
KORIGENDÁ 

Korigendum ku konsolidovanému zneniu Zmluvy o Európskej únii 
a Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(Úradný vestník Európskej únie C 202 zo 7. júna 2016) 

(2016/C 400/01) 

1. Na strane 2 obálky sa poznámka pre čitateľa sa nahrádza takto: 

„POZNÁMKA PRE ČITATEĽA 

Táto publikácia obsahuje konsolidované znenia Zmluvy o Európskej Únii (ZEÚ) a Zmluvy o fungo
vaní Európskej únie (ZFEÚ), ako aj ich protokolov a príloh v znení zmien a doplnení vyplývajúcich 
z Lisabonskej zmluvy podpísanej 13. decembra 2007 v Lisabone, ktorá nadobudla platnosť 
1. decembra 2009. Obsahuje tiež vyhlásenia pripojené k záverečnému aktu medzivládnej konferen
cie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu. 

Táto publikácia ďalej obsahuje zmeny a doplnenia na základe Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa 
Protokol o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve 
o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, 
zmeny a doplnenia na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
č. 741/2012 z 11. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o štatúte Súdneho dvora 
Európskej únie a jeho príloha I ako aj zmeny a doplnenia na základe rozhodnutí Európskej rady 
2010/718/EÚ a 2012/419/EÚ z 29. októbra 2010 a 11. júla 2012, ktorými sa menia a dopĺňajú 
štatúty ostrova Svätý Bartolomej a Mayotte vo vzťahu k Európskej únii. Táto publikácia obsahuje aj 
doplnenie odseku 3 do článku 136 ZFEÚ na základe rozhodnutia Európskej rady 2011/199/EÚ 
z 25. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro, v dôsledku 
ukončenia postupov potrebných na ratifikáciu zo strany členských štátov. Obsahuje okrem iného aj 
zmeny na základe aktu o pristúpení Chorvátskej republiky a doplnenie protokolu o obavách 
írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy, ktorý bol ratifikovaný členskými štátmi. Táto publi
kácia tiež obsahuje zmeny na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
2015/2422 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení protokol o štatúte Súdneho dvora Európskej 
únie. 

V tejto publikácii sú zapracované aj korigendá, ktoré boli schválené do marca 2016. 

Táto publikácia obsahuje aj Chartu základných práv Európskej únie vyhlásenú v Štrasburgu 
12. decembra 2007 Európskym parlamentom, Radou a Komisiou (Ú. v. EÚ C 303, 14.12.2007, 
s. 1). Tento text preberá a upravuje Chartu vyhlásenú 7. decembra 2000 a od 1. decembra 2009 - 
dátumu nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy - ju nahrádza. Podľa článku 6 ods. 1 prvého 
pododseku Zmluvy o Európskej únii, Charta vyhlásená v roku 2007 má rovnakú právnu silu ako 
zmluvy.
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Táto publikácia je vydaná na účely dokumentácie a nezaväzuje inštitúcie Európskej únie.“ 

2. Na strane 9 v obsahu sa za názov protokolu (č. 37) dopĺňa názov tohto protokolu: 

„Protokol (č. 38) o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy . . . . . . . . . . . 328“ 

3. Na strane 54 v článku 15: 

namiesto: 

„Článok 15 

(pôvodný článok 255 ZES) 

1. S cieľom podporovať dobrú správu vecí verejných a zabezpečiť účasť občianskej spoločnosti 
dodržiavajú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie v čo najväčšej možnej miere zásadu otvore
nosti. 

2. Zasadnutia Európskeho parlamentu, ako aj zasadnutia Rady pri prerokúvaní a hlasovaní 
o návrhu legislatívneho aktu sú verejné. 

3. Každý občan Únie a každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo zapísaným 
sídlom v členskom štáte má právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr 
Únie bez ohľadu na ich nosič, v závislosti na zásadách a podmienkach, ktoré sa vymedzia v súlade 
s týmto odsekom. 

Všeobecné zásady a obmedzenia, ktoré vychádzajú z verejného alebo súkromného záujmu a upra
vujú právo na prístup k dokumentom, stanoví prostredníctvom nariadení Európsky parlament 
a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom. 

Každá inštitúcia, orgán alebo úrad alebo agentúra zabezpečí transparentnosť svojej práce a zapracuje 
do svojho rokovacieho poriadku osobitné ustanovenia týkajúce sa prístupu k svojim dokumentom 
v súlade s nariadeniami uvedenými v druhom pododseku. 

4. Na Súdny dvor Európskej únie, Európsku centrálnu banku a Európsku investičnú banku sa 
tento odsek vzťahuje iba pri výkone ich administratívnych úloh. 

5. Európsky parlament a Rada zabezpečia zverejnenie dokumentov týkajúcich sa legislatívnych 
postupov v súlade s podmienkami ustanovenými v nariadení uvedenom v druhom pododseku.“ 

má byť: 

„Článok 15 

(pôvodný článok 255 ZES) 

1. S cieľom podporovať dobrú správu vecí verejných a zabezpečiť účasť občianskej spoločnosti 
dodržiavajú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie v čo najväčšej možnej miere zásadu otvore
nosti.
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2. Zasadnutia Európskeho parlamentu, ako aj zasadnutia Rady pri prerokúvaní a hlasovaní 
o návrhu legislatívneho aktu sú verejné. 

3. Každý občan Únie a každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo zapísaným 
sídlom v členskom štáte má právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr 
Únie bez ohľadu na ich nosič, v závislosti na zásadách a podmienkach, ktoré sa vymedzia v súlade 
s týmto odsekom. 

Všeobecné zásady a obmedzenia, ktoré vychádzajú z verejného alebo súkromného záujmu a upra
vujú právo na prístup k dokumentom, stanoví prostredníctvom nariadení Európsky parlament 
a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom. 

Každá inštitúcia, orgán alebo úrad alebo agentúra zabezpečí transparentnosť svojej práce a zapracuje 
do svojho rokovacieho poriadku osobitné ustanovenia týkajúce sa prístupu k svojim dokumentom 
v súlade s nariadeniami uvedenými v druhom pododseku. 

Na Súdny dvor Európskej únie, Európsku centrálnu banku a Európsku investičnú banku sa tento 
odsek vzťahuje iba pri výkone ich administratívnych úloh. 

Európsky parlament a Rada zabezpečia zverejnenie dokumentov týkajúcich sa legislatívnych 
postupov v súlade s podmienkami ustanovenými v nariadení uvedenom v druhom pododseku.“. 

4. Na strane 328 sa dopĺňa tento protokol: 

„PROTOKOL (č. 38) 
O OBAVÁCH ÍRSKEHO ĽUDU TÝKAJÚCICH SA LISABONSKEJ ZMLUVY 

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY, 

PRIPOMÍNAJÚC rozhodnutie hláv štátov alebo predsedov vlád 27 členských štátov Európskej únie, 
ktorí sa zišli na zasadnutí Európskej rady 18. – 19. júna 2009, o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa 
Lisabonskej zmluvy; 

PRIPOMÍNAJÚC vyhlásenie hláv štátov a predsedov vlád, ktorí sa zišli na zasadnutí Európskej rady 
18. – 19. júna 2009, že v čase uzavretia nasledujúcej zmluvy o pristúpení uvedú ustanovenia 
uvedeného rozhodnutia v protokole, ktorý sa v súlade s príslušnými ústavnými požiadavkami 
pripojí k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie; 

BERÚC NA VEDOMIE podpísanie zmluvy medzi vysokými zmluvnými stranami a Chorvátskou 
republikou o pristúpení Chorvátska k Európskej únii zo strany vysokých zmluvných strán;
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SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach, ktoré sa pripoja k Zmluve o Európskej únii a Zmluve 
o fungovaní Európskej únie: 

HLAVA I 

PRÁVO NA ŽIVOT, RODINA A VZDELANIE 

Článok 1 

Žiadne ustanovenie Lisabonskej zmluvy, ktorou sa priznáva Charte základných práv Európskej únie 
právny štatút, ani žiadne ustanovenie uvedenej zmluvy týkajúce sa priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti sa nedotýka rozsahu a uplatniteľnosti ochrany práva na život podľa článku 40.3.1, 
40.3.2 a 40.3.3, ochrany rodiny podľa článku 41 a ochrany práv v súvislosti so vzdelaním podľa 
článku 42 a článku 44.2.4 a 44.2.5 ustanovených ústavou Írska. 

HLAVA II 

ZDAŇOVANIE 

Článok 2 

Žiadne ustanovenie v Lisabonskej zmluve žiadnym spôsobom a pre žiaden členský štát nemení 
rozsah ani pôsobnosť právomocí Európskej únie v oblasti daní. 

HLAVA III 

BEZPEČNOSŤ A OBRANA 

Článok 3 

Činnosť Únie na medzinárodnej scéne sa spravuje zásadami demokracie, právneho štátu, univerzál
nosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd, zásadou zachovávania ľudskej dôstojnosti, 
zásadami rovnosti a solidarity a dodržiavajú sa pri nej zásady Charty Organizácie Spojených 
národov a medzinárodného práva. 

Spoločná bezpečnostná a obranná politika Únie je neoddeliteľnou súčasťou spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky a zabezpečuje Únii operačnú schopnosť na uskutočňovanie misií mimo 
Únie na udržanie mieru, predchádzanie konfliktom a posilňovanie medzinárodnej bezpečnosti 
v súlade so zásadami Charty Organizácie Spojených národov. 

Nie je ňou dotknutá bezpečnostná a obranná politika žiadneho členského štátu vrátane Írska ani ňou 
nie sú dotknuté povinnosti žiadneho členského štátu. 

Lisabonskou zmluvou nie je ovplyvnená ani dotknutá tradičná írska politika vojenskej neutrality.
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Bude na rozhodnutí členských štátov vrátane Írska, aby konajúc v duchu solidarity a bez toho, aby 
bola dotknutá tradičná politika vojenskej neutrality, stanovili povahu pomoci alebo podpory, ktorú 
poskytnú členskému štátu, ktorý sa stal objektom teroristického útoku alebo obeťou ozbrojenej 
agresie na svojom území. 

Každé rozhodnutie vedúce k spoločnej obrane si bude vyžadovať jednomyseľné rozhodnutie Európ
skej rady. Prijatie alebo neprijatie spoločnej obrany bude záležitosťou členských štátov vrátane Írska, 
o ktorej rozhodnú v súlade s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy a v súlade so svojimi príslušnými 
ústavnými požiadavkami. 

Žiadnym ustanovením v tejto hlave nie je ovplyvnená ani dotknutá pozícia, ani politika žiadneho 
iného členského štátu v oblasti bezpečnosti a obrany. 

Každý členský štát taktiež v súlade s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy a akýmikoľvek vnútornými 
právnymi požiadavkami rozhodne o tom, či sa bude podieľať na stálej štruktúrovanej spolupráci, 
alebo na činnosti Európskej obrannej agentúry. 

V Lisabonskej zmluve sa neustanovuje vytvorenie európskej armády ani branná povinnosť voči 
žiadnemu vojenskému zoskupeniu. 

Lisabonská zmluva nemá vplyv na právo Írska ani žiadneho iného členského štátu stanoviť povahu 
a výšku svojich výdavkov na obranu a bezpečnosť a povahu svojich obranných spôsobilostí. 

O účasti alebo neúčasti na akejkoľvek vojenskej operácii sa rozhodne Írsko alebo akýkoľvek iný 
členský štát v súlade so svojimi vnútornými právnymi požiadavkami. 

HLAVA IV 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 4 

Tento protokol zostáva otvorený na podpis pre vysoké zmluvné strany do 30. júna 2012. 

Vysoké zmluvné strany a v prípade, že tento protokol nenadobudol platnosť do dátumu pristúpenia 
Chorvátskej republiky k Európskej únii, aj Chorvátska republika, ratifikujú tento protokol v súlade 
so svojimi príslušnými ústavnými požiadavkami. Ratifikačné listiny sa uložia u vlády Talianskej 
republiky. 

Tento protokol nadobúda platnosť, pokiaľ je to možné, 30. júna 2013 za predpokladu, že boli 
uložené všetky ratifikačné listiny, alebo ak sa tak nestane, prvým dňom mesiaca nasledujúcom po 
uložení ratifikačnej listiny tým členským štátom, ktorý vykoná tento úkon ako posledný.
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Článok 5 

Tento protokol, vyhotovený v jedinom origináli v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, 
estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, írskom, litovskom, lotyšskom, maďar
skom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, 
španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické, sa uloží 
v archívoch vlády Talianskej republiky, ktorá odovzdá overenú kópiu vládam všetkých ostatných 
členských štátov. 

Akonáhle začne byť Chorvátska republika viazaná týmto protokolom podľa článku 2 aktu 
o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky, chorvátske znenie tohto protokolu, ktoré je 
rovnako autentické ako znenia uvedené v prvom odseku, sa tiež uloží v archívoch vlády Talianskej 
republiky, ktorá odovzdá overenú kópiu vládam všetkých ostatných členských štátov.“
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