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DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie

Predkladateľ zákona: vláda Slovenskej republiky

Názov návrhu zákona: Návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Problematika návrhu zákona: 

je upravená v práve Európskej únie

	primárnom

Problematika návrhu zákona je upravená v primárnom práve Európskej únie, a to v čl. 3 a čl. 6 Zmluvy o Európskej únií (Ú. v. C 326, 26. 10. 2012), v čl. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 326, 26. 10. 2012) a v Charte základných práv EÚ (Ú. v. C 326, 26. 10. 2012), najmä v čl. 21, 24 a 26. 


sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - po 30. novembri 2009)

nie je upravená 

	sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009)

rozhodnutie Rady z 26. novembra 2009 o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom (2010/48/ES) (Ú. v. EÚ L 23, 27. 1. 2010),


	smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995),


nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:

Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

Lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia 

bezpredmetné

	Lehota na predloženie návrhu právneho prepisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov


bezpredmetné

	Informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 


bezpredmetné

	Informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia


bezpredmetné

Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie: úplný

Gestor a spolupracujúce rezorty: 

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky	

