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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:

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 hodnôt 
Únie zakotvených v článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) predtým, ako sa 
v niektorom členskom štáte vyskytne jasné riziko a mal by sa aktivovať článok 7 ZEÚ;

2. zdôrazňuje, že nezávislé a nestranné súdnictvo je nevyhnutným základným kameňom 
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; zdôrazňuje, že každý vnútroštátny 
súd je pri uplatňovaní práva Únie aj európskym súdom; je znepokojený tým, že nedávne 
útoky na právny štát boli najmä pokusmi o ohrozenie nezávislosti súdnictva;

3. zdôrazňuje, že odborná príprava odborníkov v justícii 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 budúca 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; 

4. 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;

5. 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;

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

7. vyzýva Komisiu, aby posúdila nástroje IKT a iné prostriedky zavedené členskými 
štátmi na uľahčenie prístupu občanov k spravodlivosti, najmä občanov so zdravotným 
postihnutím alebo tých, ktorí patria k zraniteľným skupinám, ako sú národnostné 
menšiny a migranti;

8. vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť vykonávaniu primerane 
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financovaných schém právnej pomoci v členských štátoch a kvalite poskytovanej 
právnej pomoci a aby posúdila všetky prekážky, ktoré v súčasnosti bránia občanom, 
ktorí nemajú potrebné finančné prostriedky, v účinnom prístupe k spravodlivosti;

9. 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;

10. zdôrazňuje, že oznamovatelia zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane právneho štátu 
v členských štátoch; vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala transpozíciu 
a uplatňovanie smernice (EÚ) 2019/1937 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia 
práva Únie, 

11. domnieva sa, že na zlepšenie kvality, účinnosti a nezávislosti súdnych systémov je 
potrebné odstrániť pretrvávajúce rodové a kultúrne nerovnosti v ich zložení a štruktúre.


