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Predložené oznámenie Komisie slúži v prvom rade na objasnenie a pevnejšie zakotvenie 
postupu, ktorý je už od roku 2001 bežnou praxou: preskúmať súlad legislatívnych aktov s 
ustanoveniami Charty základných práv. Nejde teda o inováciu, ale o to, aby sa vo 
všeobecnosti lepšie zviditeľnili výsledky kontroly Komisie pre ostatné orgány a občanov v 
oblasti základných práv.

Táto kontrola, ktorá má mať „systematický“ a „dôkladný“ charakter, čo sú pojmy, ktoré si 
vyžadujú komentár, sa má uskutočniť v dvoch etapách: v hodnotení vplyvov (impact 
assessment), ktoré zahŕňa čo najkompletnejší opis rôznych vplyvov návrhu na osobné práva, a 
v dôvodovej správe, ktorá musí v prípade niektorých legislatívnych návrhov obsahovať oddiel 
určený právnemu odôvodneniu dodržiavania základných práv.

Váš spravodajca víta túto iniciatívu Komisie, ktorá sa vyvíja správnym smerom, chce však 
poukázať na niektoré aspekty zvoleného postupu, ktoré treba podľa jeho názoru kriticky 
zhodnotiť.

Stanovisko spravodajcu

Prvá pripomienka sa týka úlohy, ktorá pripadá Komisii pri kontrole dodržiavania základných 
práv zakotvených v charte. Treba skonštatovať, že postup, ktorý Komisia na tento účel 
naplánovala, môže byť síce primeraný a účelný, no predsa je to len jednostranný postup s 
čisto interným charakterom. Ako skonštatovala britská Horná snemovňa vo svojej správe zo 
16. zasadania 2005 - 2006: „akokoľvek obdivuhodné môžu vnútorné režimy byť, skúsenosti 
[…] naznačujú, že môžu byť potrebné nezávislé posudky zo sféry mimo administratívu 
z dôvodu informovania a v prípade potreby kontroly jednotlivých činiteľov počas 
legislatívneho procesu“1.

Váš spravodajca zastáva názor, že je to presvedčivé stanovisko a že by sa preto mala vyvinúť 
snaha posilniť úlohu Európskeho parlamentu, ako aj budúcej Agentúry pre základné práva. 
Pre Európsky parlament by to konkrétne znamenalo adaptovať článok 34 rokovacieho 
poriadku, zatiaľ čo by sa stanovila úloha poveriť Výbor pre občianske slobody, aby 
preskúmal, s akými možnými dôsledkami sa nové opatrenia alebo predpisy na občianske 
práva prejavia na základných právach, ako sa to už používa pre rozpočtový výbor so zreteľom 
na dôsledky na rozpočet a Výbor pre právne veci so zreteľom na právne podstaty. Pritom by 
sa mohla požadovať podpora novej Agentúry pre základné práva. Tá sa síce v návrhu Komisie 
spomína, naďalej je však otázne, akú úlohu bude zohrávať. Podľa spravodajcu by sa mal tento 
bod upresniť.

Ďalšia možnosť, ktorá by sa tiež mala zvážiť, napríklad v rámci pracovnej skupiny 
ustanovenej na tento účel, je zapojiť parlamenty jednotlivých štátov do postupu preskúmania 
súladu legislatívnych návrhov s chartou. Britská horná snemovňa vo svojej spomínanej správe 
skonštatovala: „väčšie zapojenie Európskeho parlamentu a národných parlamentov by 
výrazne prispelo k riešeniu vnímaného demokratického deficitu v mechanizmoch 
podporovaných oznámením“2.

  
1 Snemovňa Lordov, Výbor pre Európsku úniu, 16. správa zo zasadania 2005-06, „Human Rights Proofing EU 

Legislation“, 29. november 2005, bod 149.
2 Snemovňa Lordov, op. cit., bod 110.
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Druhá pripomienka sa týka kritérií, ktoré sa berú do úvahy pri rozhodnutí, či sa legislatívny 
návrh preskúma so zreteľom na jeho súlad s chartou. Podľa vášho spravodajcu je návrh na 
tomto mieste dosť nepresný. Doteraz bola pre zavedenie odôvodnenia „dodržiavanie charty“ 
rozhodujúca skutočnosť, že príslušné legislatívne návrhy alebo právne akty mali „osobitnú 
súvislosť so základnými právami“. Teraz majú byť pre odôvodnenie „charta“ rozhodujúce dve 
kritériá: keď sa jedná o legislatívny návrh, ktorý „obmedzuje základné právo“, na ktoré sa 
musia uviesť oprávnené dôvody, a keď legislatívny návrh slúži na to, aby sa „presadilo alebo 
podporilo špecifické základné právo“1.

Naproti tomu zastáva váš spravodajca názor, že všetky legislatívne návrhy by mali byť 
predmetom dôkladného skúmania. Komisia by teda mala v každom jednom prípade 
odôvodniť, prečo sa domnieva, že jej návrh je v súlade so základnými právami. Podľa vášho 
spravodajcu je to minimum, ktoré sa môže od „systematickej“ kontroly vyžadovať. Táto 
kontrola by sa okrem toho mala uskutočniť počas celého legislatívneho postupu a v rámci 
Komitológie. Ako Komisia sama pripúšťa, „problémy v súvislosti so základnými právami …. 
sú viditeľné niekedy až pri jednotlivých vykonávacích predpisoch“2. Problémy však môžu 
nastať aj v súvislosti s pozmeňovacími návrhmi, ktoré sa vypracujú k pôvodnému návrhu 
Komisie. Aj tu sa váš spravodajca plne pripája k názoru britskej Hornej snemovne, ktorá 
konštatuje: „Právo Komisie iniciovať postup anulovania je v podstate krajnou možnosťou 
a jeho výkon môžu komplikovať politické a procedurálne dôvody“. Z tohto dôvodu by bolo 
potrebné, aby Komisia v priebehu legislatívneho postupu odmietla každý pozmeňovací návrh, 
ktorý by mohol porušiť základné právo.  V rámci legislatívneho postupu v Európskom 
parlamente by mala takáto námietka Komisie podľa vášho spravodajcu viesť v každom 
prípade k tomu, aby sa ňou Výbor pre základné práva zaoberal. V prípade potreby by si však 
Komisia mala vyhradiť aj právo stiahnuť svoj návrh pred jeho prijatím Radou3.  Ďalej treba 
podotknúť, že Komisia v bode 29 svojho návrhu oznamuje, že si po „politickom preskúmaní 
jednotlivých prípadov“ vyhradí právo podať žiadosť o anulovanie pre porušenie základných 
práv. V takom prípade by mali mať právne odôvodnenia prednosť pred politickými, čo patrí k 
základom právnej istoty a tým právnemu štátu.

Tretia a posledná pripomienka sa dotýka uznesenia Komisie nevytvoriť pri hodnotení vplyvov 
žiadnu osobitnú kategóriu pre základné práva. Komisia sa namiesto toho rozhodla rozdeliť 
hodnotenia vplyvov týkajúce sa základných práv do troch existujúcich kategórií 
ekonomických, sociálnych a environmentálnych vplyvov. Váš spravodajca tomuto zámeru 
Komisie rozhodne protirečí. Komisia argumentuje tým, že „základné práva uvedené v charte 
sú rôznej povahy a dotýkajú sa všetkých sektorov“. Práve tento argument však podľa 
spravodajcu hovorí za vytvorenie vlastnej kategórie, čím by sa zabránilo predovšetkým tomu, 
aby sa zabudlo na určité práva, ktoré sa nedajú osobitne zaradiť do jednej z troch 
spomenutých kategórii. Vytvorenie vlastnej Kategórie by tiež prispelo k „zviditeľneniu“ úsilia 
Komisie so zreteľom na ochranu základných práv, ktorá patrí k spomenutým cieľom 
Komisie.4

Váš spravodajca sa vyslovuje za zohľadnenie označených bodov pri predložení všeobecnej 

  
1 KOM (2005) 172 konečné znenie, odsek 22.
2 KOM (2005) 172 konečné znenie, s. 14.
3

4 KOM (2005) 172 konečné znenie, bod 31.
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bilancie internej kontroly členom skupiny komisárov „Základné práva, boj proti diskriminácii 
a rovnosť šancí“ v roku 2007, ktorá sa v tomto oznámení predpokladá.

Podpora kultúry základných práv

V súčasnosti neexistuje žiadny systém včasného varovania, ktorý by umožnil systematicky 
určiť nebezpečenstvo jednoznačného porušenia princípov podľa článku 6 odsek 1 Zmluvy 
o Európskej únii členským štátom. Podľa článku 7 odsek 1 Zmluvy o Európskej únii môže 
Rada  „na základe opodstatneného návrhu tretiny členských štátov, Európskeho parlamentu 
alebo Komisie“ stanoviť, či takéto nebezpečenstvo hrozí a pritom aj požiadať nezávislých 
kandidátov, aby predložili správu o situácii v príslušnom členskom štáte.  Neexistuje však 
žiadne upozornenie, na akom základe by mohli vzniknúť takéto návrhy. Inými slovami, 
zmluva stanovuje postup, ktorý umožní reagovať na nebezpečenstvo, ale nestanovuje žiadny 
postup, ktorý umožní včas toto nebezpečenstvo rozpoznať alebo odhaliť už v zárodku. Podľa 
Vášho spravodajcu sa tu jedná o medzeru, ktorú treba vyplniť. Zo svojho práva zákonodarnej 
iniciatívy na postup podľa článku 7 odsek 1 Zmluvy o Európskej únii vzniká aj Európskemu 
parlamentu nevyhnutná, autonómna zodpovednosť za vytvorenie vhodného systému včasného
varovania. Keďže aj tretina členských štátov a Komisia majú podľa článku 7 odsek 1 právo 
podávať návrhy, mal by takýto systém vzniknúť v užšej spolupráci a vzájomnej zhode. Ak 
chceme skutočne podporovať „kultúru základných práv“, ako Komisia konštatuje vo svojom 
oznámení, musíme byť vybavení potrebnými prostriedkami, aby nevznikli žiadne pochybnosti 
vo vierohodnosť takýchto vyhlásení.

Váš spravodajca chce ešte poukázať na ďalšie dva aspekty, ktoré by mali vplývať na ďalšie 
odôvodnenia Komisie. Charta základných práv smeruje v oblasti sociálnych základných práv 
značne za Európsku konvenciu o ľudských právach. Ochrane týchto „nových“ sociálnych 
základných práv, ktoré predstavujú skutočnú historickú „pridanú hodnotu“ charty, sa preto 
musí venovať osobitná pozornosť. V priebehu vstupu nových členov a prebiehajúcich 
prístupových rokovaniach stále silnejú hlasy po monitoringu, ktorý by zabezpečil 
pokračovanie reforiem v nových členských štátoch. Hlavnú úlohu pritom hrá ochrana 
základných práv. Zapojenie budúcej Agentúry pre základné práva do takéhoto možného 
monitorovacieho postupu by sa malo zvážiť.

Pri podpore „kultúry základných práv“ sa tiež vynárajú otázky, či sa práca siete znalcov pre 
základné práva, ktorá už tri roky vypracováva výročnú správu o situácii základných práv v 
EÚ na základe systematickej analýzy dodržiavania článkov charty dostatočne využíva, či si 
táto správa o jej právnych aspektoch nezaslúži aj „politické“ hodnotenie a ako by mohol 
Európsky parlament podchytiť priestupky proti základným právam stanovené v tejto správe. 
Európskemu parlamentu ako priamo volenému zastúpeniu európskych občanov prináleží 
úloha ochrancu základných práv a preto by mal mať na zreteli, že sa „pri uskutočnení tejto 
osobitnej úlohy musí nezaujato a prezieravým, zodpovedným a spravodlivým spôsobom 
zasadzovať za ochranu spoločných zásad, hodnôt a práv“1. Keďže kompetentnosť na 
vypracovanie výročnej správy sa v budúcnosti prenesie na Agentúru pre základné práva, bolo 

  
1 Pozri rozhodnutie Európskeho parlamentu z 20. apríla 2004 k oznámeniu Komisie k článku 7 Zmluvy o 
Európskej únii: Ochrana a podpora základných hodnôt Európskej únie (KOM(2003)606 - C5-0594/2003 -
2003/249 (INI).
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by zmysluplné už teraz uvažovať o tom, ako túto správu konkrétne využiť.

Európsky parlament by tiež mohol uvážiť zmenu článku 91 a 115 svojho rokovacieho 
poriadku, ktoré by umožnili, aby sa rozhodnutia predložené plénu dotýkali aj situácie v 
členských štátoch EÚ. Keďže sa vo všeobecnosti jedná o naliehavé rozhodnutia, malo by sa 
dbať na to, aby Komisia a Rada mali možnosť prvej reakcie. To by prispelo k väčšej 
dôveryhodnosti, pretože sa stále zreteľnejšie ukazuje, že „vnútorná“ a „vonkajšia“ dimenzia 
ľudských práv sa od seba ťažko oddeľujú.

V zmysle plynulého „monitoringu“ sa vynára aj otázka, s akými prostriedkami sa dá najlepšie 
dosiahnuť pravá synergia medzi EÚ a osobitne Európskym parlamentom a ostatnými 
medzinárodnými organizáciami, ktoré sa zasadzujú za ľudské práva. So zreteľom na 
skúsenosti a poznatky, ktoré Rada Európy v tejto oblasti získala, by bolo potrebné uzavrieť 
dohody podľa článku 300 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článkov 24 a 38 
Zmluvy o Európskej únii aby sa tým podporila spolupráca a výmena informácií ako 
základných predpokladov pre vytvorenie účinnej, efektívnej a funkčnej Agentúry pre 
základné práva.


