Vážené poslankyne, vážení poslanci,
vážené dámy a páni,
pred niekoľkými dňami Slovenská republika prevzala predsedníctvo Rady Európskej únie.
Ide o významnú výzvu, ale zároveň aj príležitosť pre Slovenskú republiku prispieť ako čestný
sprostredkovateľ k posunutiu európskej agendy vpred.
Európska únia v súčasnosti čelí mnohým zásadným výzvam, tak zvnútra ako aj z vonku.
V tomto kontexte oblasť civilného práva, justičnej spolupráce či práva obchodných
spoločností nie je v takom stredobode pozornosti médií a politikov ako iné otázky
determinujúce Európsku úniu z hľadiska jej súčasnosti a najbližšej budúcnosti.
Ide však o oblasti rovnako dôležité, pretože majú často bezprostredný vplyv na práva
a povinnosti občanov a podnikov v EÚ, najmä pokiaľ ide o cezhraničnú vymožiteľnosť týchto
práv.
Európska únia je založená na zásade spolupráce. Tento aspekt nachádza vyjadrenie aj
v legislatívnom a rozhodovacom procese, kde základom je súhra troch partnerov : Európskej
komisie, Rady a Európskeho parlamentu.
Pritom práve spolupráca Rady a Európskeho parlamentu
legislatívneho procesu.

je osobitne dôležitá v rámci

Rada osobitne oceňuje efektívnu spoluprácu s výborom JURI, ktorá v poslednom období
viedla k úspešnému ukončeniu rokovaní napríklad o nariadení o voľnom pohybe verejných
listín či balíka nástrojov posilnenej spolupráce v oblasti majetkových režimov manželov
a majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev.
Preto si veľmi cením možnosť predstaviť priority Rady počas jej slovenského predsedníctva
z hľadiska pôsobnosti vášho výboru.
Slovenská republika vstupovala do EÚ v čase, kedy práve
začala rozsiahla vlna
legislatívnych iniciatív v oblasti civilného práva a civilnej justičnej spolupráce.
V posledných dvoch rokoch táto vlna upadla v dôsledku určitej saturácie a pozornosť Rady
a členských štátov sa zamerala primárne na aspekty implementácie, konsolidácie
a efektívneho uplatňovania vytvoreného acquis.
Slovenské predsedníctvo chce v tomto zameraní činnosti Rady pokračovať, pretože
považuje uvedené aspekty za dôležité stavebné prvky na ceste k vytvoreniu skutočnej
a nielen deklarovanej vzájomnej dôvery členských štátov a ich orgánov.
Bez existencie takejto dôvery je nemožné plné uplatnenie zásady vzájomného uznávania
a voľného obehu rozhodnutí, a teda ani skutočného európskeho priestoru spravodlivosti.
V tomto smere chce Predsedníctvo podporiť predovšetkým rôzne iniciatívy elektronickej
justície, najmä so zameraním na elektronickú komunikáciu, a vytvoriť predpoklady pre ďalšie
skvalitnenie práce Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci.

Rada pozorne sleduje aj projekt tohto výboru týkajúci sa minimálnych štandardov civilného
konania, ktorý by mal nájsť odozvu aj v legislatívnych plánoch Európskej komisie.
Táto otázka má relevanciu aj pre oblasť doručovania súdnych písomností a vykonávania
dôkazov. Slovenské predsedníctvo organizuje v tejto oblasti v novembri konferenciu
v Bratislave, s osobitnou pozornosťou na elektronické doručovanie. Konferencia je spojená
so zasadnutím Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci.
Verím, že výstupy z týchto podujatí obohatia v budúcnosti predpokladané návrhy Európskej
komisie týkajúce sa revízie nariadení o doručovaní písomností a o vykonávaní dôkazov.
Jednou zo súčasných výziev EÚ je vytvorenie jednotného digitálneho trhu. V rámci neho
majú svoju dôležitú úlohu zohrať aj návrhy smerníc o zmluvnom práve týkajúcom sa
digitálneho obsahu a online predaja tovaru.
Slovenské predsedníctvo chce nadviazať na diskusiu, ktorá o týchto návrhoch začala veľmi
výrazným tempom za holandského predsedníctva.
Holandské predsedníctvo sa sústredilo najmä na návrh týkajúci sa digitálneho obsahu
a slovenské predsedníctvo očakáva, že diskusiu k tomuto návrhu bude vedieť posunúť
výrazným spôsobom dopredu.
Zároveň si však uvedomuje, že medzi obomi návrhmi existuje úzka previazanosť a je
potrebné zachovať konzistenciu riešení v oboch návrhoch. Z toho dôvodu zamýšľa
slovenské predsedníctvo otvoriť substantívnu diskusiu aj k návrhu o online predaji, len čo
budú k dispozícii prvé relevantné výsledky REFIT-u spotrebiteľského acquis.
Nemenej dôležitým je pre slovenské predsedníctvo otvorenie technických diskusií k návrhu
revízie nariadenia Brusel IIa. Toto dôležité nariadenie z oblasti medzinárodného rodinného
práva má za sebou viac ako 10 rokov uplatňovania.
Jeho revízia poskytuje šancu reagovať na všetky problémy, s ktorými sa orgány členských
štátov pri vykonávaní nariadenia stretajú a na ktoré upozorňuje aj Európsky parlament vo
svojich aktivitách.
Revízia by mala posunúť justičnú spoluprácu v Európe v tejto oblasti na novú kvalitatívnu
úroveň. Vzhľadom na komplexnosť a citlivosť problematiky neočakáva slovenské
predsedníctvo, že by počas 6 mesiacov svojho pôsobenia v Rade dokázalo dosiahnuť
prevratné výsledky v rokovaniach. Našou snahou bude predovšetkým vytvoriť prostredie pre
otvorenú a efektívnu diskusiu na technickej úrovni v Rade.
Počas slovenského predsedníctva bude Rada pokračovať aj v politike rozširovania justičnej
spolupráce s tretími štátmi prostredníctvom dohovorov Haagskej konferencie
medzinárodného práva súkromného.
Počítame s prijatím viacerých rozhodnutí, ktoré umožnia členským štátom prijať prístupy
tretích štátov k Dohovoru o únosoch.
Veľmi dôležitým sú v tomto ohľade aj rokovania v Haagu o novom globálnom dohovore
o uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach.

Tieto rokovania po viacerých rokoch prípravných prác vstúpili v júni do etapy politického
rokovania o texte dohovoru. Rada prijala mandát pre Európsku komisiu na rokovania
o dohovore. Počas slovenského predsedníctva sa chceme sústrediť na diskusie v Rade
o pozíciách EÚ ku kľúčovým aspektom textu budúceho dohovoru.
V oblasti práva obchodných spoločností je slovenské predsedníctvo pripravené pokračovať
v rokovaniach o návrhu smernice o právach akcionárov..
Chápeme obavy Európskeho parlamentu týkajúce sa country-by-country reportingu.
Európska komisia po právnej analýze a dopadovej štúdii predložila nový návrh, kde countryby-country reporting adresuje v smernici o účtovníctve.
Táto smernica dostala preferenciu pred smernicou o právach akcionárov, nakoľko tu dané
ustanovenia presahujú jej rozsah.
Tak, ako predchádzajúce predsedníctvo, sme pripravení pokračovať v rokovaniach
o ostatných otázkach návrhu do času, kedy bude Európsky parlament v pozícii súhlasiť
s tým, že úprava country-by-country reportingu nebude v návrhu smernice o právach
akcionárov obsiahnutá.
V prípade návrhu o jednoosobovej obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným je cieľom
Slovenského predsedníctva dosiahnuť politické porozumenie s Európskym parlamentom
v otázke, ako zaobchádzať s týmto citlivým návrhom.
Vzhľadom k tendenciám zjednodušovať prístup na vnútorný trh pre malé a stredné podniky,
Rada aj naďalej zotrváva vo svojom stanovisku, že prijatie tohto návrhu bude v ich prospech.
Rada je rovnako tak pripravená zaoberať sa obavami Európskeho parlamentu pokiaľ ide
o potencionálne zneužitie takejto obchodnej spoločnosti na prianie špinavých peňazí
a daňové úniky ako aj otázkami práv pracovníkov.
Viem, že výbor JURI sa aktívne zaujíma o otázky duševného vlastníctva, najmä autorského
práva. Tieto otázky nepatria v Slovenskej republike do mojej pôsobnosti. Preto je tu dnes so
mnou aj štátny tajomník ministerstva kultúry, ktorý sa vám neskôr tiež prihovorí a bude
k dispozícii na zodpovedanie vašich prípadných otázok z tejto oblasti v pôsobnosti vášho
výboru.
Vážení poslanci, vážené dámy a páni,
verím, že aj počas slovenského predsedníctva bude pokračovať efektívna spolupráca Rady
a Európskeho parlamentu a že na záver nášho prvého predsedníctva budeme môcť
konštatovať, že vzájomná spolupráca priniesla svoje ovocie.
Ďakujem vám za vašu pozornosť. Rada odpoviem na vaše doplňujúce otázky.

