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 (honest broker) k posunutiu európskej agendy vpred.
Predsednícke kreslo preberáme v čase, keď čelíme viacerým náročným úlohám a ešte
dôležitejším rozhodnutiam.
V mojej prezentácii sa obmedzím na oblasť spravodlivosti. S vašimi otázkami súvisiacimi
s agendou vnútorných vecí a migrácie sa budete môcť obrátiť na môjho kolegu, podpredsedu
vlády a ministra vnútra, p. Kaliňáka.
V poslednom období sme v Európe opakovane vystavovaní hrozbám teroristických útokov a
naprieč úniou je možné pozorovať nárast radikalizácie.
Základné hodnoty Európskej únie ako je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody,
demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovanie ľudských práv sú opakovane
porušované.
Oblasť trestného práva, ktorá patrí do mojej pôsobnosti je dôležitým stavebným prvkom
priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii.
Vzájomná dôvera a princíp efektívnej spolupráce je dôležitým aspektom nielen v rámci
právnej pomoci, ale aj pri tvorbe legislatívnych návrhov, kedy je potrebná spolupráca
Európskej komisie, Rady a Európskeho parlamentu.
Osobitne by som chcela vyzdvihnúť dobrú spoluprácu s Európskym parlamentom, vďaka
ktorej sa v poslednom období podarilo uzatvoriť viacero návrhov v oblasti trestného práva.
Rada EÚ oceňuje dobrú spoluprácu s výborom LIBE a dúfa, že nastavený trend bude takto
pokračovať ďalej pri uzatváraní ďalších legislatívnych iniciatív aj počas slovenského
predsedníctva.
Teraz by som
spravodlivosti.
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Slovenské predsedníctvo bude pokračovať v plnení spoločného 18-mesačného programu
predsedníckeho tria a bude sa venovať všetkým existujúcim legislatívnym návrhom, ktoré sú
rozpracované.
Jedným z najdôležitejších legislatívnych balíkov v oblasti trestného práva je v súčasnosti
balík týkajúci sa ochrany finančných záujmov EÚ.
V tomto kontexte bude zvýšená pozornosť počas nasledovných mesiacov venovaná najmä
návrhu nariadenia o zriadení Úradu európskeho prokurátora (EPPO).
Predchádzajúce predsedníctva dosiahli značné pokroky a s výnimkou niekoľkých
ustanovení, dosiahla Rada koncepčnú dohodu takmer na celom texte nariadenia.
V tomto štádiu rokovaní je potrebné sa sústrediť na dosiahnutie koherencie vo vzťahu
k otvoreným problematickým otázkam, a následne pristúpiť k zhodnoteniu textu ako celku.

Snahou slovenského predsedníctva bude pokročiť v rokovaniach čo najviac, zohľadňujúc aj
konštruktívne názory vyjadrené v správe Európskeho parlamentu o EPPO.
Za týmto účelom budeme s Parlamentom v nadchádzajúcich mesiacoch úzko spolupracovať.
S týmto návrhom úzko súvisí aj návrh smernice o ochrane finančných záujmov EÚ (PIF),
ktorý, ako viete, sa v súčasnosti nachádza v trialógoch.
Pokiaľ ide o otázku zahrnutia podvodov s DPH do pôsobnosti smernice, táto otázka zostáva
naďalej veľmi sporná, i keď veríme, že sa ju počas slovenského predsedníctva podarí
úspešne adresovať.
K nariadeniu o Eurojuste, prijala Rada počas lotyšského predsedníctva všeobecné
smerovanie o ustanoveniach, ktoré nie sú spojené s EPPO a Rada je pripravená začať
rokovania s Parlamentom o tomto nariadení.
Pre zvýšenie bezpečnosti v Európe bude Slovenské predsedníctvo pokračovať aj v práci
holandského predsedníctva týkajúcej sa rozšírenia systému výmeny informácií trestných
registrov na údaje o občanoch tretích štátov (ECRIS-TCN).
(možnosť alternácie)
Na júnovej Rade pre spravodlivosť a vnútorné veci bol podporený centralizovaný model
systému, pričom v súčasnosti čakáme na krok Európskej komisie, nakoľko táto zmena si
vyžaduje rozhodnutie o ďalšom postupe.
Slovenské predsedníctvo je pripravené dosiahnuť súlad v pozíciách všetkých strán za
účelom dosiahnutia akceptovateľného výsledku, nakoľko považujeme tento návrh za dôležitú
súčasť protiteroristického balíčka.
Ďalšou významnou súčasťou komplexného prístupu v boji proti terorizmu je aj návrh novej
smernice o boji proti terorizmu.
Slovenské predsedníctvo nadviaže na vynikajúcu prácu holandského predsedníctva a bude
sa snažiť o rýchly pokrok v rokovaniach vedúci k dosiahnutiu spoločnej dohody na
predmetnom návrhu.
V tejto súvislosti vítame minulotýždňové prijatie správy Európskeho parlamentu k tejto
smernici, ako aj nadchádzajúce medziinštitucionálne rokovania.
Slovenské predsedníctvo si uvedomuje, že v danej smernici bude potrebné zachovať
rovnováhu medzi základnými právami a slobodami a postihovaním teroristických trestných
činov, ktoré ohrozujú hodnoty, životy a zdravie nás všetkých.
Dôležitým prínosom nového nástroja bude postihovanie aktivít akými sú cestovanie do
zahraničia za účelom terorizmu, financovanie terorizmu, výcvik na terorizmus, ktoré často
súvisia s aktuálnou hrozbou zahraničných teroristických bojovníkov.
Za rovnako významnú súčasť a pridanú hodnotu návrhu považujeme aj ustanovenia
zamerané na ochranu a podporu obetí teroristických trestných činov.

Verím, že spoločné úsilie zainteresovaných inštitúcií bude viesť k prijatiu efektívneho
nástroja, ktorý posilní našu schopnosť reagovať na aktuálne výzvy boja proti terorizmu
a zároveň vyšle signál, že sme odhodlaní chrániť základné európske hodnoty ako sú sloboda
a bezpečnosť.
V otázke pristúpenia EÚ k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných
prebehla počas holandského predsedníctva diskusia na technickej úrovni.

slobôd

Rada opakovane vyjadrila, že si uvedomuje svoj záväzok pristúpiť k tomuto dohovoru.
Predtým však bude potrebné nájsť odpovede na všetky komplikované otázky vyjadrené
v stanovisku Súdneho dvora EÚ z decembra 2014 a v súčasnosti očakávame predloženie
analýzy Komisiou.
Slovenské predsedníctvo bude pokračovať aj v prácach týkajúcich sa boja proti počítačovej
kriminalite, ktorej diskusie sa zamerajú na postupné napĺňanie záverov Rady o zlepšení
trestného práva v kybernetickom priestore, ktoré boli prijaté počas holandského
predsedníctva.
Za účelom zlepšenia cezhraničnej justičnej spolupráce budeme venovať pozornosť aj
ďalšiemu rozvoju elektronickej justície, ktorá má veľký potenciál priniesť viditeľnú pridanú
hodnotu tak pre súdy ako aj pre občanov.
47. plenárne zasadnutie Európskej justičnej siete v trestných veciach, ktoré sa bude konať
v Bratislave sa preto bude venovať téme podporovania účinnejšej justičnej spolupráce
a získavania dôkazov. Stretnutia sa zúčastnia aj členovia Európskej siete pre práva obetí
a Európskej justičnej siete pre počítačovú kriminalitu.
Na záver vystúpenia sa stručne zmienim o problematike právneho štátu, ktorá je pre tento
výbor veľmi dôležitá, i keď v Rade nie je prerokúvaná ministrami spravodlivosti, ale
ministrami zahraničných vecí.
Právny štát tvorí jeden zo základných pilierov Európskej únie - je to základné hodnota, ktorú
musí Európska únia rešpektovať a chrániť.
Vzhľadom k dôležitosti právneho štátu Rada pre všeobecné záležitosti prijala v decembri
2014 rozhodnutie, ktorým ustanovila dialóg medzi členskými štátmi v Rade o právnom štáte.
Počas slovenského predsedníctva budú v Rade pre všeobecné záležitosti, ktorej bude
predsedať môj kolega, minister zahraničných vecí, vyhodnotené skúsenosti a poznatky
z dvoch dialógov k právnemu štátu, ktoré sa uskutočnili počas luxemburského
a holandského dialógu.
Vážení poslanci a poslankyne, vážené dámy a páni,
verím, že dobrá spolupráca medzi Radou a Európskym parlamentom bude pokračovať aj
počas Slovenského predsedníctva a spoločne sa nám podarí dosiahnuť úspech/pokrok pri
viacerých náročných, ale významných návrhoch/témach .
Ak som niečo dôležité v mojom vystúpení vynechala, rada to doplním v rámci odpovedí na
vaše otázky.

