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Právny štát, demokracia a základné práva, 
spoločne niektoré zo základných hodnôt, 
na ktorých je Únia postavená, sú v súčas-
nosti ohrozené predovšetkým v strednej 
a východnej Európe, ale aj v celej EÚ a 
susedných krajinách. Základné prvky 
liberálnych demokracií sú ohrozené, od 
hrozieb pre nezávislosť súdnictva, cez 
zákony na umlčanie a disciplínu členov 
súdnictva, ktorí sú kritickí voči vládam, a 
od narúšania deľby moci až po 
obmedzovanie slobody prejavu. Súčasná 
pandémia priniesla do popredia obavy o 
stav právneho štátu, jeho zlučiteľnosť s 
núdzovými opatreniami a zhoršovanie 
európskych hodnôt a princípov, akými sú 
rovnosť, demokracia, individuálne práva a 
aktívne občianstvo. 

CRoLEV je nové Jean Monnet centrum 
excelentnosti financované Európskou úniou 
v rámci programu Erasmus+ 2021-27, Akcie 
Jean Monnet na roky 2022-2025. 
CRoLEV má v úmysle (i) preskúmať stav 
právneho štátu v rámci EÚ a v susedných 
krajinách pomocou empirického výskumu; 
ii) skúmať zhoršovanie zásad právneho 
štátu a hodnôt EÚ v čase krízy; iii) zhod-
notiť dostupné mechanizmy na úrovni EÚ 
na zabezpečenie ochrany európskych 
hodnôt a právneho štátu; a (iv) poskytovať 
výučbu založenú na výskume navrhnutú 
tak, aby oslovila akademikov, študentov a 
odborníkov, ale aj mladých ľudí a občians-
ku spoločnosť na Cypre a v celej Európe. 
CRoLEV má v úmysle zvýšiť povedomie o 
krehkosti právneho štátu a hodnôt v čase 
krízy, a tak inšpirovať činnosť na ich 
ochranu. V rámci projektu sa zorganizuje 
séria aktivít, akými sú verejné prednášky a 
intenzívne kurzy popredných svetových 
odborníkov na právny štát. 

Okrem toho CRoLEV vytvorí a bude udrži-
avať interaktívny informačný panel a 
index sledujúci stav právneho štátu a 
európskych hodnôt na Cypre a v ďalších 
krajinách.

Šírením výsledkov výskumu projektu na 
Cypre, v susedných krajinách a iných 
partnerských inštitúciách centrum posilní 
európske štúdiá v regióne východného 
Stredomoria a mimo neho. Odporúčania 
projektu budú cenné aj pre štátne orgány 
a orgány EÚ, ako aj pre medzinárodných 
aktérov v rámci EÚ a mimo nej.

Jean Monnet centrum excelentnosti riadi:

The CRoLEV team also includes: 

Profesorka Stéphanie Laulhé Shaelou
Profesor európskeho práva a reformy a dekanka právnickej fakulty UCLan Cyprus.

Dr Andreas Marcou
Prednáša právo a teóriu EÚ, Právnická fakulta, UCLan Cyprus, hlavný výskumník CROLEV a projektový manažér.

Dr Katerina Kalaitzaki 
Prednáša obchodné právo EÚ, Právnická fakulta, UCLan Cyprus a CROLEV vedúca výskumníčka.

Ak chcete nájsť viac informácií o CRoLEV a priebežné aktualizácie o jeho aktivitách a udalostiach, navštívte našu webovú stránku www.crolev.eu a 
prihláste sa na odber našich informácií. Sledujte nás na Twitteri na @CRoLEV_Centre a na Facebooku v Centre pre právny štát a európske hodnoty – 
CRoLEV

Môžete nás tiež kontaktovať na  crolev@uclancyprus.ac.cy
Číslo projektu: 101047752 
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