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Návrh
Uznesenie vlády Slovenskej republiky
č. ...
z ...

k materiálu návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv 
v Slovenskej republike 

Číslo materiálu:

Predkladateľ:
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
 

Vláda

A. 	schvaľuje 

 A. 1. 	návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike;  

B. 	ukladá  

ministrovi spravodlivosti v spolupráci s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny

B. 1. 	vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie; 

do 30. júna 2015

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra  

B. 2. 	vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh Akčného plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie;

do 30. júna 2015
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu  v spolupráci s ostatnými ministrami a splnomocnencami vlády

B. 3. 	vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh Akčného plánu výchovy a vzdelávania k ľudským právam;

do 30. júna 2015

B.4. 	ustanoviť a zabezpečiť činnosť Celoštátnej komisie pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému občianstvu;

do 30. júna 2015


podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi spravodlivosti
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu
vedúcemu úradu vlády 

B. 5. 	vypracovať v medziach  svojich kompetencií akčné plány pre tie zraniteľné a marginalizované skupiny a jednotlivcov, pre ktoré doposiaľ nie sú zabezpečené legislatívne rámce, inštitucionálne rámce, samostatné stratégie a rámce aplikačnej praxe;

do 30. júna 2015


podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi kultúry
ministrovi spravodlivosti
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 
vedúcemu úradu vlády  

B. 6. 	plniť úlohy uvedené v Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a predložiť podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí ako koordinátorovi plnenia úloh v oblasti ľudských práv správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie s návrhom na ich aktualizáciu;

do 31. decembra 2015 a následne každé dva roky

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí 
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi spravodlivosti
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 
vedúcemu úradu vlády 

B. 7.  vychádzať z Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republiky pri tvorbe, aktualizácii a implementácii verejných politík a uplatňovať priority stratégie vo všetkých strategických a programových dokumentoch vlády Slovenskej republiky a verejných politikách; 

do 31. decembra 2015 a každoročne

podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí
B. 8.  ako koordinátorovi plnenia úloh v oblasti ľudských práv predložiť na rokovanie vlády komplexnú analýzu stavu uplatňovania a ochrany ľudských práv v Slovenskej republike, vrátane inštitucionálnych mechanizmov;
do 30. septembra 2015

B. 9.	ako koordinátorovi plnenia úloh v oblasti ľudských práv predložiť na rokovanie vlády správu o plnení úloh uvedených v Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike na základe predložených správ subjektov podľa bodu B.6. uznesenia;

do 30. júna 2016 a následne každé dva roky

B.10.     ako koordinátorovi plnenia úloh v oblasti ľudských práv vypracovať návrh na vytvorenie samostatného rozpočtového medzirezortného programu pre oblasť podpory a ochrany ľudských práv; 

do 31. marca 2015


ministrovi spravodlivosti 

B.11.     pripraviť participatívnym a odborným spôsobom komplexnú právnu úpravu Slovenského národného strediska pre ľudské práva a predložiť ju na rokovanie vlády Slovenskej republiky;

do 31. decembra 2015 


B.12.    prijímať systémové opatrenia s cieľom zabezpečiť zvýšenie súdnej a inej         právnej ochrany a vymožiteľnosti práva v oblasti ľudských práv;

priebežne


ministrovi spravodlivosti v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí

B.13.   zvážiť vytvorenie výboru pre agendu občianskych a politických práv a slobôd ako orgánu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť;

do 30. júna 2015


C. 	odporúča  
 
subjektom verejnej správy
generálnemu prokurátorovi
predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska
prezidentovi Únie miest Slovenska
predsedovi SK8
výkonnému riaditeľovi Slovenského národného strediska pre ľudské práva
verejnému ochrancovi práv
generálnemu riaditeľovi Rozhlasu a televízie Slovenska
subjektom občianskej spoločnosti

C.1        spolupracovať pri plnení opatrení Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. 

Vykonajú:	členovia vlády
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