzňami; 

72. opakuje odporúčania Komisii, ktoré predložil vo svojom uznesení z 27. februára 2014 
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o revízii európskeho zatykača (2013/2109(INL)); 

73. vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto tri rámcové rozhodnutia týkajúce sa 
odovzdávania väzňov, probačných opatrení a alternatívnych sankcií a európsky príkaz 
na dohľad, ktoré majú veľký potenciál znížiť preplnenosť väzníc, vykonávajú len 
niektoré členské štáty; 

74. vyzýva Komisiu, aby posúdila vplyv väzenských politík a systémov trestného súdnictva 
na deti; poukazuje na to, že v celej EÚ dochádza k priamemu ovplyvňovaniu práv detí 
v prípade, že deti žijú so svojimi rodičmi vo väzniciach; zdôrazňuje skutočnosť, že 
podľa odhadov je 800 000 detí v EÚ každý rok odlúčených od väzneného rodiča, čo 
vplýva na práva detí mnohými spôsobmi; 

Spravodlivosť 

75. poukazuje na to, že vytvorenie európskeho priestoru spravodlivosti založeného na 
vzájomnom uznávaní a právnych zárukách, čím by sa zharmonizovali rozdielne justičné 
systémy členských štátov, a to najmä v trestných veciach, by malo zostať jednou 
z najvyšších priorít európskych inštitúcií v rámci Programu EÚ v oblasti spravodlivosti 
na rok 2020; domnieva sa, že účinné uplatňovanie charty a sekundárnych právnych 
predpisov EÚ v oblasti základných práv je kľúčové z hľadiska dôvery občanov v riadne 
fungovanie európskeho priestoru spravodlivosti; 

76. poukazuje na to, že právo na prístup k spravodlivosti a k nezávislému a nestrannému 
súdu má zásadný význam pre ochranu základných práv, ktoré sú účinné len vtedy, keď 
sú súdne vymáhateľné, a pre demokraciu a právny štát; opakovane zdôrazňuje, že je 
dôležité zaistiť, aby občianskoprávne aj trestnoprávne súdnictvo bolo efektívne a aby 
bola zaručená nezávislosť súdnictva;  

77. víta Európsky portál elektronickej justície prevádzkovaný Komisiou, ktorý poskytuje 
odborníkom a verejnosti informácie o súdnych systémoch a je praktickým nástrojom na 
zlepšenie prístupu k spravodlivosti, pričom obsahuje samostatný oddiel o základných 
právach zameraný na nasmerovanie občanov, kam sa obrátiť v prípade porušenia ich 
základných práv; 

78. víta kroky, ktoré sa už podnikli na európskej úrovni s cieľom harmonizovať záruky 
v trestnom konaní v členských štátoch a ich prínosy pre občanov; opakuje, že je dôležité 
prijať právne predpisy EÚ v oblasti procesných práv, ktoré budú v súlade s najvyššími 
normami ochrany v zmysle charty, medzinárodných zmlúv o ľudských právach 
a ústavného práva členských štátov;  

79. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným prístupom k právnej pomoci v mnohých 
členských štátoch, ako aj nad skutočnosťou, že tento stav narúša právo na prístup 
k spravodlivosti v prípade osôb, ktoré nemajú dostatok prostriedkov; považuje za 
mimoriadne dôležité, aby EÚ prijala účinnú a komplexnú smernicu o právnej pomoci; 

Občianstvo 

80. domnieva sa, že aktívne a participatívne občianstvo EÚ by sa malo podporovať 
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prístupom k dokumentom a informáciám, transparentnosťou, dobrou správou vecí 
verejných a demokratickou účasťou a zastúpením vrátane rozhodovania čo najbližšie 
k občanom Únie; poukazuje na to, že je potrebné umožniť plnohodnotné zapojenie 
občianskej spoločnosti do rozhodovania na európskej úrovni, čo zaručuje článok 11 
Zmluvy o Európskej únii, a zdôrazňuje význam zásad transparentnosti a dialógu; 
konštatuje, že právo občanov na prístup k dokumentom verejných inštitúcií posilňuje 
ich postavenie a umožňuje im kontrolovať a posudzovať verejné orgány a brať ich na 
zodpovednosť;  

81. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaistili organizovanie informačných kampaní 
o európskom občianstve a právach s ním spojených, t. j. právach na diplomatickú 
a konzulárnu ochranu, petičnom práve, práve na predkladanie sťažností Európskemu 
ombudsmanovi, práve voliť a byť volený v európskych voľbách a práve predkladať 
občianske iniciatívy; 

82. oceňuje odhodlanie európskej ombudsmanky zabezpečiť dobrú správu vecí verejných 
a transparentnosť inštitúcií a orgánov EÚ; 

83. poukazuje na to, že informovanie občanov o ich základných právach je neoddeliteľnou 
súčasťou práva na dobrú správu vecí verejných, ktoré je stanovené v charte; vyzýva 
členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť osobám v najväčšej núdzi, zabezpečili, 
že sa im vysvetlia ich práva, podporovali ich a zaistili rešpektovanie ich práv;  

84. opäť zdôrazňuje význam európskej iniciatívy občanov ako nového občianskeho práva, 
ktoré zaviedla Lisabonská zmluva a ktorého cieľom je posilniť participatívnu 
demokraciu v EÚ; poukazuje na význam európskej iniciatívy občanov ako účinného 
nástroja, ktorý európskym občanom poskytuje priame demokratické právo podieľať sa 
na rozhodovacom procese EÚ, a to spolu s právom európskych občanov predkladať 
petície Európskemu parlamentu (EP) a ich právom obrátiť sa na európskeho 
ombudsmana; 

85. vyzýva Komisiu, aby posilnila úlohu európskych iniciatív občanov tým, že zaujme 
ústretový prístup k občanom pri riešení všetkých nedostatkov tohto nástroja 
v nadchádzajúcej revízii nariadenia č. 211/2011 a zároveň zlepší informačné kampane 
pre občanov o využívaní európskej iniciatívy občanov a jej schopnosti ovplyvniť proces 
tvorby politík EÚ; 

Obete trestnej činnosti 

86. považuje ochranu obetí trestnej činnosti za prioritu; vyzýva členské štáty, aby okamžite 
riadne implementovali smernicu o obetiach (2012/29/EÚ) a dodržali tak konečný termín 
na transpozíciu stanovený na 16. novembra 2015, a žiada Komisiu a členské štáty, aby 
v súlade s jej článkom 28 zabezpečili zhromažďovanie porovnateľných údajov o jej 
transpozícii, najmä o tom, ako obete vrátane obetí trestných činov na základe 
diskriminácie uplatňovali svoje práva; domnieva sa, že na podporu obetí trestnej 
činnosti ešte treba veľa urobiť, informovať ich o ich právach, zaistiť účinné systémy 
miest, na ktoré sa môžu obracať, a odbornú prípravu príslušníkov polície a právnikov, 
a to s cieľom vytvoriť vzťah založený na dôvere medzi nimi a obeťami, ako ukazuje 
prieskum agentúry FRA týkajúci sa podpory obetí; víta prijatie nariadenia o vzájomnom 
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uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach v roku 2013; 

87. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 

Or. en 

 
 


