
 
 
 
 

Vykonávanie článku 17 ZFEÚ Európskym parlamentom 
 
1. Právny základ: 
Článkom 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa EÚ uložila právna povinnosť viesť s cirkvami, 
náboženskými združeniami a filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami otvorený, 
transparentný a pravidelný dialóg. Stanovuje: 
 

1. Únia rešpektuje a nezasahuje do postavenia, ktoré majú cirkvi a náboženské združenia alebo 
spoločenstvá v členských štátoch podľa vnútroštátneho práva. 

2. Únia rovnako rešpektuje postavenie, ktoré majú filozofické a nekonfesionálne organizácie 
podľa vnútroštátneho práva. 

3. Uznávajúc ich identitu a ich osobitný prínos Únia udržiava s týmito cirkvami a organizáciami 
otvorený, transparentný a pravidelný dialóg. 

 
Európsky parlament plní tieto ustanovenia zmluvy tak, že jeho predseda vymenoval podpredsedu 
zodpovedného za vedenie tohto dialógu, a tiež prostredníctvom viacerých osobitných rozhodnutí 
upravujúcich príslušný rámec. 
 
2. Vykonávanie článku 17 ZFEÚ Európskym parlamentom zahŕňa tieto prvky: 

 vymenovanie podpredsedu zodpovedného za vedenie dialógu; 

 predkladanie výročnej správy Predsedníctvu Parlamentu príslušným podpredsedom; 

 osobitný sekretariát pre článok 17 na správu dialógu; 

 ďalšia administratívna podpora dialógu od všetkých príslušných útvarov Parlamentu; 

 osobitné webové stránky na webovom sídle Parlamentu na zlepšenie transparentnosti a 
informovanosti; 

 podklady, ktoré vypracúva výskumná služba Európskeho parlamentu; 

 organizovanie pravidelných seminárov a iných činností v rámci dialógu s externými partnermi, 

 prepojenie dialógu s parlamentnou činnosťou a politickou diskusiou s účasťou funkcionárov. 
 
3. Druhy činností podľa článku 17 ZFEÚ v Európskom parlamente: 

 semináre organizované Parlamentom v rámci dialógu podľa článku 17; 

 ďalšie činnosti organizované Parlamentom v rámci dialógu; 

 semináre organizované inými parlamentnými subjektmi o otázkach súvisiacich s článkom 17; 

 činnosti organizované v spolupráci s jedným alebo viacerými partnermi v rámci dialógu podľa 
článku 17; 

 prijímanie delegácií partnerských organizácií podľa článku 17 v Parlamente; 

 zastupovanie Parlamentu na podujatiach, ktoré organizujú partneri podľa článku 17 ZFEÚ; 

 spolupráca s ostatnými inštitúciami EÚ v oblasti vykonávania článku 17 ZFEÚ. 
 
Parlament zvyčajne každoročne organizuje dva až tri riadne semináre zamerané na dialóg podľa článku 
17. Tieto semináre sú verejné a vysielajú sa na internete. Všetci registrovaní partneri dialógu, 
náboženskí aj nekonfesionálni, sú pozvaní na všetky semináre a ostatné činnosti podľa článku 17. Témy 
na dialóg možno čerpať zo všetkých oblastí činnosti EÚ. Parlament konzultuje výber tém, ako aj formu 
seminárov s partnermi dialógu podľa článku 17. 
 
V období medzi seminármi Parlament vedie pravidelný dialóg s partnermi podľa článku 17 na rôznych 
úrovniach vrátane administratívnej úrovne prostredníctvom osobitného sekretariátu. 


