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Vážený pán Fígeľ,

ďakujem Vám za Váš list z 31. augusta 2020 týkajúci sa tragickej smrti slovenského 
občana Jozefa Chovanca po policajnom zásahu na letisku Charleroi 23. februára 2018.

V mene Európskej komisie by som chcela vyjadriť svoj veľký zármutok a hlboký súcit 
s rodinou pána Chovanca.

Chcela by som Vás ubezpečiť, že ochrana bezpečnosti a základných práv občanov EU, 
ktorí uplatňujú svoje práva na voľný pohyb, má pre Európsku komisiu kľúčový význam. 
Komisia pri viacerých príležitostiach, aj keď v rôznych kontextoch, zdôraznila, že 
akékoľvek použitie sily orgánmi presadzovania práva by sa malo vždy vykonávať 
primeraným spôsobom a že neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie s akoukoľvek 
osobou vrátane občanov EUje neprijateľné.

Zatiaľ čo Charta základných práv Európskej únie sa vzťahuje na členské štáty pri 
vykonávaní práva Európskej únie, vnútroštátne orgány vrátane súdov musia zabezpečiť 
dodržiavanie základných práv stanovených v ich ústavnom poriadku a svojich záväzkov 
podľa medzinárodného práva.

Je preto dôležité, aby belgické orgány vykonali nezávislé a zodpovedné vyšetrovania 
vedúce k určeniu všetkých relevantných skutočností, ako aj k identifikácii zodpovedných 
osôb a náležitých právnych krokov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv.
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Ako som uviedla v mojej Správe o stave Únie, pre Komisiu je právny štát otázkou 
najvyššieho významu. Právny štát je zárukou tých najzákladnejších práv a slobôd 
v bežnom živote. Umožňuje nám vyjadrovať svoje názory a získavať informácie 
z nezávislej tlače.

Zabezpečenie dodržiavania zásad právneho štátu je v prvom rade zodpovednosťou 
každého členského štátu, ale Únia má spoločný záujem a úlohu pri riešení otázok 
právneho štátu bez ohľadu na to, kde sa objavia. Z tohto dôvodu sa Komisia rozhodla 
vytvoriť komplexný európsky mechanizmus právneho štátu. Som skutočne hrdá, že Vám 
môžem oznámiť, že prvá správa o právnom štáte, ktorá sa bude týkať všetkých členských 
štátov, bude uverejnená koncom septembra 2020. Ide o preventívny nástroj umožňujúci 
včasné odhalenie problémov a hľadanie riešení. Želám si, aby táto správa bola 
východiskovým bodom pre Európsku komisiu, Európsky parlament aj členské štáty, aby 
nedochádzalo k zvráteniu pozitívneho vývoja. Porušenia zásad právneho štátu sa nesmú 
tolerovať. Budem ich naďalej brániť, podobne ako integritu európskych inštitúcií. Ci už 
ide o prvoradú úlohu európskeho práva, slobodu tlače, nezávislosť súdnictva alebo 
predávanie tzv. zlatých pasov. Európske hodnoty nie sú na predaj.

Chceli by sme Vás uistiť, že ja a útvary Európskej komisie budú venovať veľkú pozornosť 
ďalšiemu vývoju v predmetnom prípade.

S pozdravom

_<Q K
Ursula von der Leyenová
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