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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 
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; 
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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; 

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 
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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;

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 
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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 
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 
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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 
päťdesiat percent sudcov na úrovni najvyšších súdov. 

1 Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019, s. 17.
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