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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o uplatňovaní práva Európskej únie v rokoch 2017, 2018 a 2019
(2019/2132(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“), a najmä na jej 
články 2 a 3,

– so zreteľom na výročné správy Komisie o monitorovaní uplatňovania práva Európskej 
únie za roky 2017 a 2018 (COM(2018)0540 a COM(2019)0319),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Posilnenie právneho 
štátu v Únii – Koncepcia pre prijatie opatrení, (COM(2019)0343 final),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. februára 2018 o monitorovaní uplatňovania práva 
Európskej únie za rok 2016,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. decembra 2016 s názvom Právo EÚ: lepšie 
výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva (C(2016)8600),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. apríla 2012 s názvom Aktualizácia oznámenia o 
vzťahoch so sťažovateľom v prípadoch uplatňovania práva Únie (COM(2012)0154),

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva,

– so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade na základe článku 10 
rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti 
organizovanému zločinu (COM(2016)0448),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade a Rade 
s názvom Deviata správa o pokroku smerom k dosiahnutiu účinnej a skutočnej 
bezpečnostnej únie (COM(2017)0407),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 
2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí 
alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES 
a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „štvrtá smernica o boji proti praniu 
špinavých peňazí“), a zmenenú smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní 
využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania 
terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (ďalej len „piata smernica o boji proti 
praniu špinavých peňazí“),
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– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre ústavné veci a Výboru pre petície,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A9-0000/2020),

A. keďže Komisia v roku 2016 vymedzila priority svojej práce, pokiaľ ide o prípady 
nesplnenia povinnosti a sťažnosti so zameraním na najzávažnejšie porušenia práva EÚ, 
a keďže rok 2017 bol prvým rokom, keď Komisia začala tento nový, cielenejší prístup 
uplatňovať;

B. keďže európske právne predpisy sú účinné len vtedy, ak sú riadne transponované do 
vnútroštátneho právneho poriadku a uplatňujú sa tak, aby sa občanom zaručili rovnaké 
podmienky; 

C. keďže postupy v prípade nesplnenia povinnosti majú neželaný účinok v tom zmysle, že 
občania musia niesť dôsledky vyplývajúce z neúplnej transpozície alebo nesprávneho 
uplatňovania európskeho práva v členských štátoch; keďže je žiaduce zaviesť nové 
mechanizmy na zabezpečenie správneho uplatňovania práva EÚ;

D. keďže neformálne postupy EU Pilot sa často ukázali ako neúčinné; 

E. keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je predpokladom na zabezpečenie demokracie 
a základných práv; keďže ochrana základných práv a občianskych slobôd, nezávislé a 
nestranné súdy, pluralita a nezávislosť médií a boj proti korupcii a prenikaniu 
organizovanej trestnej činnosti do legálnej ekonomiky sú základnými podmienkami na 
zaručenie rovnosti pred zákonom, ochrany práv občanov, predchádzania zneužívaniu a 
zabezpečenie zodpovednosti osôb, ktoré spravujú veci verejné;

F. keďže podľa zistení Europolu sa 0,7 až 1,28 % ročného hrubého domáceho produktu 
EÚ využíva na podozrivé finančné činnosti, ako je pranie špinavých peňazí; keďže 
Komisia začala proti väčšine členských štátov postupy v prípade nesplnenia povinnosti 
z dôvodu, že správne netransponovali štvrtú smernicu o boji proti praniu špinavých 
peňazí;

G. keďže niekoľko členských štátov zaviedlo programy, ktoré priamo alebo nepriamo 
zahŕňajú predaj občianstva EÚ; keďže boli vyjadrené vážne obavy z nezákonného 
využívania týchto programov, ktoré vedie k problémom v oblasti bezpečnosti a 
nedostatku transparentnosti a uľahčovaniu organizovanej trestnej činnosti a prania 
špinavých peňazí;

H. keďže podľa správy Komisie nezaručuje rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV o 
boji proti organizovanému zločinu1 potrebnú minimálnu úroveň aproximácie právnych 
predpisov, pokiaľ ide o riadenie zločineckej organizácie alebo účasť v nej, na základe 
jednotného pojmu takejto organizácie; keďže rámcové rozhodnutie umožňuje členským 

1 Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade na základe článku 10 rámcového rozhodnutia Rady 
2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu.
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štátom nezaviesť pojem zločinecká organizácia, ale naďalej uplatňovať existujúce 
vnútroštátne trestné právo prostredníctvom všeobecných pravidiel o účasti na 
konkrétnych trestných činoch a ich príprave; keďže v dôsledku toho by mohli vzniknúť 
ďalšie rozdiely pri praktickom vykonávaní rámcového rozhodnutia;

I. keďže utečenecká kríza poukázala na potrebu naliehavej reformy spoločného 
európskeho azylového systému a väčšej deľby zodpovednosti medzi členskými štátmi; 
keďže mechanizmy povinného núdzového premiestnenia žiadateľov o azyl z Talianska 
a Grécka sa ukázali ako neúčinné; keďže Komisia iniciovala proti Českej republike, 
Poľsku a Maďarsku postup v prípade nesplnenia povinnosti za to, že odmietli vykonať 
rozhodnutia o premiestnení; 

J. keďže podľa Kódexu schengenských hraníc je dočasné obnovenie kontrol na 
vnútorných hraniciach povolené len za výnimočných okolností a ako krajné riešenie; 
keďže mnohé členské štáty porušili pravidlá tým, že neprimerane predĺžili hraničné 
kontroly; keďže Komisia nepovažovala za vhodné iniciovať proti týmto štátom postup v 
prípade nesplnenia povinnosti z dôvodu porušenia práva EÚ;

K. keďže sloboda, pluralita a nezávislosť médií sú rozhodujúcimi prvkami práva na 
slobodu prejavu; keďže médiá zohrávajú v demokratickej spoločnosti kľúčovú úlohu v 
súlade s ustanoveniami Charty základných práv EÚ a Zmluvy o EÚ; 

L. keďže v článku 191 ods. 2 ZFEÚ sa uvádza, že politika EÚ v oblasti životného 
prostredia sa zameriava na vysokú úroveň ochrany; keďže v Charte základných práv sa 
stanovuje, že vysoká úroveň ochrany životného prostredia a zlepšovanie jeho kvality sa 
musia začleniť do politík EÚ a zabezpečiť v súlade so zásadou udržateľného rozvoja;

1. víta výročné správy Komisie o uplatňovaní práva EÚ za roky 2017, 2018 a 2019 vrátane 
správ podľa jednotlivých krajín; domnieva sa, že takéto monitorovanie má zásadný 
význam z hľadiska identifikácie rizík ohrozujúcich právny štát ešte predtým, ako sa 
situácia dostane do bodu, v ktorom je nutná formálna reakcia;

2. vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že veľký počet členských štátov nedostatočne 
vykonáva štvrtú smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí; víta iniciovanie 
postupov v prípade nesplnenia povinnosti; naliehavo vyzýva členské štáty, aby správne 
transponovali štvrtú smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí; poznamenáva však, 
že veľký počet otvorených postupov v prípade nesplnenia povinnosti by mohol 
znamenať aj medzeru v samotných právnych predpisoch;

3. vyjadruje znepokojenie nad dôsledkami niektorých programov v oblasti investícií a 
občianstva, ktoré nedávno prijali niektoré členské štáty EÚ vrátane Bulharska, Cypru a 
Malty; vyzýva Komisiu, aby zaviedla právne predpisy, ktorými sa takéto praktiky 
zakážu;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že európske právne predpisy sú na boj proti 
cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti nedostatočné a vyznačujú sa 
nejednotnosťou; žiada Komisiu, aby naďalej monitorovala správnu transpozíciu 
rámcového rozhodnutia o boji proti organizovanému zločinu a na presadzovanie 
právnych predpisov využívala právomoci, ktoré jej boli zverené zmluvami; vyzýva 
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Komisiu, aby zrevidovala rámcové rozhodnutie s ohľadom na článok 83 ZFEÚ a 
skutkovú podstatu trestného činu pritom upravila tak, aby sa osobitný dôraz kládol na 
cezhraničný charakter zločineckých organizácií, ako to bolo opakovane zdôraznené v 
správach príslušných európskych agentúr, a aby sa sprísnili príslušné sankcie a zahrnutý 
bol aj trestný čin zločineckého združenia, pričom sa podľa modelu mafie zohľadní 
schopnosť zastrašovania, pevný zámer zúčastňovať sa na trestnej činnosti samotným 
združovaním sa a schopnosť ovplyvňovať verejné orgány; domnieva sa, že v tejto 
súvislosti by bolo žiaduce zaviesť aj všeobecné európske právne predpisy o ochrane 
tých, ktorí sa rozhodnú spolupracovať s justíciou;

5. zdôrazňuje význam právnych predpisov, ktoré orgánom presadzovania práva umožnia 
prijať účinné opatrenia proti nezákonne nadobudnutému majetku, aby páchateľom 
zabránili ťažiť z príjmov z vlastnej trestnej činnosti ich začlenením do legálnej 
ekonomiky alebo ich využitím na financovanie inej trestnej činnosti; konštatuje, že 
európske právne predpisy sú v tejto súvislosti nedostatočné, a to aj napriek 
nadchádzajúcemu nadobudnutiu účinnosti nariadenia 2018/1805, a vyzýva Komisiu, 
aby preskúmala všetky príslušné právne predpisy o zaistení a konfiškácii nástrojov na 
páchanie trestnej činnosti a príjmov z nej v EÚ, najmä pokiaľ ide o aspekty zaistenia 
majetku a konfiškácie príjmov z trestnej činnosti, a to aj bez konečného odsudzujúceho 
rozsudku a správy takéhoto majetku, pretože v tejto oblasti na európskej úrovni stále 
chýba dostatočný a jednotný právny rámec;

6. zdôrazňuje naliehavú potrebu nanovo vymedziť európsky daňový model, aby sa 
obmedzila nekalá súťaž medzi členskými štátmi a rozširovanie tzv. daňových rajov; 
domnieva sa, že v politike EÚ musí ústrednú úlohu zohrávať spravodlivé zdaňovanie a 
rozhodný boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom, agresívnemu daňovému 
plánovaniu a praniu špinavých peňazí; vyzýva EÚ, aby podporovala prechod členských 
štátov na daňový systém, ktorý je v súlade s jej právnym rámcom a duchom zmlúv; 

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia sa nerozhodla otvoriť postup v prípade 
nesplnenia povinnosti proti tým členským štátom, ktoré porušili schengenské pravidlá;

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty si neplnia svoje záväzky týkajúce sa 
solidarity a rozdelenia zodpovednosti pri premiestňovaní žiadateľov o azyl;

9. naliehavo vyzýva členské štáty, aby transponovali európske právne predpisy o justičnej 
a policajnej spolupráci, najmä pokiaľ ide o výmenu údajov a informácií; konštatuje, že 
Komisia v roku 2019 pokračovala v postupoch v prípade nesplnenia povinnosti z 
dôvodu neoznámenia opatrení na transpozíciu smernice o osobnom zázname o 
cestujúcom (Španielsko, Holandsko a Fínsko) a smernice o boji proti terorizmu (Grécko 
a Luxembursko);

10. vyzýva inštitúcie EÚ, aby zaručili plné vykonávanie Charty základných práv vo 
všetkých svojich rozhodnutiach, činnostiach a politikách ako prostriedok na zaručenie 
dôsledného rešpektovania plurality a slobody médií; vyjadruje znepokojenie nad stavom 
médií v EÚ; odsudzuje všetky praktiky zamerané na zastrašovanie alebo vyhrážanie sa 
novinárom vrátane strategických žalôb proti verejnej účasti; domnieva sa, že Komisia 
by mala prijať opatrenia, ktoré budú mať odrádzajúci účinok, aby sa predišlo 
zneužívaniu právneho nástroja na zastrašovanie alebo poškodenie novinárov;
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11. vyjadruje znepokojenie nad vážnymi nedostatkami zistenými pri uplatňovaní právnych 
predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, najmä pokiaľ ide o nakladanie s odpadom 
a jeho zneškodňovanie, využívanie prírodných zdrojov, nedostatočnú úpravu 
komunálnych odpadových vôd a znečistenie ovzdušia; vyzýva Komisiu, aby podnikla 
právne kroky na zabezpečenie rýchlej, úplnej a správnej transpozície všetkých smerníc 
EÚ v oblasti životného prostredia vo všetkých členských štátoch v súlade s prioritami 
stanovenými v oznámení s názvom Právo EÚ: lepšie výsledky prostredníctvom lepšieho 
uplatňovania práva;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru regiónov, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a národným parlamentom.


