NEFORMÁLNE ZASADNUTIE MINISTROV SPRAVODLIVOSTI
Vo štvrtok 7. júla sa v Bratislave koná neformálne stretnutie ministrov spravodlivosti
krajín Východného partnerstva so zástupcami inštitúcií EÚ. Radu EÚ zastupuje
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská, ktorá celému
stretnutiu aj predsedá.
Východné partnerstvo je politická iniciatíva, ktorá bola spustená na Pražskom summite
v máji 2009 a ktorej cieľom je prehĺbiť a posilniť vzťahy medzi EÚ a šiestimi východnými
partnermi: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina.
Rokovanie v Bratislave pokračuje v tradícii pravidelných ministerských podujatí v tejto
oblasti a predstavuje prípravu pre ďalší dialóg medzi Východnými partnermi a zástupcami
Európskej únie na vysokej úrovni.
Témami diskusie sú:

-

protikorupčná politika so zameraním na boj proti praniu špinavých peňazí a

-

nezávislosť justície

V piatok 8. júla pokračuje neformálne zasadnutie ministrov spravodlivosti už všetkých 28
členských krajín Európskej únie. Rokovania opäť vedie podpredsedníčka vlády
a ministerka spravodlivosti SR, Lucia Žitňanská.
Témy diskusie:

-

návrh nariadenia o zriadení Úradu európskeho prokurátora, ktorý si kladie za
cieľ zefektívniť stíhanie trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ.
Cieľom diskusie je pozrieť sa na Úrad európskej prokuratúry ako na súčasť celku
ochrany finančných záujmov v EÚ a zamyslieť sa nad spôsobom, akým môžeme
dospieť čo najskôr ku konsenzuálnemu a zároveň efektívnemu riešeniu;

-

elektronická justícia so zameraním na využívanie elektronickej komunikácie
v cezhraničných prípadoch. Cieľom diskusie je upriamiť pozornosť ministrov na
existenciu nariadenia e-IDAS, možnosti ktoré poskytuje, povinnosti, ktoré z neho
vyplývajú, ale aj na otázky, ktoré je potrebné riešiť, aby bolo možné mať
v Európskej únii funkčnú cezhraničnú elektronickú komunikáciu v oblasti justície
so všetkými benefitmi, ktoré ponúka (zrýchlenie doručovania, zjednodušený výkon
cezhraničných dôkazov, pojednávania s účastníkmi v zahraničí formou
videokonferencií,...);

-

počítačová kriminalita – šifrovanie a boj proti trestnej činnosti. Nedávne
teroristické útoky v Paríži a v Bruseli opätovne potvrdili skutočnosť, že moderné
technológie sú čoraz viac zneužívané i na najzávažnejšie formy trestnej činnosti.
Slovenské predsedníctvo prináša túto tému na rokovací stôl pre jej aktuálnosť a
potrebu reagovať v aktuálnych prácach aj na problémy súčasnej doby. Orgány
činné v trestnom konaní sa stretávajú s problémom šifrovania pri zabezpečovaní
elektronických dôkazov pre účely trestného konania. Šifrovanie predstavuje vážnu
prekážku úspešného vyšetrovania a trestného stíhania. Cieľom zasadnutia
v tomto bode je mať čo najotvorenejšiu diskusiu so zameraním na problémové
aspekty pre oblasť trestnej justície.

