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Základné informácie: Európska demokracia/hodnoty,  
práva, právny štát, bezpečnosť 

 

Panel „Európska demokracia/hodnoty, práva, právny štát, bezpečnosť“ sa zaoberá 
témami súvisiacimi s demokraciou, ako sú voľby, účasť mimo období volieb, vnímaná 
vzdialenosť medzi ľuďmi a ich volenými zástupcami, sloboda médií a dezinformácie. Panel sa 
zaoberá aj otázkami týkajúcimi sa základných práv a hodnôt, právneho štátu a boja proti 
všetkým formám diskriminácie. Zároveň sa zaoberá vnútornou bezpečnosťou EÚ, ako je 
ochrana Európanov pred teroristickými činmi a inými trestnými činmi.  

V tomto dokumente nájdete základné informácie o jednotlivých témach panelu. Uvádza sa 
v ňom predovšetkým, aké kroky už EÚ v týchto oblastiach podniká a aké hlavné obavy 
a želania do budúcnosti uviedli používatelia viacjazyčnej digitálnej platformy 
(https://futureu.europa.eu). Dokument obsahuje aj odkazy na ďalšie informácie o mnohých 
témach. 

Vaša úloha  

V tomto paneli vás požiadame, aby ste na základe diskusií vypracovali súbor odporúčaní, 
podľa ktorého by inštitúcie Únie mali postupovať pri formovaní budúcnosti Európy v oblastiach 
európskej demokracie/hodnôt, práv, právneho štátu a bezpečnosti. V odporúčaniach sa 
napríklad môže uviesť, akým smerom sa treba vo všeobecnosti uberať alebo ako vyriešiť 
konkrétny problém. 

Uskutočnia sa tri zasadnutia, na ktorých budete diskutovať a spolupracovať priamo 
s ostatnými občanmi z celej Európy, a spoločne s nimi vypracujete odporúčania. Na treťom 
a poslednom zasadnutí odhlasujete, ktoré odporúčania predložíte a prediskutujete s ďalšími 
účastníkmi na plenárnom zasadnutí konferencie. 

  

https://futureu.europa.eu/
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Európska demokracia 

Prispievať k európskej demokracii znamená vyjadriť svoj názor, a to účasťou na európskych 
voľbách, v ktorých občania každých 5 rokov volia poslancov Európskeho parlamentu, ako aj 
mimo období volieb. Posledné voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v roku 2019, 
mali najvyššiu účasť za posledných 20 rokov: hlasovalo v nich viac ako 200 miliónov voličov 
a prudko narástol počet mladých voličov. 

Demokracia v EÚ a jej krajinách však zároveň čelí výzvam, ako je rastúci extrémizmus, 
dezinformácie a vnímaná vzdialenosť medzi ľuďmi a ich volenými zástupcami. 

Čo v tejto súvislosti robí EÚ? 

Vysoká miera účasti je jedným z charakteristických znakov zdravých demokracií. Budeme aj 
naďalej informovať občanov o politikách Európskej únie a nabádať ich, aby hlasovali 
vo voľbách. 

Ľudia sa chcú viac zapájať do formovania rozhodnutí a politík na európskej úrovni, a to nielen 
v čase volieb. Na to slúži Konferencia o budúcnosti Európy. Účasť verejnosti podporuje aj 
niekoľko ďalších iniciatív EÚ, ako sú dialógy s občanmi, európska iniciatíva občanov a petície 
adresované Európskemu parlamentu. 

Vzhľadom na rastúci extrémizmus a falošné správy sme prijali akčný plán pre európsku 
demokraciu s cieľom zvýšiť odolnosť našich demokracií. Tento plán bude podporovať 
slobodné a spravodlivé voľby, presadzovať slobodu médií a zintenzívňovať boj proti 
dezinformáciám. 

Príspevky z viacjazyčnej digitálnej platformy (19. apríla – 2. augusta 2021) 

K 2. augustu 2021 sa na digitálnej platforme v rámci témy Európska demokracia nachádzalo 
celkovo 1 016 nápadov, 2 296 komentárov a 329 podujatí. Prispievatelia žiadajú 
reštrukturalizáciu európskych inštitúcií či dokonca federalizáciu Európskej únie. V rôznych 
návrhoch sa požaduje aj intenzívnejšia účasť a angažovanosť občanov. Celkovo prebiehajú 
interakcie v rámci tejto témy konštruktívne a sú zamerané na budúcnosť, aj keď v niektorých 
príspevkoch zaznievajú obavy, že EÚ hrozí rozpad v dôsledku napätia, populizmu 
a nacionalizmu. 

Príspevky sa týkajú širokej škály tém: 

 federalizácia Európskej únie 

 inštitucionálne reformy 

 voľby do Európskeho parlamentu 

 zastúpenie občanov 

 účasť občanov a konzultácie 

 médiá 

 jazyky a podpora európskeho ducha 

 ochrana a posilňovanie demokracie 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_sk
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Federalizácia Európskej únie 

V rámci témy európska demokracia vyzýva veľký počet prispievateľov na federalizáciu 
Európskej únie. Táto otázka sa často opakuje aj pri podujatiach súvisiacich s touto témou 
(pozri príklad podujatia). 

Prispievatelia považujú federalizáciu za najlepší spôsob, ako môže EÚ dosiahnuť svoj plný 
potenciál (pozri príklad nápadu), ale aj za prostriedok na zvýšenie dôveryhodnosti a vplyvu 
EÚ na globálnej politickej scéne a na získanie právomoci riešiť nadnárodné problémy, ktorým 
dnes čelíme, ako sú zmena klímy a pandémia COVID-19 (pozri nápad). Federalizáciou by sa 
navyše podľa účastníkov, ktorí túto myšlienku podporujú, prekonal euroskepticizmus 
a nacionalistické nálady. 

Nápadom, ktorý získal veľkú podporu a o ktorom sa často diskutuje, je napríklad vytvorenie 
zhromaždenia, na ktorom by vznikla európska ústava, v ktorej by sa definovali kľúčové prvky 
a zásady demokratickej európskej federácie (pozri nápad). V diskusii sa objavujú aj 
konkrétnejšie výzvy na spoločnú fiškálnu a hospodársku politiku, jednu európsku armádu 
a federalizáciu zahraničnej politiky spolu s reštruktúrovaním inštitúcií EÚ podľa 
federalistických zásad. 

Niektorí prispievatelia sú však voči federalizácii EÚ skeptickí a namiesto nej podporujú 
decentralizáciu, ktorá by členským štátom priniesla rozsiahlejšie právomoci (pozri nápad), 
s väčšou slobodou a rešpektovaním identity členských štátov a voľnou spoluprácou 
v oblastiach, kde je to užitočné (pozri tento nápad). 

Inštitucionálne reformy 

Značný počet nápadov sa tiež podrobnejšie zaoberá reformami európskych inštitúcií, ktorými 
by sa zvýšila ich efektívnosť a transparentnosť a priblížili by sa občanom. Patria sem aj návrhy 
na rozsiahlejšiu revíziu inštitucionálnej štruktúry (pozri príklad nápadu). 

Pokiaľ ide o Európsky parlament, prispievatelia najčastejšie žiadajú, aby mu bola udelená 
skutočná právomoc legislatívnej iniciatívy (pozri príklad nápadu). Objavujú sa aj výzvy na to, 
aby získal fiškálnu právomoc (pozri príklad nápadu). Diskutuje sa aj o sídle Európskeho 
parlamentu, pričom prispievatelia požadujú, aby sa rozhodlo medzi Štrasburgom a Bruselom 
(pozri príklad nápadu). 

Pokiaľ ide o Európsku radu a Radu Európskej únie, na platforme a v rámci témy Európska 
demokracia sa často objavuje myšlienka prejsť na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou 
a ukončiť právo veta jednotlivých štátov (pozri príklad nápadu). 

Prebiehajú aj diskusie o úlohe Rady v inštitucionálnej štruktúre EÚ (pozri príklad nápadu) 
a objavujú sa návrhy na prehĺbenie dvojkomorového zákonodarného zboru v EÚ (pozri príklad 
nápadu). 

Pokiaľ ide o Európsku komisiu, v určitej skupine príspevkov sa diskutuje o voľbe predsedu 
Komisie a menovaní komisárov, okrem iného aj o systéme hlavných kandidátov (pozri príklad 
nápadu) a o priamych voľbách predsedu Komisie občanmi (pozri príklad nápadu). Účastníci 
tiež nastoľujú otázku počtu komisárov (pozri príklad nápadu). 

Okrem toho sa spomínajú aj reformy Výboru regiónov a Hospodárskeho a sociálneho výboru, 
napríklad na zefektívnenie ich fungovania. Patria sem aj návrhy zreformovať Výbor regiónov 
tak, aby ponúkal primerané spôsoby dialógu pre regióny, mestá a obce (pozri nápad) alebo 
sa posilnila jeho úloha (pozri nápad). 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=unanimité&locale=fr&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
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Jedným z nápadov, o ktorých sa často diskutuje, je vytvoriť funkciu priamo voleného 
prezidenta EÚ, napríklad zlúčením pozície predsedu Európskej komisie a Európskej rady 
(pozri príklad nápadu). Zaznievajú aj výzvy na vytvorenie jednotného kontaktného miesta EÚ, 
pomocou ktorého by EÚ vo vonkajších vzťahoch vystupovala jednotne (pozri príklad nápadu). 

 

Voľby do Európskeho parlamentu 

V skupine nápadov súvisiacich s inštitucionálnymi reformami sa volá po novom spôsobe 
konania volieb do Európskeho parlamentu, ktorým by sa zvýšila angažovanosť občanov 
v demokratických procesoch EÚ. Jeden z návrhov, o ktorých sa najviac diskutovalo, sa týka 
vytvorenia celoúnijných nadnárodných volebných zoznamov s cieľom podnietiť kandidátov, 
aby sa zamerali skôr na európske, a nie na domáce otázky (pozri nápad) Rozoberajú sa aj 
ďalšie nápady na podporu celoeurópskej diskusie, ako aj to, ako by sa poslanci Európskeho 
parlamentu mohli priblížiť občanom (pozri príklad nápadu). 

Niektoré z návrhov sa konkrétnejšie zaoberajú tým, ako zvýšiť účasť vo voľbách 
do Európskeho parlamentu. Objavujú sa výzvy na zavedenie povinného hlasovania (pozri 
nápad), ako aj návrhy na uľahčenie účasti, napríklad umožnením korešpondenčného 
hlasovania a registrácie voličov v deň volieb alebo tým, že by bol deň volieb štátnym sviatkom 
(pozri nápad). Niektorí prispievatelia diskutujú aj o digitálnom hlasovaní vrátane nápadu 
vytvoriť skupinu paneurópskych digitálnych voličov (pozri nápad). Otázka digitálneho 
hlasovania sa rieši aj v rámci témy Digitálna transformácia. 

Zaznievajú aj návrhy na zjednotenie minimálneho veku voličov vo voľbách do Európskeho 
parlamentu (pozri príklad nápadu), podľa možnosti na 16 rokov (pozri nápad). 

Účasť občanov a konzultácie 

Príspevky na platforme zahŕňajú viacero návrhov na to, ako zvýšiť angažovanosť občanov 
a ich pocit spolupatričnosti, pokiaľ ide o rozhodovanie EÚ. 

V jednej skupine nápadov a podujatí sa diskutuje o vývoji trvalejších mechanizmov 
založených na participatívnej demokracii a interakcii medzi občanmi, ktorými by sa mala 
posilniť a doplniť zastupiteľská demokracia, pričom by sa mohli tiež využiť skúsenosti 
z Konferencie o budúcnosti Európy. Účastníci napríklad navrhujú, aby sa pri príprave 
najdôležitejších a najťažších politických rozhodnutí v EÚ systematickejšie využívali občianske 
zhromaždenia a panely (pozri príklad nápadu). V ďalších príspevkoch sa navrhuje online 
digitálne fórum, na ktorom by občania EÚ mohli diskutovať o právnych predpisoch EÚ, pričom 
by využívali systém podpory jednotlivých príspevkov a komentárov vychádzajúci zo 
sociálnych médií (pozri nápad). V rámci podobného nápadu sa hovorí o občianskej lobistickej 
platforme ako o alternatívnom spôsobe, ktorým by bežní občania EÚ a menšie spoločnosti 
mohli sprostredkovať svoje odborné znalosti a názory na právne predpisy v rozhodovacom 
procese EÚ (pozri nápad). 

V príspevkoch sa uvádza aj návrh na vytvorenie jednej centrálnej online platformy, kde by sa 
sústredili všetky verejné príspevky – či už európske iniciatívy občanov, sťažnosti alebo petície, 
a vytvorila by sa tak inštitucionálna participatívna štruktúra EÚ (pozri nápad). 

Niektorí prispievatelia navrhli, aby vznikol „občiansky parlament“, „zhromaždenie zamerané 
na organizácie občianskej spoločnosti“ (pozri nápad) alebo „ústavodarné zhromaždenie“ 
(pozri nápad), ktoré by poskytovali poradenstvo Európskemu parlamentu. Účastníci diskutujú 
aj o myšlienke celoúnijných referend ako o alternatíve k národným referendám 
o inštitucionálnych a politických témach EÚ (pozri príklad nápadu). 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825?locale=fi
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
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Zastúpenie občanov 

Pokiaľ ide o tému zastúpenia občanov, objavuje sa niekoľko výziev na to, aby mala platforma 
osobitné generačné zameranie. Sem patria návrhy, aby sa vytvorila pozícia európskeho 
komisára pre starších ľudí (pozri nápad) a aby mladí ľudia dostali príležitosť pravidelne 
prezentovať svoje názory v Európskom parlamente (pozri nápad). V súvisiacom príspevku sa 
navrhuje stanoviť kvótu pre poslancov EP mladších ako 35 rokov (pozri nápad). 

Zaznel aj návrh, aby bolo v Európskom parlamente vyrovnané zastúpenie žien a mužov (pozri 
nápad). 

Jeden z nápadov, ktoré získali širšiu podporu a o ktorých prebiehajú rozsiahlejšie diskusie, je 
vytvoriť európske občianstvo, ktoré sa nebude viazať na občianstvo žiadneho členského štátu 
EÚ (pozri nápad). Prispievatelia tiež nastoľujú otázku, či by ľudia, ktorí nie sú občanmi EÚ 
a dlhodobo žijú v niektorom členskom štáte, mohli voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu 
vo svojej krajine pobytu (pozri nápad). 

Podľa ďalšieho nápadu by sa EÚ mala zasadzovať za vytvorenie parlamentu OSN, v ktorom 
by občania mohli priamo, nezávisle od svojich príslušných národných vlád, priamo vyjadriť 
názor pri globálnych rozhodnutiach (pozri nápad). 

Médiá 

Viacero príspevkov v rámci témy Európska demokracia sa zameriava na médiá. O tejto oblasti 
diskutujú tiež prispievatelia v rámci témy Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport. 

Jedným z opakovaných návrhov je vytvorenie celoeurópskych médií alebo sietí (pozri príklad 
nápadu) či vytvorenie jedného verejnoprávneho vysielateľa pre celú EÚ (pozri príklad tento 
nápad). Cieľom takýchto návrhov je najmä zvýšiť občianske povedomie o rôznych otázkach 
EÚ, napríklad prostredníctvom živého vysielania diskusií a podujatí, ale aj dokumentárnych 
filmov o krajinách EÚ na podporu spoločného ducha EÚ oslavujúceho európske hodnoty 
a európske kultúry. Niektorí prispievatelia tiež vyzývajú, aby televízny a rozhlasový kanál EÚ 
šíril svoje hodnoty aj za jej hranice (pozri príklad nápadu). 

Ďalší účastníci navrhujú, aby sa novinárom poskytovali školenia o spravodajstve v otázkach 
EÚ, prípadne aby boli verejnoprávni vysielatelia povinní venovať určitý podiel vysielacieho 
času záležitostiam EÚ. 

Jazyky a podpora európskeho ducha 

Ďalšia skupina nápadov na platforme sa týka otázok súvisiacich s jazykmi a spoločným 
európskym duchom a identitou. O tejto oblasti sa tiež intenzívne diskutuje v rámci témy 
Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport. 

Veľký počet účastníkov diskutuje o nápade zvoliť si v záujme lepšej komunikácie 
a porozumenia medzi občanmi v celej EÚ spoločný jazyk (pozri príklad nápadu) vrátane 
návrhu, aby sa zjednocujúcim jazykom (pozri príklad nápadu) stalo esperanto. K obom 
návrhom sa v časti určenej na komentáre objavujú rázne stanoviská za aj proti. Niektorí 
účastníci tiež požadujú, aby sa dôraznejšie dodržiavala zásada viacjazyčnosti (pozri príklad 
nápadu). 

Okrem toho sa objavujú nápady vytvoriť na podporu európskeho ducha športový tím EÚ (pozri 
príklad nápadu), vyhlásiť 9. máj za štátny sviatok vo všetkých členských štátoch (pozri nápad) 
alebo vytvoriť pas EÚ (pozri nápad). 

Ochrana a posilňovanie demokracie 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
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Niekoľko nápadov v rámci tejto témy sa týka ochrany demokracie v EÚ, pričom zaznievajú 
výzvy na rázne kroky proti vládam, ktoré porušujú demokratické zásady, najmä v súvislosti 
s Maďarskom a Poľskom (pozri príklad nápadu). Touto otázkou sa podrobnejšie zaoberá téma 
Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť. 

Prispievatelia tiež uznávajú nebezpečenstvo, ktoré pre demokracie môžu predstavovať 
dezinformácie a falošné správy. Objavujú sa výzvy na posilnený prístup k boju proti šíreniu 
zavádzajúcich informácií vrátane návrhov na vytvorenie mobilnej aplikácie na overovanie 
faktov (pozri nápad) alebo nezávislého mediálneho inštitútu EÚ na overovanie faktov (pozri 
nápad). 

V rámci mnohých nápadov a komentárov sa diskutuje o potrebe regulovať lobizmus 
a zaznievajú výzvy na vytvorenie kódexu správania pre politikov, či na vytvorenie nezávislého 
európskeho orgánu, ktorý by mal prostriedky na boj proti korupcii a neželanému vplyvu 
lobistov (pozri príklad nápadu). V tejto súvislosti sa tiež objavujú výzvy, aby sa prijali 
všeobecné opatrenia na boj proti korupcii, napríklad pri udeľovaní verejných zákaziek 
na miestnej úrovni. 

Viac informácií o tejto téme: 

Nový impulz pre európsku demokraciu 
Akčný plán pre európsku demokraciu 
Základné práva v EÚ 
Demokracia a ľudské práva 

 

Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť 

Právny štát nám umožňuje zaručiť základné práva a hodnoty a podporovať podnikateľské 
prostredie priaznivé pre investície. Patrí k základným hodnotám, na ktorých je založená 
Európska únia. 

EÚ zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov a podporuje rovnosť všetkých občanov. 
Znamená to, že aktívne chránime ľudské práva, práva obetí a detí a bojujeme proti rasizmu 
a náboženskej diskriminácii. Znamená to, že presadzujeme spravodlivosť a rodovú rovnosť, 
práva komunít LGBTIQ+ a osôb so zdravotným postihnutím. 

Zároveň musíme pomáhať chrániť Európanov pred teroristickými a inými trestnými činmi. 

Čo v tejto súvislosti robí EÚ? 

Európska únia stanovila konkrétne opatrenia na posilnenie našej schopnosti podporovať 
a presadzovať právny štát. Monitorujeme právny štát vo všetkých krajinách EÚ a prijali sme 
nový „rámec na podporu právneho štátu“. 

EÚ neustále bojuje proti nerovnostiam v Únii, napríklad prostredníctvom stratégie EÚ pre 
rodovú rovnosť, akčného plánu proti rasizmu či stratégie pre rovnosť LGBTIQ osôb. Tieto 
opatrenia vychádzajú z antidiskriminačných práv stanovených v Charte základných práv, 
ktoré zakazujú akúkoľvek diskrimináciu z akéhokoľvek dôvodu, ako je rasa, pohlavie, 
náboženstvo, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie, ako aj etnický alebo sociálny pôvod. 

Za posledných 5 desaťročí EÚ zaviedla rozsiahly súbor politík a pravidiel na zabezpečenie 
vysokej úrovne ochrany a práv spotrebiteľov. Tieto práva chráni nový program pre 
spotrebiteľov, ktorý tiež chráni a posilňuje postavenie spotrebiteľov. 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_sk
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/sk/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/sk/democracy-and-human-rights
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_sk
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_sk
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_sk
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_sk
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_sk
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_sk
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_sk
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_2069
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Nová Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu poskytuje nástroje a opatrenia, ktoré zaisťujú 
bezpečnosť v našom fyzickom a digitálnom prostredí. Má tieto 4 strategické priority činnosti: 
nadčasové bezpečnostné prostredie; riešenie vyvíjajúcich sa hrozieb; ochrana Európanov 
pred terorizmom a organizovanou trestnou činnosťou a pevný bezpečnostný ekosystém. 

Príspevky z viacjazyčnej digitálnej platformy (19. apríla – 2. augusta 2021) 

Od spustenia digitálnej platformy sa k téme „Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť“ 

podalo spolu 1 635 príspevkov (547 nápadov, 949 komentárov a 139 podujatí). Značná časť 

príspevkov k tejto téme sa zaoberá fenoménom známym ako „nebezpečenstvo vzostupu 

neliberálnych demokracií“ v rámci EÚ, ktoré nedodržiavajú hodnoty EÚ a smerujú 

k autokratickým režimom. Sú vnímané ako hrozba. Prispievatelia vyzývajú, aby sa prijali 

opatrenia na zabezpečenie dodržiavania zásad právneho štátu. 

Príspevky možno zoskupiť do niekoľkých kategórií zameraných na: 

● hodnoty 

● práva a slobody 

● posilnenie právneho štátu a ľudských práv 

● bezpečnosť 

● lobizmus a korupcia 

 

Hodnoty 

Skupina nápadov na platforme sa zaoberá tým, čo znamená byť Európanom, a hodnotami, 

ktoré by EÚ mala stelesňovať a presadzovať (pozri napríklad tento nápad). Aby sme uviedli 

niekoľko príkladov, viacerí občania spomínajú zásady ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti, 

demokracie, právneho štátu, ľudských práv, pluralizmu, spravodlivosti, solidarity a rodovej 

rovnosti ako základ hodnotového systému Európskej únie a nazdávajú sa, že jej politiky by sa 

mali riadiť týmito zásadami. 

Jeden z hlavných názorových prúdov požaduje väčšiu rodovú rovnosť (pozri príklad nápadu). 

Zaznamenali sa návrhy zvýšiť zastúpenie žien pri politickom a hospodárskom rozhodovaní 

(pozri príklad nápadu), ako aj návrhy podporovať osvedčené postupy. Medzi konkrétne návrhy 

patrí napríklad výzva ukončiť rodovú diskrimináciu v oblasti slobody pohybu v rámci EÚ, pokiaľ 

ide o polostrov Athos, lokalitu svetového dedičstva UNESCO v Grécku, na ktorý majú podľa 

predpisov pravoslávneho náboženstva ženy prístup zakázaný (pozri nápad). 

Ďalšia časť diskusie sa zameriava na úlohu kresťanských hodnôt a potrebu ich chrániť (pozri 

nápad). V tomto duchu obsahuje jeden z nápadov výzvu, aby EÚ dôrazne odsúdila genocídu 

Arménov a iných kresťanských menšín (pozri nápad). 

Niektorí prispievatelia diskutovali o tom, že je potrebné, aby európska ústava jasne vymedzila 

súbor základných európskych hodnôt, ktoré sa musia v EÚ rešpektovať (pozri príklad 

nápadu). 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1379
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1379
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/9871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29239
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052?locale=fr
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Práva a slobody 

Pokiaľ ide o práva a slobody, niekoľko príspevkov sa zameriava na otázky súvisiace 

s ochranou súkromia. Jeden z veľmi populárnych nápadov požaduje zákaz systémov 

sociálnych kreditov založených na rozpoznávaní tváre (pozri nápad). Zaznamenali sa aj ďalšie 

výzvy obmedziť využívanie biometrických údajov na účely sledovania (pozri nápad) a zber 

a zdieľanie osobných údajov vo všeobecnosti (pozri príklad nápadu). Rôzni občania navrhujú, 

aby sa možnosť platby v hotovosti uznala za demokratické právo (pozri príklad nápadu). 

Upozornili aj na potrebu zlepšiť právne predpisy a nástroje zamerané na ochranu súkromia 

v súvislosti s internetom a sociálnymi médiami, ako aj so všetkými novými technológiami 

(pozri nápad). 

V ďalšej skupine príspevkov sa zdôrazňuje, že je potrebné zrušiť opatrenia súvisiace 

s COVID-19 hneď, ako to vývoj pandémie umožní, aby sa zabezpečil návrat k normálnosti 

a obnovili slobody občanov. Ich súčasťou je výzva zabrániť diskriminácii občanov, ktorí sa 

rozhodli, že sa nebudú očkovať alebo pravidelne testovať, aby mali prístup k základným 

zariadeniam (pozri príklad nápadu). Otázky súvisiace s očkovaním sa podrobnejšie riešia 

v rámci témy Zdravie. 

Ďalšia diskusia sa týka zásadného významu ľudských práv a slobôd v hodnotovom rebríčku 

západu. V tomto duchu mnohí účastníci požadujú ochranu LGBTI osôb a uznanie manželstiev 

osôb rovnakého pohlavia vo všetkých členských štátoch EÚ (pozri príklad nápadu). 

Niektorí účastníci požadujú právo užívať konope na medicínske účely bez predpisu (pozri 

príklad nápadu) a všeobecnejšie diskutujú o dekriminalizácii a legalizácii drog (pozri príklad 

nápadu). Táto otázka sa rieši aj v rámci témy Zdravie. 

Nápad, o ktorom sa mnoho diskutuje a ktorý si získal veľkú podporu, je výzva, aby sa EÚ 

postavila na čelo úsilia o ochranu práv zvierat (pozri nápad). Prispievatelia sa domnievajú, že 

hoci sa v zmluvách EÚ zvieratá uznávajú ako cítiace bytosti, v poľnohospodárstve a mäsovom 

priemysle stále dochádza k surovému a krutému zaobchádzaniu (pozri príklad nápadu). 

 

Posilnenie právneho štátu a ľudských práv 

Veľká skupina účastníkov vyjadruje obavy v súvislosti so stavom demokracie a uplatňovaním 

zásad právneho štátu vo svete, a najmä v niektorých častiach EÚ. Občania, ktorí prispievajú 

do tejto kategórie, požadujú dôraznejšiu obhajobu hodnôt EÚ voči krajinám, ako sú napríklad 

Rusko a Čína, ale aj voči rastúcemu počtu neliberálnych demokracií v EÚ, pričom spomínajú 

najmä, nie však výlučne, Maďarsko a Poľsko (pozri príklad nápadu). Účastníci sú tiež 

znepokojení tým, že ženy, LGBTI menšiny a ľudské práva sú terčom útokov, najmä vzhľadom 

na nedávny vývoj v Poľsku a Maďarsku (pozri príklad nápadu). Viacerí prispievatelia sú kritickí 

voči maďarskej vláde a vyzývajú Komisiu, aby v tejto súvislosti prijala viac opatrení (pozri 

nápad). 

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásad právneho štátu niektorí účastníci navrhujú zníženie 

grantov pre krajiny, ktoré ich porušujú, odňatie ich hlasovacích práv v Rade alebo dokonca 

ukončenie členstva v EÚ (pozri príklad nápadu). Zaznamenali sa výzvy použiť mechanizmus 

rozpočtovej ochrany v rámci nového dlhodobého rozpočtu EÚ (pozri nápad), ako aj návrhy 

preskúmať postup podľa článku 7 zmlúv s cieľom uľahčiť uvalenie sankcií na vlády, ktoré 

porušujú hodnoty EÚ (pozri nápad). Jeden účastník navrhol, aby sa Európsky súdny dvor stal 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/589
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421
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dozorným orgánom na ochranu demokracie a právneho štátu v EÚ (pozri príklad nápadu). 

Viacerí prispievatelia podporili návrh zaviesť mechanizmus na preskúmanie stavu 

demokracie, právneho štátu a základných práv v EÚ (pozri nápad). 

Platforma obsahuje aj výzvu, aby sa zrušilo pravidlo jednomyseľnosti s cieľom zabezpečiť, 

aby členské štáty, ktoré nedodržiavajú zásady právneho štátu, nemohli blokovať rozhodovanie 

v EÚ (pozri nápad). 

Pokiaľ ide o ochranu ľudských práv vo všeobecnosti, jeden nápad so širokou podporou 

navrhuje posilniť vykonateľnosť rôznych nástrojov z oblasti ľudských práv v právnom poriadku 

EÚ (pozri nápad). 

 

Bezpečnosť 

Jedným z nápadov, ktoré si na platforme získali veľmi širokú podporu a vyvolali množstvo 

komentárov, je návrh vytvoriť vzhľadom na neistotu v súvislosti s pozíciou USA armádu EÚ, 

ktorá by lepšie chránila členské štáty pred nepriateľskými zahraničnými aktérmi (pozri nápad). 

Niekoľko účastníkov však tento návrh spochybnilo, pričom sa vyjadrili najmä k politickým 

dôsledkom a vzťahu medzi obranou EÚ a obranou členských štátov. O tomto nápade sa 

diskutuje aj v rámci témy „EÚ vo svete“. 

Vzhľadom na slobodu pohybu v rámci EÚ niektorí občania podporujú zriadenie európskej 

agentúry na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi v boji proti terorizmu 

a organizovanej trestnej činnosti (pozri nápad). 

 

Lobizmus a korupcia 

Podobne ako pri téme „Európska demokracia“ sa niektorí prispievatelia zameriavajú na otázky 

týkajúce sa lobizmu a korupcie. Zaznamenali sa výzvy, aby EÚ bojovala proti vyhýbaniu sa 

daňovým povinnostiam a korupcii v členských štátoch (pozri príklad nápadu), ako aj návrhy 

na posilnenie regulácie a transparentnosti lobingu v prospech súkromných záujmov 

a obmedzenie jeho vplyvu na politiku EÚ (pozri nápad). Ďalší účastníci diskutujú o tom, ako 

bojovať proti korupcii súvisiacej s EÚ a využívaním finančných prostriedkov EÚ, ako aj 

o ochrane oznamovateľov korupcie (pozri príklad nápadu). 

Viac informácií o tejto téme: 

Podpora európskeho spôsobu života 
Terorizmus 
Európske práva a hodnoty: Ochrana a presadzovanie ľudských práv 
Bezpečnosť – reakcia na hrozbu terorizmu 
 

Viac informácií o všetkých politikách a činnostiach EÚ: 
 
Webové sídlo Európskeho parlamentu 
Webové sídlo Rady EÚ 
Webové sídlo Európskej komisie 
  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_sk
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/terrorism
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fight-against-terrorism/
https://www.europarl.europa.eu/portal/sk
https://www.consilium.europa.eu/sk/
https://ec.europa.eu/info/index_sk
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Tento dokument vypracoval spoločný sekretariát Konferencie o budúcnosti Európy.
  

Sledujte digitálnu platformu Konferencie o budúcnosti Európy 
(www.futureu.europa.eu), kde nájdete viac informácií a môžete si prečítať príspevky 
iných občanov, ktorí už svoje nápady a myšlienky zverejnili. Viac informácií 
o nápadoch, ktoré sú uvedené na platforme, nájdete aj v prvej priebežnej 
správe platformy.  

 

http://www.futureu.europa.eu/
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