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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci žiada Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 
aby ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. víta nový prístup, ktorý prijala Európska komisia v oblasti dodržiavania základných práv, 
čo je vynikajúcim východiskom na zaručenie väčšej ochrany a viditeľnosti základných 
práv Európskej únie;   

2. vyjadruje nádej, že bude možné konkrétne využiť v praxi načrtnutú metodológiu, ktorou 
má Komisia v úmysle uplatniť Chartu základných práv Únie vo svojich legislatívnych 
návrhoch;    

3. domnieva sa, že pozornosť, ktorú Komisia venuje ochrane základných práv počas celého 
legislatívneho postupu, by sa mala stretnúť s ohlasom; zdôrazňuje však potrebu posilniť 
účasť Európskeho parlamentu – ako skutočne demokratického orgánu – na postupe 
overovania súladu legislatívnych návrhov s právami, ktoré sú ustanovené v charte;

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla zvláštny postup varovania na ochranu základných práv, v 
rámci ktorého bude Európsky parlament zohrávať kľúčovú úlohu;  

5. domnieva sa, že je potrebná väčšia účasť parlamentných výborov pri kontrole súladu 
legislatívnych návrhoch so základnými právami; navrhuje najmä úpravu Rokovacieho 
poriadku Európskeho parlamentu, ktorou sa umožní:  

− aby výbor zodpovedný za ochranu základných práv vyhodnocoval dôsledky všetkých 
legislatívnych návrhov Komisie, ktoré by mohli mať vplyv na práva ustanovené v 
charte;   

− aby kedykoľvek, keď Európsky parlament alebo parlamentný výbor počas 
legislatívneho postupu predloží problém, ktorý súvisí s ochranou základných práv, 
bola predmetná otázka postúpená výboru zodpovednému za túto oblasť na kontrolu, 
pričom sa zabezpečí koordinácia, ktorá je na tieto účely nevyhnutná;          

6. zdôrazňuje, že napriek existencii všeobecných mechanizmov konzultácie je potrebná 
väčšia účasť nezávislých externých organizácií a orgánov, ktoré sa konkrétne zaoberajú 
problematikou základných práv; vyzýva preto Európsku komisiu, aby navrhla osobitný 
mechanizmus konzultácie s nimi počas postupu vypracúvania legislatívnych návrhov, 
ktoré majú dosah na základné práva; 

7. považuje za potrebné, aby sa budúca agentúra základných práv Európskej únie mohla na 
tomto procese zúčastňovať na základe vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie príslušných 
inštitúcií, a to poskytovaním stanovísk a/alebo odporúčaní k otázkam týkajúcim sa 
základných práv, ktoré boli načrtnuté počas vypracúvania legislatívneho návrhu alebo 
počas konkrétneho legislatívneho postupu;   

8. zdôrazňuje dôležitosť toho, aby systematická vnútorná kontrola dodržiavania základných 
práv vo fáze vypracovania legislatívnych návrhov bola predmetom príslušnej dôvodovej 
správy, v ktorej sa dodržiavanie takýchto práv zdôvodní z právneho hľadiska;       
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9. zdôrazňuje dôležitosť určenia primeraného spôsobu komunikácie s občanmi a európskymi 
inštitúciami a ich informovania o vnútornej kontrole dodržiavania základných práv, okrem 
iného aj prostredníctvom vypracúvania pravidelných správ o tejto téme.      


