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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o dodržiavaní Charty základných práv v legislatívnych návrhoch Komisie: Metodika 
systematickej a prísnej kontroly
(2005/2169(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Dodržiavanie Charty základných práv v 
legislatívnych návrhoch Komisie – Metodika systematickej a prísnej kontroly 
(KOM(2005)0172),

– so zreteľom na články 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie1, vyhlásenú v Nice 7. decembra 
2000,

– so zreteľom na ústavnú zmluvu podpísanú 29. októbra 2004 v Ríme, ktorá obsahuje 
ustanovenia Charty základných práv, čím im poskytla právne záväzný charakter,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. apríla 2004 o oznámení Komisie v súvislosti s 
článkom 7 Zmluvy o Európskej únii – Dodržiavanie a podpora hodnôt, na ktorých je 
založená Únia2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2005 o podpore a ochrane základných práv: 
úloha národných a európskych inštitúcií, vrátane Agentúry pre základné práva3,

– so zreteľom na výročnú správu za rok 2005 o situácii základných práv v rámci Európskej 
únie, vypracovanú sieťou nezávislých expertov Európskej únie,

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady o zriadení Agentúry Európskej únie pre základné 
práva (KOM(2005)0280) a návrh rozhodnutia Rady o splnomocnení Agentúry Európskej 
únie pre základné práva na výkon činností v oblastiach uvedených v hlave IV Zmluvy o 
Európskej únii (KOM(2005)0280),

– so zreteľom na prejav pána Josého Manuela Barrosa, predsedu Európskej komisie, na 
plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu 17. novembra 2004, 

– so zreteľom na články 45, 34 a 91 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a 

  
1 Ú. v. ES C 364 z 18.12.2000, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 408.
3 Ú. v. EÚ C 117 E, 18.5.2006, s. 242.
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stanovisko Výboru pre ústavné veci (A6-0000/2006),

A. keďže Únia je založená na zásadách slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a 
základných slobôd a právneho štátu, ktoré sú spoločné členským štátom (článok 6 
Zmluvy o EÚ),

B. keďže Parlament ako priamo volený zastupiteľský orgán občanov Európskej únie nesie 
zodpovednosť za tieto zásady,

C. keďže kontrola súladu všetkých legislatívnych návrhov s Chartou základných práv 
predstavuje jeden z dôsledkov, ktoré nevyhnutne vyplynuli z prijatia charty Európskym 
parlamentom, Radou, Komisiou a členskými štátmi, ako aj z jej slávnostného vyhlásenia 
pred občanmi Únie 7. decembra 2000 v Nice,

D. keďže Charta základných práv bola so súhlasom všetkých členských štátov zahrnutá do 
Zmluvy o Ústave pre Európu za podpory celej európskej verejnosti, dokonca aj 
Francúzska a Holandska, v ratifikačnom procese ako výraz hlbokého a rozsiahleho 
európskeho konsenzu,

E. keďže Charta základných práv ešte nie je právne záväzná, systematickosť, dôkladnosť, 
objektivita, otvorenosť a transparentnosť týchto postupov nadobúdajú väčší význam,

F. keďže návrh Komisie na prehĺbenie a lepšie verejné vnímanie postupu, ktorý sa realizuje 
od roku 2001, predstavuje značný pokrok v jej zámeroch z hľadiska podpory šírenia 
skutočnej „kultúry základných práv“ v Európskej únii,

G. keďže navrhnutý postup má priveľmi interný charakter, kritériá sú priveľmi reštriktívne, 
úloha Európskeho parlamentu je nedostatočná a návrhy na prepojenie parlamentov 
členských krajín ako v britskej Hornej snemovni1 zostali nepovšimnuté rovnako ako 
potrebný trvalý dialóg medzi európskymi inštitúciami a zapojenie nezávislých organizácií 
na posilnenie objektívnosti,

H. keďže skutočná „kultúra základných práv“ Únie si vyžaduje vytvoriť komplexný systém 
kontroly dodržiavania základných práv, ktorý by zahŕňal Radu a rozhodnutia v oblasti 
medzivládnej spolupráce,

I. keďže prípady ako väzenia CIA a únosy, zdĺhavé objasnenia prípadov a nedostatočná 
spolupráca viacerých vlád alebo poskytovanie údajov o leteckých pasažieroch bez 
akéhokoľvek právneho základu môžu otriasť dôverou občanov v schopnosť a vôľu 
európskych inštitúcií chrániť základné práva a trestať priestupky,

  
1 Horná snemovňa, Výbor pre Európsku úniu, 16. správa zo zasadania v roku 2005-06, „Právne predpisy EÚ o 
ochrane ľudských práv“, 29. november 2005, odsek 149.
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1. pri „procese vytvárania čoraz užšieho spojenectva“ (článok 1 Zmluvy o EÚ) poukazuje 
na historickú úlohu vytvárať okrem nástrojov bezpečnosti a spravodlivosti, 
hospodárskeho a sociálneho pokroku aj nástroje slobody;

2. zdôrazňuje potrebu prekonať krízu v zákonodarnom procese, zachovať hlavné úspechy 
ústavy a nespochybňovať právnu záväznosť Charty základných práv;

3. víta návrhy Komisie prehĺbiť a zviditeľniť postup dodržiavania základných práv v jej
legislatívnych návrhoch a vidí v tom prvý pozitívny výsledok ambicióznych opatrení na 
ochranu základných práv, ktoré predseda Európskej komisie José Manuel Barroso ohlásil 
17. novembra 2004 v Európskom parlamente, ako aj za týmto účelom zriadenej pracovnej 
skupiny;

4. zdôrazňuje, že „systematická“ kontrola navrhnutá Komisiou si bezpodmienečne 
vyžaduje, aby sa skutočne každý legislatívny návrh dôkladne preskúmal a aby sa 
odôvodnil výsledok;

5. vyzýva Komisiu, aby zvážila svoje rozhodnutie zaradiť dodatočné otázky o základných 
právach pri hodnotení vplyvov do troch existujúcich kategórií – ekonomických, 
sociálnych a environmentálnych vplyvov – a vytvorila osobitnú kategóriu „vplyvy 
základných práv“, pretože iba tak sa zaručí, že sa zvážia všetky aspekty základných práv;

6. zdôrazňuje právo Komisie stiahnuť svoj návrh pred jeho prijatím Radou počas celého 
legislatívneho konania pri zmenách, ktoré by porušovali základné právo;

7. odmieta námietku Komisie podať žiadosť o anulovanie „s výnimkou politického 
skúmania v závislosti od prípadu“ a kladie veľký dôraz na bezpodmienečnú prednosť 
ochrany základných práv a slobôd pred akýmikoľvek politickými dôvodmi;

8. považuje za potrebné rozšíriť postup dodržiavania Charty základných práv na celé 
legislatívne konanie, ako aj na komitológiu, posilniť pozíciu Parlamentu, spresniť úlohu 
novej Agentúry pre základné práva a väčšmi ju podporovať;

9. za týmto účelom plánuje zmeniť a doplniť článok 34 rokovacieho poriadku z dôvodu 
poverenia Výboru pre občianske slobody kontrolou vplyvu legislatívnych návrhov 
týkajúcich sa základných práv, opatrení a predpisov a zmeniť a doplniť články 91 a 115 
tak, aby sa rozhodnutia Európskeho parlamentu vzťahovali na pomery v členských 
štátoch a aby mohol včas prevziať svoju zodpovednosť v rámci článkov 6 a 7 Zmluvy o 
EÚ;

10. vyzýva Radu, aby posilnila systematickú kontrolu dodržiavania základných práv aj v 
oblastiach medzivládnej spolupráce, zverejňovala výsledky a zabezpečila si podporu 
Agentúry pre základné práva;
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11. žiada parlamenty členských štátov, najmä v oblasti spolupráce polície a súdnictva a 
spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, aby všetky rozhodnutia a opatrenia 
vykonávali v súlade s Chartou základných práv na zachovanie nedeliteľnosti základných 
práv a zaručenie systematickej a dôkladnej kontroly dodržiavania charty vo všetkých 
politikách Únie;

12. vyzýva Radu a Komisiu, aby v súlade s článkom 4 Zmluvy o EÚ, resp. v súlade s 
článkami 200 a 212 Zmluvy o ES predložili Únii výročnú správu o politike základných 
práv a podporovali systematický, otvorený a permanentný dialóg o dodržiavaní 
základných práv v Európskej únii;

13. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam a 
parlamentom členských štátov a pristupujúcich a kandidátskych krajín.


