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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k zriadeniu mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva
(2020/2072(INL))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 295 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom najmä na článok 2, článok 3 ods. 1, článok 3 ods. 3 druhý pododsek, článok 
4 ods. 3 a články 5, 6, 7 a 11 Zmluvy o Európskej únii, 

– so zreteľom na články Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúce sa dodržiavania, 
podpory a ochrany demokracie, právneho štátu a základných práv v Únii vrátane jej 
článkov 70, 258, 259, 260, 263 a 265,

– so zreteľom na Protokol č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii a Protokol 
č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktoré sú pripojené k Zmluve o 
Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, 

– so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie,

– so zreteľom na kodanské kritériá a súbor pravidiel Únie, ktoré musí kandidátska krajina 
splniť, ak chce pristúpiť k Únii (tzv. acquis),

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

– so zreteľom na nástroje OSN na ochranu ľudských práv a základných slobôd a 
odporúčania a správy zo všeobecného pravidelného preskúmania OSN, ako aj na 
judikatúru orgánov OSN monitorujúcich zmluvy a osobitné postupy Rady pre ľudské 
práva,

– so zreteľom na Deklaráciu OSN o obhajcoch ľudských práv z 8. marca 1999,

– so zreteľom na odporúčania a správy Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, 
vysokého komisára OBSE pre otázky národnostných menšín, predstaviteľa OBSE pre 
slobodu médií a ďalších orgánov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe,

– so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 
Európsku sociálnu chartu, judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a uznesenia 
Európskeho výboru pre sociálne práva a dohovory, odporúčania, uznesenia a správy 
Parlamentného zhromaždenia, Výboru ministrov, komisára Rady Európy pre ľudské 
práva, Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii, Riadiaceho výboru pre 
nediskrimináciu, rozmanitosť a začlenenie, Benátskej komisie a ďalších orgánov Rady 
Európy,

– so zreteľom na memorandum o porozumení medzi Radou Európy a Európskou úniou z 
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23. mája 2007,

– so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii,

– so zreteľom na dohodu o zriadení Skupiny štátov proti korupcii,

– so zreteľom na kontrolný zoznam zásad právneho štátu, ktorý Benátska komisia prijala 
18. marca 2016 na svojom 106. plenárnom zasadnutí,

– so zreteľom na súbor nástrojov Rady Európy pre členské štáty s názvom Rešpektovanie 
demokracie, právneho štátu a ľudských práv v rámci sanitárnej krízy COVID-19 zo 7. 
apríla 2020,

– so zreteľom na výročnú správu partnerských organizácií platformy Rady Európy na 
podporu ochrany žurnalistiky a bezpečnosti novinárov za rok 2020,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. júla 2019 s názvom Posilnenie právneho štátu 
v Únii – koncepcia pre prijatie opatrení (COM(2019)0343),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. januára 2020 obsahujúce pracovný program 
Komisie na rok 2020 (COM(2020)0037) a upravený pracovný program Komisie z 27. 
mája 2020 (COM(2020)0440),

– so zreteľom na porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície na rok 2020,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. júna 
2019 s názvom Ďalšie posilnenie právneho štátu v Únii –  Súčasný stav a možné 
nasledujúce kroky, v ktorom sa navrhlo zriadenie výročného fóra o základných právach 
a právnom štáte,

– so zreteľom na správu skupiny Základné práva a právny štát Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru s názvom Vnútroštátny vývoj z pohľadu občianskej spoločnosti v 
rokoch 2018 – 2019 z júna 2020,

– so zreteľom na správu Agentúry Európskej únie pre základné práva s názvom Výzvy, 
ktorým čelia organizácie občianskej spoločnosti pôsobiace v oblasti ľudských práv v EÚ, 
ktorá bola uverejnená 17. januára 2018, a na jej ďalšie správy a údaje,

– so zreteľom na správu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť s názvom Peking +25: 
piate preskúmanie vykonávania Pekinskej akčnej platformy v členských štátoch EÚ, 
ktorá bola uverejnená 5. marca 2020,

– so zreteľom na závery Rady Európskej únie a členských štátov zasadajúcich v Rade 
o zabezpečení dodržiavania zásady právneho štátu zo 16. decembra 2014,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2016 s odporúčaniami pre Komisiu o 
zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva1,

1 Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 162.
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. apríla 2018 o potrebe vytvoriť nástroj európskych 
hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti, ktoré v Európskej únii na miestnej 
a vnútroštátnej úrovni presadzujú základné hodnoty2,

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 17. apríla 2019 o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Práva a hodnoty3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. novembra 2018 o potrebe komplexného 
mechanizmu EÚ na ochranu demokracie, právneho štátu a základných práv4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2019 o situácii v oblasti základných práv 
v Európskej únii v roku 20175,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. februára 2019 o odmietavom postoji k právam žien 
a rodovej rovnosti zaznamenanom v EÚ6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. marca 2019 o situácii v oblasti právneho štátu a boja 
proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. decembra 2019 o verejnej diskriminácii a 
nenávistných prejavoch proti LGBTI osobám vrátane zón bez LGBTI8, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o ľudských právach a demokracii vo 
svete a politike Európskej únie v tejto oblasti – výročná správa za rok 20189,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2020 o prebiehajúcich vypočutiach podľa 
článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ, ktoré sa týkajú Poľska a Maďarska10,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovanom postupe EÚ v boji 
proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom11,

– so zreteľom na spoločné odporúčania organizácií občianskej spoločnosti s názvom Od 
myšlienky k realizácii: ochrana slobody a plurality médií prostredníctvom európskeho 
mechanizmu právneho štátu z apríla 2020,

– so zreteľom na správu Európskej siete národných inštitúcií pre ľudské práva s názvom 
Právny štát v Európskej únii z 11. mája 2020, 

– so zreteľom na správu pracovnej skupiny siete pre ľudské práva a demokraciu o vnútornej 
politike EÚ v oblasti ľudských práv, ktorá bola Európskej komisii predložená 4. mája 
2020 v rámci konzultácie so zainteresovanými stranami v súvislosti so správou o právnom 

2 Ú. v. EÚ C 390, 18.11.2019, s. 117.
3 Prijaté texty, P8_TA(2019)0407.
4 Prijaté texty, P8_TA(2018)0456.
5 Prijaté texty, P8_TA(2019)0032.
6 Prijaté texty, P8_TA(2019)0111.
7 Prijaté texty, P8_TA(2019)0328.
8 Prijaté texty, P9_TA(2019)0101.
9 Prijaté texty, P9_TA(2020)0007.
10 Prijaté texty, P9_TA(2020)0014.
11 Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.
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štáte za rok 2020,

– so zreteľom na jeho posúdenie európskej pridanej hodnoty, ktoré sprevádza legislatívnu 
iniciatívnu správu o mechanizme EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva z 
októbra 2016, 

– so zreteľom na predbežné posúdenie európskej pridanej hodnoty mechanizmu EÚ pre 
demokraciu, právny štát a základné práva, ktoré Parlament vykonal v apríli 2020,

– so zreteľom na články 46, 54 a 148 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre ústavné 
veci,– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci (A9-0170/2020), 

A. keďže Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, 
rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich 
k menšinám, ako sa stanovuje v článku 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ); keďže 
tieto hodnoty sú spoločné pre členské štáty a slobodne sa k nim prihlásili všetky členské 
štáty; keďže demokracia, právny štát a základné práva sú zásady, ktoré sa navzájom 
posilňujú;

B. keďže Únia vo svojich prístupových kritériách kodifikovala, že členstvo v Únii si 
vyžaduje, aby kandidátska krajina dosiahla stabilitu inštitúcií, ktoré zaručujú demokraciu, 
právny štát, ľudské práva a rešpektovanie a ochranu menšín; poukazuje však na to, že v 
Únii chýbajú účinné nástroje na presadzovanie týchto kritérií po tom, ako sa krajina stane 
súčasťou Únie;

C. keďže v predošlom desaťročí došlo k tvrdým útokom na hodnoty Únie vo viacerých 
členských štátoch; keďže Parlament od roku 2011 opakovane rieši tento znepokojujúci 
vývoj vo svojich uzneseniach, a to vrátane aktivácie postupu podľa článku 7 Zmluvy o 
EÚ v roku 2018; keďže Parlament od roku 2016 požaduje komplexné a preventívne 
monitorovanie v tejto oblasti založené na dôkazoch prostredníctvom mechanizmu EÚ pre 
demokraciu, právny štát a základné práva; 

D. keďže práva zraniteľných skupín, ako sú ženy, osoby so zdravotným postihnutím, 
Rómovia, LGBTI osoby a staršie osoby, sa v niektorých členských štátoch aj naďalej 
nedodržiavajú v plnej miere a keďže tieto skupiny nie sú plne chránené pred nenávisťou 
a diskrimináciou, čím sa porušujú hodnoty Únie stanovené v článku 2 Zmluvy o EÚ a 
právo na nediskrimináciu stanovené v článku 21 Charty základných práv Európskej únie 
(ďalej len „ charta“); keďže núdzové opatrenia, ktoré boli prijaté ako reakcia na pandémiu 
COVID-19 ešte viac oslabili základné práva a demokratický systém bŕzd a protiváh;

E. keďže približne 10 % občanov Únie patrí k národnostnej menšine; keďže rešpektovanie 
práv menšín je neoddeliteľnou súčasťou hodnôt Únie stanovených v článku 2 Zmluvy o 
EÚ; keďže menšiny prispievajú ku kultúrnej a jazykovej rozmanitosti Únie; keďže na 
zaručenie a monitorovanie práv menšín v súčasnosti neexistuje žiadny právny rámec 
Únie;

F. keďže porušovanie hodnôt uvedených v článku 2 Zmluvy o EÚ bez primeranej reakcie a 
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vyvodenia dôsledkov na úrovni Únie oslabuje súdržnosť európskeho projektu, práva 
všetkých občanov Únie a vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi;

G. keďže korupcia predstavuje vážnu hrozbu pre demokraciu, právny štát a spravodlivé 
zaobchádzanie so všetkými občanmi;

H. keďže nezávislá žurnalistika a prístup k pluralitným informáciám sú kľúčovými piliermi 
demokracie; keďže znepokojujúci stav slobody a plurality médií v Únii sa nerieši 
dostatočne ráznym spôsobom; keďže pre úspech každej demokracie je potrebná 
občianska spoločnosť; keďže zužujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť prispieva 
k porušovaniu demokracie, zásady právneho štátu a základných práv; keďže inštitúcie 
Únie majú udržiavať otvorený, transparentný a pravidelný dialóg so zastupujúcimi 
združeniami a s občianskou spoločnosťou na všetkých úrovniach;

I. keďže nezávislosť, kvalita a účinnosť vnútroštátnych justičných systémov sú majú 
zásadný význam pre dosiahnutie účinného súdnictva; keďže dostupnosť právnej pomoci 
a výška súdnych poplatkov môžu mať významný vplyv na prístup k spravodlivosti; keďže 
charta má rovnakú právnu silu ako zmluvy; keďže podľa usmernenia Súdneho dvora 
Európskej únie justičné orgány členských štátov uplatňujú chartu len pri vykonávaní 
právnych aktov Únie, ale na podporu spoločnej právnej a justičnej kultúry a kultúry 
právneho štátu je dôležité, aby sa práva zakotvené v charte zohľadňovali vždy;

J. keďže Komisia sa pripravuje na uverejnenie svojej správy o právnom štáte za rok 2020, 
po ktorej by mala nasledovať stratégia vykonávania Charty základných práv a akčný plán 
pre európsku demokraciu;

K. keďže nariadenie o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch by sa po prijatí stalo 
nenahraditeľným nástrojom na ochranu právneho štátu v Únii;

L. keďže každý monitorovací mechanizmus musí úzko zapájať zainteresované strany 
aktívne v oblasti ochrany a podpory demokracie, právneho štátu a základných práv 
vrátane občianskej spoločnosti, orgánov Rady Európy a OSN, Organizácie pre 
bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Agentúry Európskej únie pre základné práva, 
národných inštitúcií pre ľudské práva, príslušných orgánov a profesijných združení, ktoré 
podporujú súdne orgány pri nezávislom výkone spravodlivosti; keďže z tohto dôvodu 
občianska spoločnosť potrebuje primerané finančné prostriedky Únie, najmä 
prostredníctvom programu Spravodlivosť a programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty;

M. keďže je potrebné posilniť a zefektívniť existujúce mechanizmy a vytvoriť účinný 
mechanizmus na zabezpečenie dodržiavania zásad a hodnôt zakotvených v zmluvách v 
celej Únii;

N. keďže Parlament, Komisia a Rada (ďalej len „uvedené tri inštitúcie“) majú spoločnú 
politickú zodpovednosť za presadzovanie hodnôt Únie v medziach právomocí, ktoré im 
boli zverené zmluvami; keďže medziinštitucionálna dohoda založená na článku 295 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by zabezpečila potrebné opatrenia na 
uľahčenie spolupráce týchto troch inštitúcií v tomto ohľade; keďže podľa článku 295 
ZFEÚ môže každá z uvedených troch inštitúcií navrhnúť takúto dohodu; 
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1. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné, aby Únia vypracovala spoľahlivý, komplexný a 
pozitívny program pre účinnú ochranu a posilňovanie demokracie, právneho štátu a 
základných práv pre všetkých svojich občanov; trvá na tom, že Únia musí zostať 
zástancom slobody a spravodlivosti v Európe a vo svete;

2. varuje, že Únia čelí bezprecedentnej a stupňujúcej sa kríze svojich základných hodnôt, 
ktorá ohrozuje jej dlhodobé prežitie ako demokratického mierového projektu; vyjadruje 
vážne znepokojenie nad nárastom a upevňovaním autokratických a neliberálnych 
tendencií vo viacerých členských štátoch, ktoré ešte znásobuje pandémia COVID-19 a 
hospodárska recesia, ako aj korupcia, dezinformácie a ovládnutie štátu; zdôrazňuje 
nebezpečenstvo tohto trendu pre súdržnosť právneho poriadku Únie, ochranu základných 
práv všetkých jej občanov, fungovanie jej jednotného trhu, účinnosť jej spoločných 
politík a jej medzinárodnú dôveryhodnosť;

3. pripomína, že Únia je naďalej štrukturálne nedostatočne vybavená na to, aby mohla riešiť 
oslabenie a porušovanie demokracie, základných práv a právneho štátu v členských 
štátoch; vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou Rady dosiahnuť významný pokrok pri 
presadzovaní hodnôt Únie v prebiehajúcich postupoch podľa článku 7 Zmluvy o EÚ; 
konštatuje, že neschopnosť Rady účinne uplatňovať článok 7 Zmluvy EÚ v skutočnosti 
vedie k pretrvávajúcim odchýlkam od hodnôt stanovených v článku 2 Zmluvy o EÚ; so 
znepokojením konštatuje nesúrodý charakter súboru nástrojov Únie v tejto oblasti a žiada, 
aby sa zefektívnil a náležite presadzoval;

4. víta prácu Komisie na výročnej správe o právnom štáte; víta, že otázka korupcie a slobody 
médií je súčasťou výročného posúdenia; konštatuje však, že toto posúdenie nezahŕňa 
oblasti demokracie a základných práv; vyjadruje poľutovanie najmä nad tým, že sloboda 
združovania a zužujúci sa priestor občianskej spoločnosti nie sú súčasťou výročného 
posúdenia; so znepokojením zdôrazňuje, že práva zraniteľných skupín, ako sú ženy, 
osoby so zdravotným postihnutím, Rómovia, LGBTI osoby a staršie osoby, sa v 
niektorých členských štátoch aj naďalej nedodržiavajú v plnej miere a keďže tieto skupiny 
nie sú plne chránené pred nenávisťou a diskrimináciou, čím sa porušujú hodnoty Únie 
stanovené v článku 2 Zmluvy o EÚ; pripomína, že Parlament opakovane žiada o zriadenie 
monitorovacieho mechanizmu, ktorý by zahŕňal celý rozsah pôsobnosti článku 2 Zmluvy 
o EÚ; opakovane zdôrazňuje potrebu objektívneho monitorovacieho mechanizmu 
zakotveného v právnom akte a založeného na dôkazoch, ktorým sa uvedené tri inštitúcie 
zaviažu k transparentnému a regulovanému postupu s jasne vymedzenými 
zodpovednosťami, aby sa ochrana a podpora všetkých hodnôt Únie stala stálou a 
viditeľnou súčasťou programu Únie;

5. navrhuje zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (ďalej 
len „mechanizmus“), ktorý by vychádzal z návrhu Parlamentu z roku 2016 a z výročnej 
správy Komisie o právnom štáte, riadil sa medziinštitucionálnou dohodou medzi 
uvedenými troma inštitúciami, pozostával z výročného cyklu monitorovania hodnôt Únie, 
pokrýval všetky aspekty článku 2 Zmluvy o EÚ a uplatňoval sa rovnako, objektívne a 
spravodlivo na všetky členské štáty, pričom by dodržiaval zásady subsidiarity a 
proporcionality; 

6. zdôrazňuje, že výročný cyklus monitorovania musí obsahovať jasné odporúčania pre 
jednotlivé krajiny spolu s časovým harmonogramom a cieľmi vykonávania, ktoré treba 
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sledovať v nasledujúcich výročných alebo naliehavých správach; zdôrazňuje, že 
nevykonávanie týchto odporúčaní musí byť spojené s konkrétnymi opatreniami Únie 
vrátane postupov podľa článku 7 Zmluvy o EÚ, postupov v prípade nesplnenia povinnosti 
a rozpočtovej podmienenosti po nadobudnutí účinnosti; poukazuje na to, že tieto 
odporúčania by sa nemali zameriavať len na nápravu porušení, ale mali by takisto 
podporovať politiky, ktoré umožňujú občanom využívať práva a hodnoty Únie;

7. poukazuje na to, že mechanizmus by mal skonsolidovať a nahradiť existujúce nástroje, 
aby sa vyhlo duplicite, a to najmä výročnú správu o právnom štáte, rámec Komisie pre 
právny štát, výročné podávanie správ Komisie o uplatňovaní charty, dialóg Rady v oblasti 
právneho štátu a mechanizmus na zaistenie spolupráce a overovania, pričom by sa mala 
zvýšiť komplementárnosť a súdržnosť s ďalšími dostupnými nástrojmi vrátane postupov 
podľa článku 7 Zmluvy o EÚ, postupov v prípade nesplnenia povinnosti a rozpočtovej 
podmienenosti po nadobudnutí účinnosti; domnieva sa, že uvedené tri inštitúcie by pri 
posudzovaní mali použiť zistenia z výročného cyklu monitorovania na účely aktivácie 
článku 7 Zmluvy o EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/xxxx o 
ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch12; zdôrazňuje, že sa musia rešpektovať úlohy a 
výsadné právomoci každej z uvedených troch inštitúcií;

8. zdôrazňuje, že nezávislosť súdnictva je neoddeliteľnou súčasťou súdneho rozhodovania 
a požiadavkou vyplývajúcou zo zásady účinnej právnej ochrany stanovenej v článku 19 
Zmluvy o EÚ; je znepokojený tým, že nedávne útoky na právny štát boli najmä pokusmi 
o ohrozenie nezávislosti súdnictva a zdôrazňuje, že každý vnútroštátny súd je zároveň 
európskym súdom; naliehavo vyzýva Komisiu, aby využila všetky nástroje, ktoré má k 
dispozícii, proti akýmkoľvek pokusom vlád členských štátov o ohrozenie nezávislosti 
vnútroštátnych súdov a aby včas informovala Parlament o akejkoľvek takejto situácii;

9. pripomína, že pristúpenie Únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd je právnou povinnosťou stanovenou v článku 6 ods. 2 Zmluvy o EÚ; 
opakovane zdôrazňuje potrebu urýchlene ukončiť proces pristúpenia s cieľom zabezpečiť 
jednotný rámec na ochranu ľudských práv v celej Európe a ďalej posilniť ochranu 
základných práv a slobôd v Únii; vyzýva preto Komisiu, aby zintenzívnila úsilie o plné 
vykonávanie zmlúv a bez zbytočných odkladov uzavrela proces pristúpenia;

10. pripomína nevyhnutnú úlohu, ktorú zohrávajú občianska spoločnosť, národné inštitúcie 
pre ľudské práva, orgány pre otázky rovnosti a ďalší relevantní aktéri vo všetkých fázach 
výročného cyklu monitorovania, od poskytovania vstupov po uľahčenie vykonávania a 
monitorovania; zdôrazňuje, že je potrebné poskytovať obhajcom ľudských práv a 
aktérom podávajúcim správy ochranu na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, a to 
vrátane ochrany proti zneužitiu súdneho konania v prípade potreby a primeraného 
financovania na všetkých úrovniach; v tejto súvislosti žiada, aby sa po dôkladnom 
posúdení vplyvu vytvoril štatút pre európske cezhraničné združenia a neziskové 
organizácie; zdôrazňuje, že oznamovatelia prispievajú k ochrane právneho štátu a k boju 
proti korupcii; vyzýva Komisiu, aby dôkladne monitorovala transpozíciu a uplatňovanie 
smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane 

12 [namiesto xxxx vložiť do textu konečné číslo 2018/136(COD) a upraviť odkaz na Ú. v. v poznámke pod 
čiarou] Ú. v. EÚ C ..., ....., s. ....
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osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie13; poukazuje na to, že štatút akreditácie 
národných inštitúcií pre ľudské práva a priestor pre občiansku spoločnosť môžu samy 
slúžiť ako ukazovatele na účely posúdenia; nabáda národné parlamenty, aby viedli 
verejné diskusie a prijali pozície k výsledku cyklu monitorovania; zdôrazňuje, že odborná 
príprava justičných odborníkov má zásadný význam pre riadne vykonávanie 
a uplatňovanie práva Únie, a teda aj pre posilnenie spoločnej právnej kultúry v celej Únii; 
domnieva sa, že pripravovaná európska stratégia odbornej justičnej prípravy musí klásť 
väčší dôraz na podporu právneho štátu a nezávislosti súdnictva a musí zahŕňať odbornú 
prípravu v oblasti zručností a iných ako právnych otázok, aby boli sudcovia lepšie 
pripravení odolávať neprimeranému tlaku; nabáda Komisiu a členské štáty, aby ďalej 
podporovali a uľahčovali dialóg medzi súdmi a právnikmi prostredníctvom podpory 
pravidelnej výmeny informácií a osvedčených postupov s cieľom posilniť a podporiť 
priestor spravodlivosti Únie založený na demokracii, právnom štáte a základných 
právach; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť primerané financovanie pre odvetvový program 
Spravodlivosť a odvetvový program Občania, rovnosť, práva a hodnoty v 
nadchádzajúcom VFR, keďže cieľom týchto programov je chrániť a podporovať hodnoty 
Únie, rozvíjať priestor spravodlivosti Únie na základe právneho štátu a podporovať 
občiansku spoločnosť;

11. poukazuje na komplementárnosť, ktorá by mala existovať medzi porovnávacím 
prehľadom EÚ v oblasti justície, ktorý umožňuje porovnanie justičných systémov 
členských štátov, a mechanizmom; konštatuje, že podľa porovnávacieho prehľadu EÚ v 
oblasti justície na rok 2020 stále existujú významné rozdiely medzi členskými štátmi, 
pokiaľ ide o počet prebiehajúcich konaní, a že v niektorých členských štátoch sa počet 
nevyriešených prípadov zvýšil, že nie všetky členské štáty ponúkajú odbornú prípravu v 
oblasti zručností v oblasti IKT zameranú na prispôsobenie sa digitalizácii a uľahčenie 
prístupu k spravodlivosti, že právna pomoc sa v niektorých členských štátoch za uplynulé 
roky stala menej prístupnou a že rodová rovnosť sa ešte nezabezpečila v justičných 
systémoch väčšiny členských štátov;

12. opätovne potvrdzuje úlohu Parlamentu v súlade s článkom 7 Zmluvy o EÚ pri 
monitorovaní dodržiavania hodnôt Únie; opakuje žiadosť o to, aby Parlament mohol 
predložiť svoj odôvodnený návrh Rade a zúčastniť sa na vypočutiach podľa článku 7, ak 
tento postup začal Parlament, pričom sa budú rešpektovať výsadné právomoci každej z 
uvedených troch inštitúcií a zásada lojálnej spolupráce; vyzýva Radu, aby Parlament 
pravidelne informovala a úzko ho zapájala a aby pracovala transparentne; domnieva sa, 
že mechanizmus podporený medziinštitucionálnou dohodou poskytne potrebný rámec na 
lepšiu koordináciu;

13. zastáva názor, že z dlhodobého hľadiska si posilnenie schopnosti Únie podporovať a 
chrániť svoju ústavnú podstatu môže vyžadovať zmenu zmluvy; v tejto súvislosti so 
záujmom očakáva úvahy a závery Konferencie o budúcnosti Európy; zdôrazňuje, že 
účinnosť postupu podľa článku 7 Zmluvy o EÚ by sa mala zvýšiť revíziou väčšiny, ktorá 
je potrebná na prijatie opatrení, a posilnením sankčného mechanizmu; vyzýva 
Konferenciu o budúcnosti Európy, aby zvážila posilnenie úlohy, ktorú Súdny dvor 
Európskej únie zohráva pri ochrane základných hodnôt Únie; žiada, aby sa po dôkladnom 
posúdení vplyvu vykonala revízia nariadenia Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, 

13 Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019, s. 17.
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ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva14, a to s cieľom posilniť 
a rozšíriť jej mandát tak, aby zahŕňal všetky hodnoty uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ;

14. je pevne presvedčený, že riešenie krízy hodnôt Únie, a to aj prostredníctvom 
navrhovaného mechanizmu, je predpokladom na obnovenie vzájomnej dôvery medzi 
členskými štátmi, čo Únii ako celku umožňuje udržiavať a podporovať všetky spoločné 
politiky; 

15. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európska rada vo svojich záveroch z 21. júla 2020 
oslabila mechanizmus rozpočtovej podmienenosti, ktorý navrhla Komisia; opakuje svoju 
výzvu na zabezpečenie toho, aby boli systémové porušenia hodnôt uvedených v článku 2 
Zmluvy o EÚ nezlučiteľné s financovaním z prostriedkov Únie; zdôrazňuje potrebu 
využiť pravidlo obrátenej kvalifikovanej väčšiny na ochranu rozpočtu Únie, bez ktorého 
by bola ohrozená účinnosť nového mechanizmu rozpočtovej podmienenosti; žiada, aby 
uplatňovanie rozpočtovej podmienenosti sprevádzali opatrenia zamerané na zmiernenie 
akéhokoľvek potenciálneho vplyvu na jednotlivých príjemcov finančných prostriedkov 
Únie vrátane organizácií občianskej spoločnosti; zdôrazňuje, že mechanizmus 
rozpočtovej podmienenosti nemožno nahradiť len navrhovaným výročným cyklom 
monitorovania; naliehavo vyzýva Európsku radu, aby dodržala sľub chrániť demokraciu 
a právny štát, ktorý vyjadrila vo vyhlásení zo Sibiu z 9. mája 2019;

16. vyzýva Komisiu a Radu, aby bezodkladne začali rokovania s Parlamentom o 
medziinštitucionálnej dohode v súlade s článkom 295 ZFEÚ; domnieva sa, že návrh 
uvedený v prílohe predstavuje vhodný základ na takéto rokovania;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a sprievodný návrh Komisii 
a Rade.

14 Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.
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PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA:

Návrh medziinštitucionálnej dohody o posilnení hodnôt Únie

EURÓPSKY PARLAMENT, RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 295,

keďže:

(1) Podľa článku 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ) je Únia založená na hodnotách 
úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania 
ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám (ďalej len „hodnoty Únie“).

(2) Rešpektovať hodnoty Únie a zaviazať sa ich podporovať je podľa článku 49 Zmluvy o 
EÚ základnou podmienkou členstva v Únii. V súlade s článkom 7 Zmluvy o EÚ môže 
vážne a pretrvávajúce porušovanie hodnôt Únie členským štátom viesť k pozastaveniu 
hlasovacieho práva zástupcu vlády tohto členského štátu v Rade. Rešpektovanie hodnôt 
Únie je základom vysokej úrovne vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi.

(3) Európsky parlament, Rada a Komisia (ďalej len „uvedené tri inštitúcie“) uznávajú 
význam rešpektovania hodnôt Únie. Rešpektovanie hodnôt Únie je nevyhnutné pre 
správne fungovanie Únie a dosiahnutie jej cieľov stanovených v článku 3 Zmluvy o EÚ. 
Uvedené tri inštitúcie sa zaviazali k vzájomnej lojálnej spolupráci s cieľom podporovať 
a zabezpečovať rešpektovanie hodnôt Únie.

(4) Uvedené tri inštitúcie uznávajú potrebu zefektívnenia a posilnenia účinnosti existujúcich 
nástrojov určených na podporu dodržiavania hodnôt Únie. Mal by sa preto vytvoriť 
komplexný medziinštitucionálny mechanizmus založený na dôkazoch, ktorý by 
rešpektoval zásady subsidiarity a proporcionality, s cieľom zlepšiť koordináciu medzi 
uvedenými troma inštitúciami a konsolidovať iniciatívy prijaté v minulosti. V súlade so 
závermi Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci zo 6. a 7. júna 2013 by takýto 
mechanizmus mal fungovať „transparentným spôsobom, na základe objektívne 
zostavených, porovnávaných a analyzovaných dôkazov a na základe rovnosti 
zaobchádzania so všetkými členskými štátmi“.

(5) Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že na posilnenie podpory a rešpektovania hodnôt Únie 
je potrebný výročný cyklus monitorovania hodnôt Únie. Výročný cyklus monitorovania 
by mal byť komplexný, objektívny, nestranný, založený na dôkazoch a uplatňovaný 
rovnako a spravodlivo na všetky členské štáty. Hlavným cieľom výročného cyklu 
monitorovania by malo byť predchádzanie porušovaniu a nedodržiavaniu hodnôt Únie a 
dôraz na pozitívny vývoj a výmenu osvedčených postupov a zároveň by mal poskytovať 
spoločný základ pre ďalšie kroky uvedených troch inštitúcií. Uvedené tri inštitúcie sa 
takisto dohodli, že využijú túto medziinštitucionálnu dohodu na integráciu existujúcich 
nástrojov a iniciatív týkajúcich sa presadzovania a rešpektovania hodnôt Únie, najmä 
výročnej správy o právnom štáte, výročného dialógu Rady o právnom štáte a rámca 
Komisie pre právny štát, s cieľom zabrániť duplicite a posilniť celkovú účinnosť.

(6) Výročný cyklus monitorovania by mal pozostávať z prípravnej fázy, uverejnenia výročnej 
monitorovacej správy o dodržiavaní hodnôt Únie vrátane odporúčaní pre jednotlivé 
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krajiny a nasledujúcej fázy zahŕňajúcej vykonávanie odporúčaní. Výročný cyklus 
monitorovania by sa mal vykonávať v duchu transparentnosti a otvorenosti so zapojením 
občanov a občianskej spoločnosti a mal by byť chránený pred dezinformáciami.

(7) Uvedené tri inštitúcie zastávajú názor, že výročný cyklus monitorovania by mal nahradiť 
rozhodnutie Komisie 2006/928/ES1 a rozhodnutie Komisie 2006/929/ES2 a okrem iného 
plniť ciele týchto rozhodnutí. Táto medziinštitucionálna dohoda nemá vplyv na akt o 
pristúpení z roku 2005, a najmä na jeho články 37 a 38.

(8) Výročný cyklus monitorovania by mal tiež dopĺňať iné nástroje týkajúce sa presadzovania 
a posilňovania hodnôt Únie a byť s nimi v súlade. Uvedené tri inštitúcie sa predovšetkým 
zaväzujú používať zistenia výročných monitorovacích správ pri posudzovaní toho, či 
existuje jasné riziko závažného porušenia alebo závažné a pretrvávajúce porušovanie 
hodnôt Únie členským štátom v súvislosti s článkom 7 Zmluvy o EÚ. Komisia sa podobne 
zaviazala používať zistenia výročnej monitorovacej správy pri posudzovaní toho, či by sa 
mal začať postup v prípade nesplnenia povinnosti alebo či existujú všeobecné nedostatky 
v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, a to v súlade s článkom 
5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/xxxx3. Uvedené tri inštitúcie sa 
dohodli, že výročnými monitorovacími správami by sa mali vo všeobecnosti riadiť ich 
kroky, pokiaľ ide o hodnoty Únie.

(9) V súlade s článkom 295 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa v tejto 
medziinštitucionálnej dohode stanovujú iba opatrenia na uľahčenie spolupráce medzi 
Európskym parlamentom, Radou a Komisiou a v súlade s článkom 13 ods. 2 Zmluvy o 
EÚ majú tieto inštitúcie konať v rámci právomocí, ktoré im boli zverené zmluvami a v 
súlade s postupmi, podmienkami a cieľmi, ktoré sa v nich stanovujú. Táto 
medziinštitucionálna dohoda nemá vplyv na výsadné právomoci Súdneho dvora 
Európskej únie v oblasti autentického výkladu práva Únie,

SA DOHODLI TAKTO:

I. CIELE

1. Uvedené tri inštitúcie sa týmto dohodli, že budú prostredníctvom koordinácie a 
spolupráce podporovať a posilňovať rešpektovanie hodnôt Únie v súlade s článkom 2 Zmluvy 
o EÚ.

II. VÝROČNÝ CYKLUS MONITOROVANIA

2. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že budú v lojálnej a vzájomnej spolupráci organizovať 
výročný cyklus monitorovania hodnôt Únie, ktorý sa bude týkať otázok a osvedčených 
postupov vo všetkých oblastiach hodnôt Únie. Výročný cyklus monitorovania pozostáva z 

1 Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na zaistenie spolupráce a 
overovania pokroku v Rumunsku na účely osobitných referenčných kritérií v oblastiach reformy 
súdnictva a boja proti korupcii (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 56).

2 Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na zaistenie spolupráce a 
overovania pokroku v Bulharsku na účely osobitných referenčných kritérií v oblastiach reformy súdnictva 
a boja proti korupcii a organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 58).

3 [namiesto xxxx vložiť do textu číslo 2018/136(COD) a upraviť odkaz na Ú. v. v poznámke pod čiarou] 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../… o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch Ú. v. EÚ C ..., ....., s. ....
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prípravnej fázy, uverejnenia výročnej monitorovacej správy o hodnotách Únie (ďalej len 
„výročná správa“) vrátane odporúčaní a nasledujúcej fázy.

3. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli na zriadení stálej medziinštitucionálnej pracovnej 
skupiny pre hodnoty Únie (ďalej len „pracovná skupina“). Pracovná skupina uľahčuje 
koordináciu a spoluprácu medzi uvedenými troma inštitúciami v rámci výročného cyklu 
monitorovania. Pracovná skupina pravidelne informuje verejnosť o svojej práci.

4. Pracovnej skupine a uvedeným trom inštitúciám radí skupina nezávislých odborníkov. 
Skupina nezávislých odborníkov v spolupráci s Agentúrou Európskej únie pre základné práva 
nestranným spôsobom určí hlavný pozitívny a negatívny vývoj v každom členskom štáte a 
prispieva k vypracovaniu metodológie pre výročnú správu. Uvedené tri inštitúcie môžu so 
skupinou nezávislých odborníkov konzultovať v ktorejkoľvek fáze výročného cyklu 
monitorovania.

Prípravná fáza

5. Komisia každoročne organizuje cielené konzultácie so zainteresovanými stranami, aby 
zozbierala informácie na výročnú správu. Konzultácie so zainteresovanými stranami sa 
uskutočnia v prvom štvrťroku každého roku. Konzultácie sú transparentné a založené na jasnej 
a prísnej metodike prijatej pracovnou skupinou. Metodika v každom prípade vo vhodnej forme 
zahŕňa referenčné hodnoty, ako sú tie uvedené v prílohách k rozhodnutiu Komisie 2006/928/ES 
a k rozhodnutiu Komisie 2006/929/ES.

6. Konzultácie so zainteresovanými stranami poskytnú organizáciám občianskej 
spoločnosti, národným inštitúciám pre ľudské práva a orgánom pre otázky rovnosti, 
profesijným združeniam a sieťam, orgánom Rady Európy a iným medzinárodným 
organizáciám, inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie a členským štátom vrátane 
príslušných vnútroštátnych orgánov príležitosť podieľať sa na výročnej správe. Komisia 
zahrnie informácie poskytnuté zainteresovanými stranami do výročnej správy. Komisia 
uverejní príspevky do konzultácií na svojom webovom sídle pred uverejnením výročnej správy.

7. Komisia pri príprave výročnej správy vychádza zo všetkých informácií, ktoré má k 
dispozícii, a to na základe metodológie, ktorú schválila pracovná skupina. V tejto súvislosti 
majú osobitný význam správy a údaje Agentúry Európskej únie pre základné práva a iných 
orgánov, úradov a agentúr Únie, Rady Európy vrátane Benátskej komisie a Skupiny štátov proti 
korupcii a iných medzinárodných organizácií, ktoré vypracovávajú relevantné štúdie a 
posúdenia. Ak sa výročná správa, ktorú vypracovala Komisia, líši od zistení skupiny 
nezávislých odborníkov, Európsky parlament a Rada môžu požiadať Komisiu, aby vysvetlila 
svoje dôvody pracovnej skupine.

8. Poverení zástupcovia každej z uvedených troch inštitúcií majú po koordinácii s 
pracovnou skupinou možnosť vykonať návštevy na účely zistenia potrebných skutočností v 
členských štátoch s cieľom získať ďalšie informácie a vyjasnenia o stave hodnôt Únie v 
dotknutých členských štátoch. Komisia zahrnie zistenia do výročnej správy.

9. Komisia pravidelne informuje pracovnú skupinu o pokroku dosiahnutom počas 
prípravnej fázy.

Výročná správa a odporúčania
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10. Komisia vypracuje výročnú správu na základe informácií zozbieraných počas 
prípravnej fázy. Výročná správa by sa mala vzťahovať na pozitívny aj negatívny vývoj týkajúci 
sa hodnôt Únie v členských štátoch. Výročná správa je nestranná, založená na objektívne 
zozbieraných dôkazoch a rešpektuje rovnaké zaobchádzanie so všetkými členskými štátmi. 
Dôkladnosť správy by mala odrážať závažnosť danej situácie. Výročná správa zahŕňa aj časť o 
postupoch v prípade nesplnenia povinnosti týkajúcich sa hodnôt Únie.

11. Výročná správa obsahuje odporúčania špecifické pre každý z členských štátov s cieľom 
posilniť ochranu a presadzovanie hodnôt Únie. V odporúčaniach sa uvádzajú konkrétne ciele a 
časové rámce na vykonávanie a náležite sa v nich zohľadňujú všetky obavy vyjadrené v 
odôvodnených návrhoch prijatých podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ. V odporúčaniach sa 
zohľadní rozmanitosť politických a právnych systémov členských štátov. Vykonávanie 
odporúčaní sa posúdi v nasledujúcich výročných správach, prípadne v naliehavých správach.

12. Výročná správa vrátane odporúčaní sa uverejňuje každý rok v septembri. Dátum 
uverejnenia sa koordinuje medzi uvedenými troma inštitúciami v rámci pracovnej skupiny. 
Pred uverejnením výročnej správy Komisia predloží jej návrh pracovnej skupine.

Nadväzujúce opatrenia

13. Európsky parlament a Rada prerokujú obsah výročnej správy najneskôr do dvoch 
mesiacov od dátumu jej uverejnenia. Diskusie sa zverejnia. Parlament a Rada prijmú stanoviská 
k výročnej správe prostredníctvom uznesení a záverov. Európsky parlament a Rada v rámci 
nadväzujúcich opatrení posúdia a zvážia, do akej miery členské štáty vykonali predchádzajúce 
odporúčania, a to vrátane vykonávania príslušných rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie. 
Uvedené tri inštitúcie využívajú svoje právomoci podľa zmlúv s cieľom prispieť k účinným 
nadväzujúcim opatreniam. Uvedené tri inštitúcie sa usilujú včas podporovať diskusiu o 
výročnej správe v členských štátoch, najmä v národných parlamentoch.

14. Na základe zistení výročnej správy nadviaže Komisia z vlastnej iniciatívy alebo na 
žiadosť Európskeho parlamentu alebo Rady dialóg s jedným alebo niekoľkými členskými 
štátmi vrátane príslušných orgánov s cieľom uľahčiť vykonávanie odporúčaní. Komisia 
pravidelne podáva správy o pokroku v dialógu Európskemu parlamentu a Rade. Komisia môže 
kedykoľvek poskytnúť členským štátom technickú pomoc prostredníctvom rôznych činností, a 
to aj na žiadosť dotknutého členského štátu. Európsky parlament organizuje v spolupráci s 
národnými parlamentmi medziparlamentnú diskusiu o zisteniach výročnej správy.

15. Uvedené tri inštitúcie by pri určovaní priorít financovania mali zohľadniť zistenia 
výročnej správy. Komisia by pri príprave príslušných ročných pracovných programov na 
vyplácanie finančných prostriedkov Únie v rámci zdieľaného alebo priameho riadenia mala 
zahrnúť predovšetkým cielenú podporu pre vnútroštátnych aktérov, ktorí prispievajú k ochrane 
a presadzovaniu hodnôt Únie, ako sú organizácie občianskej spoločnosti a mediálne 
organizácie.

16. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 258 ZFEÚ a článku 5 
nariadenia (EÚ) 2020/xxxx a právo jednej tretiny členských štátov, Európskeho parlamentu a 
Komisie predložiť Rade odôvodnený návrh v súlade s článkom 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ, sa 
uvedené tri inštitúcie dohodli, že výročné správy by mali usmerňovať ich kroky týkajúce sa 
hodnôt Únie.

17. Európsky parlament a Rada môžu požiadať Komisiu, aby vypracovala dodatočné 
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usmernenia a ukazovatele na riešenie príslušných horizontálnych otázok, ktoré vyplývajú 
z výročného cyklu monitorovania.

Naliehavá správa

18. Ak v dôsledku situácie v jednom alebo vo viacerých členských štátoch hrozí 
bezprostredné a vážne poškodenie hodnôt Únie, Komisia môže buď z vlastnej iniciatívy alebo 
na žiadosť Európskeho parlamentu alebo Rady vypracovať naliehavú správu o tejto situácii. 
Komisia pripraví správu po konzultácii s pracovnou skupinou. Komisia bezodkladne vypracuje 
naliehavú správu a uverejní ju najneskôr do dvoch mesiacov po predložení žiadosti Európskym 
parlamentom alebo Radou. Zistenia naliehavej správy sa zahrnú do nasledujúcej výročnej 
správy. V naliehavej správe sa môžu špecifikovať odporúčania zamerané na riešenie 
bezprostredného ohrozenia hodnôt Únie.

III. KOMPLEMENTÁRNOSŤ S INÝMI NÁSTROJMI

19. Uvedené tri inštitúcie uznávajú doplnkovú povahu výročného cyklu monitorovania a 
ďalších mechanizmov na ochranu a presadzovanie hodnôt Únie, najmä postupu stanoveného v 
článku 7 Zmluvy o EÚ, postupov v prípade nesplnenia povinnosti a nariadenia (EÚ) 2020/xxxx. 
Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú, že v politikách Únie zohľadnia ciele tejto 
medziinštitucionálnej dohody.

20. Ak sa vo výročnej správe zistia systémové nedostatky týkajúce sa jednej alebo 
viacerých hodnôt Únie, uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú bezodkladne podniknúť primerané 
opatrenia v rámci svojich právomocí, ktoré im boli zverené zmluvami. Uvedené tri inštitúcie sa 
dohodli, že zistenia výročnej správy slúžia ako základ pre rozhodovanie o tom, či sa má 
aktivovať postup stanovený v článku 7 Zmluvy o EÚ a začať postup v prípade nesplnenia 
povinnosti v súvislosti s ochranou hodnôt Únie. Uvedené tri inštitúcie okrem iného zvážia, či 
je možné udržať politiky Únie, ktoré si vyžadujú vysokú úroveň vzájomnej dôvery, vzhľadom 
na systémové nedostatky zistené vo výročnej správe. 

21. Výročný cyklus monitorovania ustanovený touto dohodou nahrádza mechanizmus na 
zaistenie spolupráce a overovania pokroku v Rumunsku na účely osobitných referenčných 
kritérií v oblastiach reformy súdnictva a boja proti korupcii ustanovený rozhodnutím Komisie 
2006/928/ES a mechanizmus na zaistenie spolupráce a overovania pokroku v Bulharsku na 
účely osobitných referenčných kritérií v oblastiach reformy súdnictva a boja proti korupcii a 
organizovanému zločinu ustanovený rozhodnutím Komisie 2006/929/ES a okrem iného plní 
ciele stanovené týmito rozhodnutiami. Komisia sa preto zaväzuje zrušiť tieto rozhodnutia vo 
vhodnom čase.

Spoločné opatrenia v oblasti uplatňovania článku 7 Zmluvy o EÚ

22. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že použijú zistenia výročnej správy pri posudzovaní 
toho, či existuje jasné riziko závažného porušenia alebo závažné a pretrvávajúce porušovanie 
hodnôt Únie členským štátom podľa článku 7 Zmluvy o EÚ.

23. S cieľom posilniť transparentnosť a účinnosť postupu stanoveného v článku 7 Zmluvy 
o EÚ sa uvedené tri inštitúcie dohodli, že zabezpečia, aby inštitúcia, ktorá predkladá návrh 
podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ, mohla predložiť návrh Rade a aby bola v plnej miere 
informovaná a zapojená vo všetkých fázach postupu. Uvedené tri inštitúcie súhlasia s 
pravidelnou vzájomnou konzultáciou v pracovnej skupine o existujúcich a potenciálnych 
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postupoch začatých podľa článku 7 Zmluvy o EÚ.

24. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že vypracujú úpravy postupu zamerané na zvýšenie 
účinnosti postupu stanoveného v článku 7 Zmluvy o EÚ. Tieto nové úpravy môžu zahŕňať 
pravidelný harmonogram vypočutí a zasadnutí týkajúcich sa aktuálneho stavu, odporúčania 
zamerané na riešenie obáv vyjadrených v odôvodnených návrhoch a časové rámce na 
vykonávanie.

Spoločné opatrenia v oblasti rozpočtovej podmienenosti

25. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že použijú zistenia výročnej správy pri posudzovaní 
toho, či existujú všeobecné nedostatky v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, a to v súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ) 2020/xxxx, ako aj pri 
akomkoľvek inom relevantnom posúdení na účely existujúcich a budúcich rozpočtových 
nástrojov. Ak sa v rámci výročnej správy zistí, že všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania 
zásady právneho štátu v členskom štáte ovplyvňuje zásady správneho finančného riadenia alebo 
ochranu finančných záujmov Únie, alebo ak hrozí, že ich ovplyvní, Komisia doručí písomné 
oznámenie dotknutému členskému štátu v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) 
2020/xxxx.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

26. Uvedené tri inštitúcie podniknú kroky potrebné na to, aby mali prostriedky a zdroje 
potrebné na riadne vykonávanie ustanovení tejto medziinštitucionálnej dohody.

27. Uvedené tri inštitúcie budú monitorovať vykonávanie tejto medziinštitucionálnej 
dohody spoločne a priebežne, a to tak na politickej úrovni prostredníctvom pravidelných 
rokovaní, ako aj na technickej úrovni v pracovnej skupine.

28. Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom jej podpisu.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska únia vznikla ako reakcia na dve svetové vojny a obdobia hrubého porušovania 
hodnôt demokracie, právneho štátu a základných práv a preto bola založená práve na týchto 
hodnotách, ktoré sú stanovené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ). Tieto 
hodnoty sú spoločné pre všetky členské štáty a sú základom celého fungovania Únie.

Ako sa stanovuje v článku 49 Zmluvy o EÚ, rešpektovanie hodnôt Únie je základnou 
podmienkou členstva v Únii; ako súčasť procesu pristúpenia Únia posudzuje dodržiavanie 
hodnôt Únie zo strany kandidátskej krajiny vrátane záväzku tejto krajiny zachovávať 
demokraciu, právny štát a základné práva a ak takýto záväzok nie je dostatočne zreteľný v 
právnych predpisoch a praxi, členstvo bude tejto krajine odopreté.

Za posledné desaťročie došlo k hanebným útokom na právny štát, základné práva a ďalšie 
hodnoty v niekoľkých členských štátoch. Skúsenosť nanešťastie ukázala, že nástroje, ktoré 
má Únia k dispozícii, vrátane postupu stanoveného v článku 7 Zmluvy o EÚ sú neúčinné a 
roztrieštené. Je chvályhodné, že Komisia po prvýkrát v roku 2020 podnikla kroky na 
vypracovanie výročnej správy o právnom štáte, no táto správa neobsahuje niekoľko 
zásadných tém, a to najmä témy demokracie a základných práv. Výročné monitorovanie 
hodnôt, ktoré sa uvádza v článku 2 Zmluvy o EÚ, by navyše malo byť zakotvené v právne 
záväznom akte Únie, ako je medziinštitucionálna dohoda na základe článku 295 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie. V návrhu správy sa uznáva, že Únia dodnes nie je štrukturálne 
dostatočne vybavená na to, aby mohla riešiť oslabenie a porušovanie demokracie, základných 
práv a právneho štátu v členských štátoch. Je tiež poľutovaniahodné, že Rada nedokázala 
dosiahnuť významný pokrok pri presadzovaní hodnôt Únie v prebiehajúcich postupoch podľa 
článku 7 Zmluvy o EÚ, čím sa v podstate umožňuje trvalé odchyľovanie sa od hodnôt 
stanovených v článku 2 Zmluvy o EÚ.

V záujme riešenia absencie komplexného mechanizmu, ktorým by sa umožnil celostný 
pohľad na stav demokracie, právneho štátu, základných práv a všetkých ďalších hodnôt Únie 
a v rámci ktorého by sa zároveň zohľadnila potreba zaobchádzať so všetkými členskými 
štátmi rovnako a na základe transparentných a jasných kritérií, spravodajca navrhuje, aby 
Komisia, Rada a Parlament spoločne vytvorili mechanizmus na výročné monitorovanie 
všetkých členských štátov v súvislosti s ich dodržiavaním hodnôt Únie, a to tým, že na tento 
účel uzavrú medziinštitucionálnu dohodu.

Cieľom navrhovanej medziinštitucionálnej dohody je stanoviť opatrenia, ktoré budú zamerané 
na podporu a posilnenie rešpektovania hodnôt Únie prostredníctvom koordinácie a spolupráce 
medzi Parlamentom, Radou a Komisiou. To bude zahŕňať výročný cyklus monitorovania, 
ktorý sa bude týkať všetkých hodnôt Únie vo všetkých členských štátoch na základe 
objektívnych a transparentných kritérií a ktorého výsledkom bude výročná správa. Spoluprácu 
a koordináciu bude zabezpečovať medziinštitucionálna pracovná skupina, ktorú bude 
podporovať skupina nezávislých odborníkov. Výročná správa bude zameraná nielen na 
negatívny vývoj, ale budú v nej stanovené aj osvedčené postupy a pozitívne kroky. 

So zreteľom na prácu, ktorú okrem iných vykonávajú aj občianska spoločnosť, národné 
inštitúcie pre ľudské práva a orgány Rady Európy a iné medzinárodné orgány a orgány Únie, 
spravodajca navrhuje, aby sa jasne stanovilo, akým spôsobom môže ich práca ovplyvniť 
výročnú správu a ako možno tieto zainteresované strany zapojiť. V návrhu 
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medziinštitucionálnej dohody sa tiež zohľadňujú existujúce mechanizmy a postupy zamerané 
na ochranu a podporu hodnôt Únie, a to najmä postup stanovený v článku 7 Zmluvy o EÚ, 
postupy v prípade nesplnenia povinnosti a návrh nariadenia o ochrane rozpočtu Únie v 
prípade všeobecných nedostatkov. S cieľom vyhnúť sa duplicite a zabezpečiť, že všetky 
kroky proti členským štátom sa podniknú na rovnakom základe, spravodajca navrhuje, aby 
výročná správa slúžila ako základ pri rozhodovaní o tom, či sa má aktivovať postup podľa 
článku 7 Zmluvy o EÚ, a pri posudzovaní toho, či sú vhodné akékoľvek iné nástroje vrátane 
rozpočtovej podmienenosti.

Táto správa sa zakladá na cenných príspevkoch od tieňových spravodajcov a na stanoviskách 
výborov JURI a AFCO. Očakáva sa, že prijatie návrhu uznesenia s priloženým návrhom 
medziinštitucionálnej dohody povedie ku konštruktívnym rokovaniam s Radou a Komisiou a 
v konečnom dôsledku aj k silnému mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné 
práva.
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14.9.2020

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

s odporúčaniami pre Komisiu k zriadeniu mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát 
a základné práva
(2020/2072(INL))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Tiemo Wölken

(Iniciatíva – článok 47 rokovacieho poriadku)

(*) Pridružené výbory – Článok 57 rokovacieho poriadku

NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 
aby ako gestorský výbor:

– zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže nezávislosť, kvalita a efektívnosť vnútroštátnych justičných systémov sú kľúčové 
pre dosiahnutie účinného súdnictva v občianskoprávnych, obchodných a správnych 
konaniach pre občanov a podniky; keďže porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície 
poskytuje podstatné údaje o týchto parametroch a predstavuje nástroj na porovnávanie;

B. keďže podľa článku 6 Zmluvy o Európskej únii Únia uznáva práva, slobody a zásady 
uvedené v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), ktorá má 
rovnakú právnu silu ako zmluvy; keďže podľa usmernenia Súdneho dvora EÚ justičné 
orgány členských štátov uplatňujú chartu len pri vykonávaní európskych právnych 
predpisov, ale na podporu spoločnej právnej a justičnej kultúry a kultúry právneho štátu 
je dôležité, aby sa práva zakotvené v charte vždy zohľadňovali, a to aj v 
občianskoprávnych a správnych konaniach;

1. domnieva sa, že mechanizmus Únie pre demokraciu, právny štát a základné práva by sa 
mal v prvom rade zameriavať na prevenciu a riešenie akéhokoľvek ohrozenia 
akýchkoľvek hodnôt Únie zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ predtým, ako sa 
v niektorom členskom štáte vyskytne jasné riziko a mal by sa aktivovať článok 7 
Zmluvy o EÚ, pričom sa budú dodržiavať zásady subsidiarity a proporcionality 
zakotvené v článkoch 4 a 5 Zmluvy o EÚ; pripomína, že nedodržiavanie hodnôt EÚ 
môže mať negatívny vplyv na samotný európsky projekt, najmä pokiaľ ide o základné 
práva občanov Európskej únie, keďže to môže znížiť vzájomnú dôveru medzi 
členskými štátmi; poukazuje na to, že Únia nemá žiadny právne záväzný mechanizmus, 
na základe ktorého by bolo možné pravidelne monitorovať, ako členské štáty a 
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inštitúcie Únie rešpektujú hodnoty Únie; domnieva sa, že hlavným účelom každého 
takéhoto mechanizmu by malo byť predchádzať akémukoľvek jasnému riziku vážneho 
porušenia týchto hodnôt a riešiť ho; v tejto súvislosti sa domnieva, že v akomkoľvek 
budúcom návrhu medziinštitucionálnej dohody o pakte Únie o demokracii, právnom 
štáte a základných právach by sa mal klásť dôraz na preventívne a nápravné prvky; 
zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť úplnú objektívnosť pri vypracúvaní hodnotiacich 
ukazovateľov a kritérií v rámci mechanizmu v oblasti demokracie, právneho štátu a 
základných práv; 

2. pokladá za mimoriadne dôležité, aby sa pravidelné preskúmanie v rámci demokracie, 
právneho štátu a základných práv zakladalo na neoddeliteľnom vzťahu medzi 
demokraciou, právnym štátom a základnými právami a aby zahŕňalo všetky aspekty 
uvedené v článku 7 návrhu medziinštitucionálnej dohody o pakte Európskej únie o 
demokracii, právnom štáte a základných právach; vyzýva Komisiu ako strážkyňu 
zmlúv, aby ďalej podložila svoje výročné správy o uplatňovaní charty zavedením 
monitorovania a dialógu s členskými štátmi v rámci budúceho mechanizmu v oblasti 
demokracie, právneho štátu a základných práv s cieľom zabezpečiť, aby vnútroštátne 
legislatívne a súdne opatrenia a postupy týkajúce sa občianskeho, správneho, 
obchodného a procesného práva boli v súlade s ustanoveniami charty; 

3. zdôrazňuje, že všetky verejné orgány v členských štátoch musia vždy konať v medziach 
zákona pod kontrolou nezávislého a nestranného súdnictva, a pripomína, že zásada 
právnej istoty je nevyhnutná na zabezpečenie dôvery v súdne systémy a právny štát; 
zdôrazňuje, že účinná súdna ochrana nezávislým a nestranným súdnictvom, právna 
istota, prístup k spravodlivosti, zákaz svojvoľného presadzovania výkonnej moci a 
rovnosť pred zákonom sú nevyhnutnými základnými kameňmi právneho štátu; 
zdôrazňuje, že požiadavka nezávislosti súdov má zásadný význam pre základné právo 
na účinnú súdnu ochranu a spravodlivý proces aj na zabezpečenie ochrany všetkých 
práv vyplývajúcich z práva Únie, na hmotné aj procedurálne; zdôrazňuje, že nezávislosť 
súdnictva je neoddeliteľnou súčasťou súdneho rozhodovania a požiadavkou 
vyplývajúcou zo zásady účinnej právnej ochrany stanovenej v článku 19 Zmluvy o EÚ; 
opakuje svoju výzvu, aby sa existujúce čiastočne uplatniteľné nástroje na monitorovanie 
týchto záležitostí, ako je mechanizmus spolupráce a overovania pre Rumunsko a 
Bulharsko, nahradili dôkladnou a harmonizovanou analýzou uplatniteľnou na všetky 
členské štáty; 

4. je znepokojený tým, že nedávne útoky na právny štát spočívali najmä v pokusoch 
ohroziť nezávislosť súdnictva, čo spochybnilo samotné právne, politické a hospodárske 
základy fungovania Európskej únie; zdôrazňuje, že každý vnútroštátny súd je 
aj európskym súdom; naliehavo vyzýva Komisiu, aby využila všetky nástroje, ktoré má 
k dispozícii, proti akýmkoľvek pokusom národných vlád o ohrozenie nezávislosti 
svojho súdnictva a aby včas informovala Parlament o akejkoľvek takejto situácii; 
poukazuje na záver porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície za rok 2020, podľa 
ktorého občania správne vnímajú zasahovanie vlády a politikov ako hlavný dôvod 
nedostatočnej nezávislosti svojich justičných systémov; v tejto súvislosti obhajuje, že 
zásada deľby moci znamená, že osoby, ktoré vyšetrujú disciplinárne sankcie pre sudcov 
a rozhodujú o nich, by mali byť menované bez politického vplyvu a že sudcov, ktorí sú 
členmi existujúcich vnútroštátnych súdnych rád, by mali navrhovať, vyberať alebo voliť 
ich kolegovia; 
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5. zdôrazňuje dôležitosť vyhlásenia zo Sibiu z mája 2019, v ktorom sa európski lídri 
jednomyseľne zaviazali, že budú naďalej chrániť náš spôsob života, demokraciu 
a právny štát v Európskej únie; na tento účel vyzýva Komisiu, Európsku radu a Radu, 
aby uprednostnili opatrenia v tejto oblasti, najmä v dôsledku krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19, ktoré viedli k autokratickým a neliberálnym tendenciám vo 
viacerých členských štátoch; 

6. zdôrazňuje, že systém požiadaviek stanovených v kontexte právneho štátu a založených 
na zásadách demokracie bol pôvodne vypracovaný a začlenený do zmlúv s cieľom 
zlepšiť demokratické a účinné fungovanie inštitúcií EÚ a umožniť im tak vykonávať ich 
úlohy v súlade s jednotným inštitucionálnym rámcom;

7. zdôrazňuje, že Európska únia by si mala plniť svoju úlohu a preskúmať svoje inštitúcie 
s cieľom zistiť, či je ich fungovanie v súlade so zásadami demokracie a právneho štátu;

8. zdôrazňuje, že odborná príprava justičných odborníkov má zásadný význam pre riadne 
vykonávanie a uplatňovanie práva Únie, a teda aj pre posilnenie spoločnej európskej 
právnej kultúry založenej na zásadách vzájomnej dôvery a právneho štátu; domnieva sa, 
že táto odborná príprava musí byť riadne podložená a pripravovaná európska stratégia 
odbornej justičnej prípravy musí klásť väčší dôraz a zdroje na prístup k 
spravodlivosti, podporu právneho štátu a nezávislosti súdnictva a musí zahŕňať odbornú 
prípravu v oblasti zručností a iných ako právnych otázok, aby boli sudcovia lepšie 
pripravení odolávať neprimeranému tlaku; zdôrazňuje najmä potrebu zabezpečiť 
primerané financovanie sektorových programov Spravodlivosť a Práva a hodnoty v 
nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci, keďže cieľom týchto programov je 
podporovať a zabezpečovať rozvoj spoločnej európskej kultúry súdnych systémov, 
právneho štátu a hodnôt EÚ; vyzýva Komisiu, aby vypracovala spoločné normy 
odbornej justičnej prípravy a podporovala inštitucionálnu spoluprácu v oblasti odbornej 
justičnej prípravy v Únii; vyzýva tiež Komisiu, aby ďalej posilňovala svoje činnosti 
zamerané na zvyšovanie informovanosti o Charte základných práv Európskej únie 
prostredníctvom podpory a financovania modulov odbornej prípravy zameraných na 
chartu pre vnútroštátnych sudcov a právnikov; 

9. víta skutočnosť, že európske siete doteraz zohrávali zásadnú úlohu pri podpore výmeny 
myšlienok a osvedčených postupov v rámci súdneho systému Únie; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby určila ďalšie opatrenia na podporu týchto sietí, ako je Európska sieť 
odbornej justičnej prípravy, aby sa mohli zamerať na projekty podporujúce právny štát, 
najmä v členských štátoch, ktoré čelia týmto typom problémov; 

10. odsudzuje všetky formy nátlaku, obťažovania, nátlaku, zastrašovania a/alebo fyzického 
alebo slovného násilia voči sudcom a prokurátorom, najmä v ich súkromnom živote, v 
ich domovoch alebo v rodinnom prostredí; domnieva sa, že sudcovia a právnici by mali 
mať možnosť vykonávať svoje povinnosti bez toho, aby verejné orgány alebo úradníci 
spochybnili ich legitimitu, spôsobilosť alebo nezávislosť;

11. konštatuje, že medzi členskými štátmi a rôznymi typmi právnických profesií pretrvávajú 
značné rozdiely v úrovni účasti na odbornej príprave; vyzýva Komisiu, 
aby identifikovala dôvody týchto rozdielov a zaoberala sa nimi v nadchádzajúcej 
európskej stratégii odbornej justičnej prípravy a aby posúdila vplyv týchto rozdielov na 
nezávislosť, kvalitu a efektívnosť súdnictva členských štátov;
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12. vyzdvihuje potenciál odbornej justičnej prípravy na zlepšenie dialógu medzi 
vnútroštátnymi súdmi a Súdnym dvorom Európskej únie, najmä prostredníctvom 
využívania návrhov na začatie prejudiciálneho konania a vzájomného pôsobenia medzi 
zásadami subsidiarity a nadradenosti práva Únie zakotvenými v článku 6 Zmluvy o EÚ; 
pripomína, že prejudiciálne rozhodnutia objasňujú spôsob, akým sa má uplatňovať 
právo EÚ; domnieva sa, že využívaním tohto postupu by sa dosiahol jednotný výklad 
a vykonávanie európskych právnych predpisov; nabáda Komisiu a členské štáty, aby 
ďalej podporovali a uľahčovali dialóg medzi súdmi a právnikmi prostredníctvom 
podpory pravidelnej výmeny informácií a najlepších postupov s cieľom posilniť a 
podporiť priestor spravodlivosti EÚ založený na demokracii, právnom štáte a 
základných právach; zdôrazňuje potrebu užšej spolupráce medzi orgánmi 
zodpovednými za ústavný dohľad; vyzýva Komisiu, aby určila opatrenia na 
presadzovanie a podporu projektov Konferencie európskych ústavných súdov; 

13. poukazuje na záver porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície na rok 2020, podľa 
ktorého stále existujú výrazné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o počet 
nevyriešených prípadov, a že v niektorých členských štátoch sa počet nevyriešených 
prípadov zvýšil; konštatuje, že ochrana právneho štátu závisí od efektívnosti justičných 
systémov a že by nemala existovať dvojrýchlostná Únia, pokiaľ ide o výkon 
spravodlivosti;

14. poukazuje na komplementárnosť, ktorá by mala existovať medzi porovnávacím 
prehľadom EÚ v oblasti justície, ktorý umožňuje porovnanie medzi justičnými 
systémami členskými štátmi, a výročnou monitorovacou správou o hodnotách Únie ako 
hĺbkové kvalitatívne mapovanie konkrétnej situácie v každom členskom štáte; 

15. berie na vedomie závery porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície na rok 2020, 
podľa ktorého nie všetky členské štáty ponúkajú odbornú prípravu v oblasti zručností v 
oblasti IKT zameraných na prispôsobenie sa digitalizácii a uľahčenie prístupu k 
spravodlivosti prostredníctvom nových technológií, ako aj na to, aby sudcovia mohli 
rozvíjať zručnosti, ako je riadenie súdov a justičná etika, a že počet sudcov, ktorí sa 
zúčastňujú na takejto odbornej príprave, je vo väčšine krajín nízky; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby v nadchádzajúcej európskej stratégii odbornej justičnej prípravy 
kládla dôraz na odbornú prípravu v oblasti IKT; ďalej vyzýva Komisiu, aby 
podporovala rýchlejšiu digitalizáciu na všetkých úrovniach súdnych systémov 
členských štátov, využívanie umelej inteligencie ako prostriedku na zlepšenie prístupu k 
spravodlivosti a podporu štandardizácie a zjednodušenia nástrojov IKT; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila nástroje IKT a iné prostriedky zavedené členskými štátmi na 
uľahčenie prístupu sudcov a občanov k rýchlejším konaniam a uľahčenie 
prístupu spravodlivosti, najmä občanov so zdravotným postihnutím alebo tých, ktorí 
patria k zraniteľným skupinám, ako sú národnostné menšiny a migranti, vrátane 
možnosti sledovať súdne konania online; okrem toho poukazuje na záver 
porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície na rok 2020, podľa ktorého celoštátny 
zber údajov vo všetkých oblastiach justície stále nie je možný vo všetkých členských 
štátoch, a pripomína, že prístup k údajom je cenným a nevyhnutným nástrojom 
hodnotenia; 

16. vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť vykonávaniu primerane 
financovaných schém právnej pomoci v členských štátoch a kvalite a cenovej 
dostupnosti poskytovanej právnej pomoci, ako aj dĺžke a transparentnosti právnych 
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konaní, a aby posúdila všetky prekážky, ktoré v súčasnosti bránia občanom, ktorí 
nemajú potrebné finančné prostriedky, v účinnom prístupe k spravodlivosti; podobne 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť spätného získania právnych poplatkov, 
keďže tie môžu mať odradzujúci účinok, pokiaľ ide o prístup k spravodlivosti; 
poukazuje na závery porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície na rok 2020, podľa 
ktorého sa právna pomoc v niektorých členských štátoch stala v priebehu rokov menej 
prístupnou; zdôrazňuje, že dostupnosť právnej pomoci a výška súdnych poplatkov môžu 
mať významný vplyv na prístup k spravodlivosti, ako aj odrádzajúci účinok na ľudí 
žijúcich v chudobe; 

17. konštatuje, že v článku 41 Charty základných práv Európskej únie sa uznáva právo na 
dobrú správu Európskej únie; konštatuje, že s rozvojom právomocí Európskej únie sú 
občania čoraz častejšie konfrontovaní s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami 
Únie bez toho, aby boli ich procesné práva vždy primerane chránené; poznamenáva, že 
existujúce pravidlá a zásady týkajúce sa dobrej správy vecí verejných sú rozptýlené v 
celej škále rôznych zdrojov: zdôrazňuje, že v Únii fungujúcej v súlade so zásadami 
právneho štátu je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa procesné práva a povinnosti vždy 
náležite vymedzovali, rozvíjali a dodržiavali; pripomína svoje uznesenie z 9. júna 2016 
pre otvorenú, efektívnu a nezávislú administratívu Európskej únie; domnieva sa, že 
Únia by mala ísť príkladom a prijať poriadok správneho konania, a v tejto súvislosti 
opätovne vyzýva Komisiu, aby predložila návrh nariadenia o správnom konaní pre 
Európsku úniu; 

18. vyzýva Komisiu, aby zvážila, ako sa v členských štátoch využívajú konania vo veci 
hromadnej žaloby, a pomohla zlepšiť účinnosť a dostupnosť ich právnych systémov, 
najmä z hľadiska efektívnosti postupov a nákladov;

19. odsudzuje všetky prípady, v ktorých možno súdne konanie zneužiť na poškodenie 
hodnôt a práv, ktoré má chrániť ktorýkoľvek právny systém; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby vzala na vedomie všetky prípady, keď sa zavedenie súdnych konaní a 
finančné náklady, ktoré z nich vyplývajú pre obžalovaného, používajú v členských 
štátoch na účely, ktoré sú v rozpore s kultúrou právneho štátu, ako je existencia 
slobodných a pluralitných médií a nezávislých akademických pracovníkov, 
výskumných pracovníkov, odborárov, obhajcov ľudských práv a organizácií občianskej 
spoločnosti; ďalej vyzýva Komisiu, aby v súlade s právomocami, ktoré jej boli zverené 
zmluvami, prijala všetky potrebné kroky a opatrenia s cieľom ukončiť takéto praktiky a 
zabezpečiť zodpovednosť tých, ktorí takéto praktiky umožňujú; 

20. zdôrazňuje, že oznamovatelia zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane právneho štátu 
v Únii a v členských štátoch; vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala transpozíciu 
a uplatňovanie smernice Európskej únie a Rady z 23. októbra 2019 (EÚ) 2019/1937 
o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie1;

21. domnieva sa, že na zlepšenie kvality, nestrannosti, účinnosti a nezávislosti súdnych 
systémov členských štátov je potrebné odstrániť pretrvávajúce rodové nerovnosti a 
presadzovať rozmanitosť, a to i etnickú a kultúrnu rozmanitosť, v ich zložení 
a štruktúre; poukazuje na závery porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície na rok 
2020, podľa ktorého vo väčšine členských štátov ženy naďalej tvoria menej ako 

1 Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019, s. 17.
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päťdesiat percent sudcov na úrovni najvyšších súdov. 
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STANOVISKO VÝBORU PRE ÚSTAVNÉ VECI

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k zriadeniu mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva
(2020/2072(INL))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Włodzimierz Cimoszewicz(Iniciatíva – článok 
47 rokovacieho poriadku)

NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 
aby ako gestorský výbor:

- zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že štruktúra EÚ v oblasti právneho štátu, demokracie a základných práv sa od 
vytvorenia Európskeho spoločenstva (ES) neustále rozvíja a posilňuje sa tak judikatúrou 
Súdneho dvora, ako aj zmenami samotnej štruktúry, ktoré boli zavedené po sebe 
nasledujúcimi zmluvami, a že v súčasnosti sa právny štát, demokracia a základné práva 
pozdvihli na základe Lisabonskej zmluvy zo spoločných zásad na základné hodnoty Únie; 
vyjadruje pevné presvedčenie, že v tomto procese rozvoja treba ďalej pokračovať;

2. pripomína, že EÚ v rámci svojich prístupových kritérií kodifikovala, že predpokladom 
členstva v EÚ je, aby kandidátska krajina mala stabilné inštitúcie zaručujúce demokraciu, 
právny štát, ľudské práva, rešpektovanie a ochranu menšín;

3. poukazuje na rozpor v tom, že zatiaľ čo budúce členské štáty pred pristúpením k Únii 
podliehajú prevereniu súladu s týmito hodnotami EÚ kodifikovanými v prístupových 
kritériách, EÚ nemá po tom, ako sa stanú členskými štátmi, žiadne účinné nástroje na 
presadzovanie dodržiavania týchto základných zásad;

4. zdôrazňuje, že chýbajúce mechanizmy monitorovania, hodnotenia a dohľadu nad 
základnými právnymi zásadami EÚ by nepredstavovali problém, keby členské štáty tieto 
zásady dodržiavali aj po svojom pristúpení k Európskej únii;

5. domnieva sa, že situácia v oblasti právneho štátu, demokracie a základných práv sa vo 
viacerých členských štátoch výrazne zhoršila, čo je mimoriadne poľutovaniahodné; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že pandémia ochorenia COVID-19 sa v niektorých členských štátoch 
využila aj na ďalšie obmedzovanie práv občanov a základných slobôd zakotvených v Charte 
základných práv; zdôrazňuje, že všetky takéto opatrenia treba neustále monitorovať, aby ich 
bolo možné zvrátiť alebo zrušiť, ak už nie sú nevyhnutne potrebné na ochranu verejného 
zdravia;
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6. zdôrazňuje, že právny štát je neoddeliteľne prepojený s dodržiavaním demokracie 
a základných práv, a preto sa tieto tri zásady musia monitorovať spoločne;

7. zdôrazňuje, že Únia sa zakladá na súbore spoločných zásad demokracie, právneho štátu 
a základných práv zakotvených v článku 2 ZEÚ; vyjadruje pevné presvedčenie, že je potrebné 
zriadiť mechanizmus monitorovania, ktorý by sa v plnej miere vzťahoval na článok 2 ZEÚ a 
namiesto vytvárania hierarchie hodnôt by zahŕňal všetky hodnoty Únie a zaručoval by 
náležité hodnotenie ich dodržiavania; poukazuje najmä na význam presadzovania a obrany 
právneho štátu, ktorý je základnou hodnotou Únie ako spoločenstva založeného na práve, a 
zdôrazňuje povinnosť členských štátov zabezpečiť účinnú súdnu ochranu;

8. pripomína, že EÚ ešte stále nemá účinné mechanizmy na monitorovanie, prevenciu 
a zastavenie systémových hrozieb ohrozujúcich hodnoty EÚ v členských štátoch; v tejto 
súvislosti berie na vedomie oznámenie Komisie o ďalšom posilnení právneho štátu v Únii 
a o opatreniach, ktoré sa v ňom uvádzajú; vyzýva Komisiu, aby bezodkladne zaviedla 
navrhovaný rámec pre právny štát; považuje za potrebné zaoberať sa otázkou, ako v 
budúcnosti zaviesť účinné, odrádzajúce a primerané sankcie;

9. zdôrazňuje význam zriadenia objektívneho mechanizmu založeného na dôkazoch, ktorý 
bude posudzovať demokraciu, právny štát a základné slobody spravodlivým a nestranným 
spôsobom, a uznáva, že zriadenie takéhoto mechanizmu musí byť spojené s posilnením 
demokratického fungovania Únie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že predchádzajúce žiadosti 
o začatie dialógu s konkrétnymi vládami viedli len k obmedzeným riešeniam;

10. pripomína, že pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd (EDĽP) je právnou povinnosťou vyplývajúcou z článku 6 ods. 2 
ZEÚ, a opakuje, že je potrebné, aby sa tento prístupový proces urýchlene dokončil s cieľom 
zabezpečiť konzistentný rámec ochrany ľudských práv v celej Európe a ďalej posilniť 
ochranu základných práv a slobôd v rámci EÚ; vyzýva preto Komisiu, aby zintenzívnila úsilie 
o plné vykonávanie zmlúv a bez zbytočných odkladov uzavrela rokovania;

11. trvá na tom, že inštitúcie Únie musia navzájom v plnej miere spolupracovať v súlade 
s článkom 13 ods. 2 ZEÚ, a preto by všetky mali prispievať k ochrane hodnôt Únie v súlade 
s ustanoveniami zmlúv a bez politickej zaujatosti; žiada, aby sa tieto činnosti riadili 
medziinštitucionálnou dohodou a aby sa konsolidovali existujúce mechanizmy, pričom sa 
vypracujú výročné správy o situácii vo všetkých členských štátoch vychádzajúce z hodnotenia 
skupiny nezávislých expertov a určia sa preventívne a nápravné opatrenia;

12. domnieva sa, že v záujme účinného vykonávania by sa v súlade s článkom 295 ZFEÚ 
mali v budúcej medziinštitucionálnej dohode o posilnení hodnôt Únie stanoviť aj jasné 
postupy pre koordináciu spolupráce medzi inštitúciami v tejto oblasti; poznamenáva, že by sa 
malo zamedziť zbytočnému vytváraniu nových štruktúr alebo duplicite a že by sa malo 
uprednostňovať zjednocovanie a začleňovanie existujúcich nástrojov;

13. zdôrazňuje potrebu zriadiť systém monitorovania, ktorým sa bude podrobne sledovať 
situácia vo všetkých členských štátoch; požaduje prerokovanie záverov výročnej správy na 
zasadnutí Rady a na medziparlamentnej konferencii, ktorú organizuje Parlament v rámci 
ročného monitorovacieho cyklu;

14. trvá na tom, že ročný monitorovací cyklus by sa mal vo všetkých svojich fázach riadiť zásadami 
transparentnosti, nestrannosti a rovnosti medzi členskými štátmi, mal by byť založený na objektívnych dôkazoch 
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a merateľných ukazovateľoch a kritériách, mal by byť chránený pred akýmikoľvek škodlivými stratégiami 
zameranými na šírenie dezinformácií a v prípade potreby by mal viesť k účinným a realistickým opatreniam, ako 
sú postupy v prípade nesplnenia povinnosti alebo sankcie;

15 zdôrazňuje, že Rada Európy zohráva kľúčovú úlohu pri monitorovaní dodržiavania 
demokracie, základných práv a zásad právneho štátu v Európe; trvá preto na tom, že 
konzultácie s Radou, a predovšetkým s Benátskou komisiou by sa mali uskutočňovať 
pravidelne a že ich posúdenie by malo byť podkladom na hodnotenia a odporúčania nového 
spoločného mechanizmu monitorovania;

16. pripomína, že hoci sa zásady právneho štátu v právnom rámci EÚ výslovne uvádzajú ako 
hodnota, ktorá je spoločná pre EÚ a jej členské štáty (článok 2 ZEÚ), v zmluvách EÚ sa tento 
pojem nevymedzuje; poukazuje na to, že právny štát je komplexný a v mnohých aspektoch 
nejasný pojem, a preto by zavedenie ročného monitorovacieho cyklu vyžadovalo dosiahnutie 
konsenzu o zásadách právneho štátu, ktoré sú spoločné pre všetky členské štáty; domnieva sa, 
že pojem právny štát by mal prinajmenšom označovať systém, v ktorom sa uplatňujú 
a presadzujú právne predpisy, a že pri vymedzovaní tohto pojmu by Komisia mala používať 
širšiu definíciu vychádzajúcu zo zásad stanovených v judikatúre Európskeho súdneho dvora 
a Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj z pojmov a princípov uvedených v kontrolnom 
zozname zásad právneho štátu stanovenom Benátskou komisiou;

17. domnieva sa, že v procese uzatvárania medziinštitucionálnej dohody, ako aj pri 
vykonávaní ročného monitorovacieho cyklu by inštitúcie mali v súlade s článkom 11 ZEÚ 
udržiavať otvorený dialóg so zástupcami občianskej spoločnosti a s príslušnými 
zainteresovanými stranami a že ich stanoviská a príspevky by sa mali v tomto procese 
zverejňovať a zahŕňať do výročných správ; ročný monitorovací cyklus by preto mal vo 
všetkých svojich fázach zabezpečovať pravidelné a otvorené konzultácie s organizovanou 
občianskou spoločnosťou; navrhuje, aby k tomuto procesu podľa potreby prispievali aj 
ostatné inštitúcie, orgány a agentúry EÚ, medzinárodné organizácie, justičné siete a 
združenia, akademická obec a expertné skupiny, ako aj národné parlamenty členských štátov; 

18. poukazuje na to, že v prípade Rumunska a Bulharska bol pri ich vstupe do EÚ 1. januára 
2007 zriadený mechanizmus spolupráce a overovania ako prechodné opatrenie na pomoc 
obom krajinám pri odstraňovaní nedostatkov v oblasti reformy súdnictva, korupcie 
a organizovanej trestnej činnosti a že 13 rokov po ich pristúpení sa mechanizmus v oboch 
krajinách aj naďalej uplatňuje; domnieva sa, že ročný monitorovací cyklus, ktorý by sa 
vzťahoval rovnako na všetky členské štáty Európskej únie, by mal tento mechanizmus 
nahradiť; domnieva sa, že referenčné hodnoty na posudzovanie pokroku v rámci mechanizmu 
spolupráce a overovania stanovené Európskou komisiou by sa mohli použiť aj v rámci 
ročného monitorovacieho cyklu;

19. uznáva, že členské štáty by mali mať v rámci ročného monitorovacieho cyklu možnosť prezentovať svoje 
pozície, pokiaľ ide o rovnosť všetkých členských štátov, v plnom rozsahu a bez toho, aby sa tým narušila 
efektívnosť postupu, a zdôrazňuje význam aktívneho a zodpovedného prístupu členských štátov k ročnému 
monitorovaciemu cyklu;

20. zdôrazňuje, že akýkoľvek mechanizmus je neúplný bez pozitívnych stimulov, akými je 
napríklad poskytnutie finančných prostriedkov na podporu organizácií občianskej spoločnosti, 
ktoré sa usilujú o presadzovanie základných práv, zásad právneho štátu a demokracie; 
zdôrazňuje preto, že v záujme zabezpečenia úspešnej ochrany hodnôt EÚ by sa mala 
zabezpečiť primeraná finančná podpora pre organizácie občianskej spoločnosti, ktoré chránia 
zásady demokracie, právneho štátu a základné práva na vnútroštátnej aj regionálnej úrovni, 
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ako sa stanovuje v návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty, a že 
osobám, ktoré nahlasujú porušenia hodnôt EÚ, by sa mala poskytnúť celková podpora; 
zdôrazňuje význam presadzovania oblasti hodnôt Únie v programe Práva a hodnoty v rámci 
VFR na roky 2021 – 2027;

21. trvá na tom, aby bol ročný monitorovací cyklus plne začlenený do nariadenia o ochrane 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu v členských štátoch1, pričom by sa rozpočtové presuny prepojili s výsledkami 
monitorovacieho procesu a zároveň chránili oprávnené záujmy konečných prijímateľov a 
príjemcov finančných prostriedkov Únie; považuje za potrebné, aby sa do tohto nariadenia 
začlenili dostatočne podrobné a merateľné kritériá a ukazovatele, ktoré umožnia posúdiť 
porušovanie zásad právneho štátu a iniciovať sankcie;

22. domnieva sa, že posúdenia vykonávané v rámci ročného monitorovacieho cyklu by mali 
byť podkladom pre rozhodnutia Komisie vrátanie vydávania odporúčaní o tom, či začať 
postupy v prípade systematického neplnenia povinností; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby v plnej miere využila svoje právomoci;

23 okrem toho zdôrazňuje, že výrazné omeškanie pri vynášaní rozsudkov, najmä 
v prípadoch týkajúcich sa právneho štátu, môže v dôsledku zhoršenia stavu právneho štátu 
viesť k nezvratným a závažným škodám, a preto by sa mala väčšia pozornosť venovať 
posilneniu potenciálu a úlohy Súdneho dvora Európskej únie pri ochrane právneho štátu; 
domnieva sa, že ako možnosť by mohlo poslúžiť stanovenie zrýchleného konania vo všetkých 
takýchto prípadoch, pričom by sa systematicky uplatňovali predbežné opatrenia; vyzýva 
Komisiu, aby systematicky žiadala Súdny dvor o nariadenie dočasných opatrení podľa článku 
279 ZFEÚ v naliehavých prípadoch týkajúcich sa hodnôt Únie, najmä ak by absencia 
takýchto opatrení mohla spôsobiť nenapraviteľnú ujmu občanom EÚ alebo právnemu 
poriadku EÚ, a aby predložila žiadosti o uloženie sankcie v prípade nedodržania dočasných 
opatrení podľa článku 260 ZFEÚ;

24. zdôrazňuje, že popri ročnom cykle by v osobitných výnimočných prípadoch 
odôvodnených závažnosťou možných dôsledkov porušovania demokracie, právneho štátu a 
základných práv a rozsahu jeho účinkov malo byť možné, aby Európsky parlament alebo 
Rada požiadali Komisiu o vypracovanie naliehavej správy o situácii;

25. zdôrazňuje, že Konferencia o budúcnosti Európy poskytuje impulz na lepšie pochopenie 
skutočnosti, že základné hodnoty Únie je potrebné chrániť a že treba riešiť krízu vzniknutú v 
tejto oblasti, a preto by mohla byť príležitosťou na diskusiu o začlenení procesu ich 
operatívnejšieho presadzovania do zmlúv; zdôrazňuje, že konferencia bude predstavovať 
nový podnet pre európsku diskusiu o posilňovaní európskej demokracie;

26. navrhuje zvýšiť účinnosť článku 7 tým, že sa zabezpečí účasť Parlamentu na vypočutiach 
podľa článku 7 a pre prípad, že v budúcnosti dôjde k zmenám zmluvy, sa odstráni požiadavka 
jednomyseľnosti a posilní sa sankčný mechanizmus;

27. požaduje posilnenie Súdneho dvora Európskej únie, a to prostredníctvom zavedenia 
nástroja individuálneho podávania sťažností pre občanov; zdôrazňuje potrebu zriadiť 

1 Návrh nariadenia o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania 
zásady právneho štátu v členských štátoch (COM(2018)0324 final). 
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arbitrážny mechanizmus v ústavných veciach; navrhuje, aby sa o týchto témach diskutovalo 
počas nadchádzajúcej Konferencie o budúcnosti Európy;

28. požaduje revíziu nariadenia Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007 o Agentúre pre 
základné práva s cieľom posilniť jej mandát, ako aj schopnosť konať v záujme obrany hodnôt 
zakotvených v článku 2 ZEÚ a z vlastnej iniciatívy predkladať nezáväzné stanoviská k 
návrhom právnych predpisov EÚ a podporovať systematické konzultácie s agentúrou.
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