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NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje vysoký počet petícií doručených od občanov, ktorí sú znepokojení 
porušovaním zásad právneho štátu v ich krajinách a dôsledkami takéhoto porušovania 
na ich životy; zdôrazňuje, že plnú ochranu práv občanov Únie možno zabezpečiť v celej 
Únii len vtedy, ak všetky členské štáty dodržiavajú všetky zásady právneho štátu, keďže 
nedostatky v jednom členskom štáte majú vplyv na ostatné členské štáty a Úniu ako 
celok;

2. poznamenáva, že napriek opakovaným žiadostiam Parlamentu správa Komisie o 
právnom štáte za rok 2020 nezahŕňa oblasti demokracie a základných práv; vyzýva 
Komisiu, aby sa vo svojej nasledujúcej správe zaoberala všetkými základnými 
hodnotami Únie na rovnakom základe; domnieva sa, že Komisia musí do tohto 
každoročného procesu zapojiť aj nezávislých odborníkov s cieľom zaručiť úplnú 
dôveryhodnosť a tiež poskytnúť jasné informácie o následných opatreniach v prípade 
akýchkoľvek zistených nedostatkov;

3. kritizuje neschopnosť Rady dosiahnuť pokrok uplatňovaním sankcií v prebiehajúcich 
postupoch podľa článku 7 Zmluvy o EÚ, pričom potvrdzuje, že Únia je naďalej 
štrukturálne zle vybavená na boj proti porušovaniu zásad právneho štátu; zdôrazňuje, že 
v každom prípade sa na riešenie porušení zásad právneho štátu musia v plnej miere a 
účinne využívať všetky nástroje dostupné na úrovni Únie, ako sú postupy v prípade 
nesplnenia povinnosti, postupy zakotvené v nariadení o spoločných ustanoveniach a 
v nariadení o podmienenosti1, rámec právneho štátu a článok 7 Zmluvy o EÚ; 
zdôrazňuje vysoké očakávania občanov vyjadrené v petíciách, v ktorých sa požaduje 
riadna a rýchla reakcia na úrovni Únie s cieľom ukončiť takéto porušovanie;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že reformy prijaté v niektorých členských štátoch vážne 
ohrozili nezávislosť justičného systému a zvýšili vplyv výkonnej a zákonodarnej zložky 
na jeho fungovanie, čo viedlo k tomu, že Komisia začala postup v prípade nesplnenia 
povinnosti a vyjadrila obavy v kontexte postupov podľa článku 7 Zmluvy o EÚ;

5. zdôrazňuje, že pandémia ochorenia COVID-19 potvrdila význam posilnenia nezávislej 
žurnalistiky a prístupu k pluralistickým informáciám ako kľúčových faktorov právneho 
štátu a demokratickej zodpovednosti, ktoré sú schopné poskytovať občanom informácie 
overené faktami, čím prispievajú k boju proti dezinformáciám; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že v mnohých členských štátoch novinári čoraz častejšie čelia fyzickým 
hrozbám a obťažovaniu na internete, predovšetkým novinárky;

6. zdôrazňuje, že Súdny dvor Európskej únie nedávno rozhodol2, že organizácie 
občianskej spoločnosti musia byť schopné fungovať bez neodôvodneného zasahovania 
štátu, pričom uznal, že právo na slobodu združovania je jedným zo základných pilierov 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2092 zo 16. decembra 2020 o všeobecnom 
režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie.
2 Rozsudok z 18. júna 2020, Komisia/Maďarsko, C-78/18, EU:C:2020:476, body 112 a 113.
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demokratickej a pluralitnej spoločnosti; je vážne znepokojený tým, že niektoré 
mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti migrácie a práv LGBTI+ osôb sú 
predmetom očierňujúcich kampaní a čelia vážnemu obmedzeniu občianskeho priestoru, 
v ktorom môžu pôsobiť.


