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Návrh usnesení (čl. 170 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A8-0230/2015 

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii 

Evropský parlament, 

– ohledem na preambuli Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) a na její příslušné 
články, 

– s ohledem mj. na článek 2, čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec a články 6, 7 a 9 SEU, 

– s ohledem na článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), a zejména na 
odstavec 7 tohoto článku, 

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, která byla 
vyhlášena dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku a vstoupila v platnost společně 
s Lisabonskou smlouvou v prosinci 2009, 

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv přijatou v roce 1948 Valným 
shromážděním OSN, 

– s ohledem na smlouvy OSN týkající se ochrany lidských práv a základních svobod a na 
judikaturu smluvních orgánů OSN, 

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, která byla přijata 
v New Yorku dne 13. prosince 2006 a kterou EU ratifikovala dne 23. prosince 2010, 

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte přijatou v New Yorku dne 20. listopadu 
1989, 

– s ohledem na tyto obecné připomínky Výboru OSN pro práva dítěte: č. 7 (2005) 
o naplňování práv dítěte v raném dětství, č. 9 (2006) o právech dětí se zdravotním 
postižením, č. 10 (2007) o právech dětí v soudním systému pro mladistvé, č. 12 (2009) 
o právu dítěte být slyšeno, č. 13 (2011) o právu dítěte na svobodu od všech forem násilí 
a č. 14 (2013) o právu dítěte na prvořadé zohlednění jeho zájmů, 

– s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) 
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z roku 1979, Pekingskou akční platformu, svá usnesení ze dne 25. února 2014 
obsahující doporučení Komisi o boji proti násilí páchanému na ženách1 a ze dne 
6. února 2014 o sdělení Komise nazvaném „Konec praktiky mrzačení ženských 
pohlavních orgánů“2 a na závěry Rady ze dne 5. června 2014 o předcházení všem 
formám násilí páchaného na ženách a dívkách, včetně mrzačení ženských pohlavních 
orgánů, a boji proti tomuto násilí, 

– s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, judikaturu 
Evropského soudu pro lidská práva, na úmluvy, doporučení, rezoluce a zprávy 
Parlamentního shromáždění, Výboru ministrů, komisaře pro lidská práva a Benátské 
komise Rady Evropy, 

– s ohledem na strategické směry pro prostor svobody, bezpečnosti a práva, které přijala 
Rada dne 27. června 2014, 

– s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách 
a domácímu násilí a boji proti němu (Istanbulská úmluva), 

– s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí 
zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ3, 

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 9. prosince 2013 o účinných opatřeních v oblasti 
integrace Romů v členských státech4, 

– s ohledem na soubor směrnic týkajících se práv na obhajobu v trestním řízení v EU5, 

– s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji 
proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního 
práva6, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 
2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV7, 

– s ohledem na rozhodnutí a judikaturu Soudního dvora Evropské unie a na judikaturu 
ústavních soudů členských států, které se při výkladu vnitrostátního práva odvolávají 
mimo jiné na Listinu základních práv EU, 

– s ohledem na politické směry pro novou Evropskou komisi, které předseda Juncker 
představil Parlamentu dne 15. července 2014,  

                                                 
1 Přijaté texty, P7_TA(2014)0126. 
2 Přijaté texty, P7_TA(2014)0105. 
3 Úř. věst. L 180, 19.07.2000, s. 22. 
4 Úř. věst. C 378, 24.12.2013, s. 1. 
5 směrnice 2010/64/EU ze dne 20. října 2010, směrnice 2012/13/EU ze dne 22. května 2012, směrnice 
2013/48/EU ze dne 22. října 2013. 
6 Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 55. 
7 Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s. 1. 
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– s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví 
obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání1 a na návrh směrnice Rady 
o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání 
nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (KOM(2008)0426), 

– s ohledem na strategii EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016 
(COM(2012)0286), zejména ustanovení o finančních prostředcích na vypracování 
pokynů k systémům ochrany dětí a o výměně osvědčených postupů, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2013 o pokroku v provádění 
vnitrostátních strategií integrace Romů2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2013 o situaci nezletilých osob v EU bez 
doprovodu3, 

– s ohledem na svá usnesení o základních právech a lidských právech, ochraně menšin 
a antidiskriminačních politikách,  

– s ohledem na slyšení Franse Timmermanse před Evropským parlamentem dne 7. října 
2014 a na jeho vystoupení na zasedání Parlamentu dne 11. února 2015, 

– s ohledem na slyšení Dimitrise Avramopoulose před Evropským parlamentem dne 30. 
září 2014, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že dodržování a propagace lidských práv, základních svobod, 
demokracie a hodnot a zásad zakotvených ve smlouvách EU a v mezinárodních 
nástrojích na ochranu lidských práv (Všeobecná deklarace lidských práv, Evropská 
úmluva o lidských právech, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech atd.) jsou 
povinnosti, které přísluší Unii a jejím členským státům a musí být zásadní pro 
evropskou integraci; 

B. vzhledem k tomu, že ve smyslu článku 2 Smlouvy o Evropské unie se EU zakládá 
na úctě k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právním státě a lidských 
právech, včetně práv příslušníků menšin, což jsou hodnoty, které jsou společné 
členským státům a které musí v rámci všech svých politik na vnitřní i vnější úrovni 
dodržovat jak EU, tak i jednotlivé členské státy; vzhledem k tomu, že podle článku 17 
SEU musí Komise zajišťovat uplatňování Smluv;  

C. vzhledem k tomu, že podle článku 6 SEU odpovídá EU při uskutečňování své činnosti 
za prosazování a dodržování základních práv, a to bez ohledu na její pravomoci 
v příslušné oblasti; vzhledem k tomu, že členské státy by měly činit totéž; 

                                                 
1 Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 26. 
2 Přijaté texty, P7_TA(2013)0594. 
3 Přijaté texty, P7_TA(2013)0387. 
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D. vzhledem k tomu, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost byla Listina základních 
práv Evropské unie plně začleněna do Smluv, a je tudíž od té doby pro orgány, 
instituce, agentury a ostatní subjekty EU i pro členské státy při uplatňování právních 
předpisů EU právně závazná; vzhledem k tomu, že opravdovou kulturu základních práv 
je třeba rozvíjet, podporovat a posilovat jak v orgánech Unie, tak v členských státech, 
zvláště pak při uplatňování a provádění právních předpisů Unie, a to jak uvnitř, tak i ve 
vztazích s třetími zeměmi; 

E. vzhledem k tomu, že články 2 a 3 Listiny základních práv Evropské unie uznávají právo 
na život a právo na nedotknutelnost lidské osobnosti; 

F. vzhledem k tomu, že EU funguje na základě předpokladu a vzájemné důvěry, že členské 
státy EU dodržují zásady demokracie, právního státu a základních práv, jak jsou 
zakotveny v Evropské úmluvě o lidských právech a v Listině základních práv, 
především v souvislosti s rozvíjením prostoru svobody, bezpečnosti a práva 
a dodržováním zásady vzájemného uznávání;  

G. vzhledem k tomu, že korupce působí škody ve společnosti a porušování základních 
práv; vzhledem k tomu, že pro zajištění právního státu a ochrany základních práv 
a občanských svobod občanů v Evropě má zásadní význam účinný, nezávislý 
a nestranný soudní systém; 

H. vzhledem k tomu, že článek 4 Listiny základních práv Evropské unie zakazuje všechny 
formy nelidského nebo ponižujícího zacházení; 

I. vzhledem k tomu, že děti tvoří třetinu světové populace a pětinu populace EU; 
vzhledem k tomu, že práva dětí jsou součástí lidských práv, která EU a její členské státy 
musí dodržovat a prosazovat; vzhledem k tomu, že situace dětí v Evropě a v celém světě 
zdaleka není uspokojivá a že tito zranitelní občané stále čelí četným omezením či 
porušování práv;  

J. vzhledem k tomu, že vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva podle hlavy 
V SFEU vyžaduje dodržování všech základních svobod ze strany EU i všech členských 
států; 

K. vzhledem k tomu, že právní stát je páteří evropské liberální demokracie a jednou 
z hlavních zásad EU vyplývajících z ústavních tradic společných všem členským 
státům; 

L. vzhledem k tomu, že ve Středozemním moři dochází k nebývalým tisícovým ztrátám na 
životech, což pro Evropskou unii znamená obrovskou odpovědnost za zachraňování 
lidských životů, potírání obchodu s lidmi a poskytnutí pomoci a ochrany žadatelům 
o azyl a uprchlíkům; 

M. vzhledem k tomu, že právo na azyl je zaručeno Úmluvou o právním postavení uprchlíků 
(Ženevská úmluva) z roku 1951 a protokolem ze dne 31. ledna 1967; 

N. vzhledem k tomu, že projevy krajního nacionalismu, rasismu, xenofobie 
a nesnášenlivosti z našich společností stále ještě nevymizely; vzhledem k tomu, že se 
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zdá, že v mnoha členských státech naopak narůstají; 

O. vzhledem k tomu, že právo předkládat petice vytvořilo těsné propojení mezi občany EU 
a Evropským parlamentem; vzhledem k tomu, že evropská občanská iniciativa zavedla 
nové přímé spojení mezi občany EU a orgány a institucemi EU a mohla by posílit 
rozvoj základních práv a občanských práv; 

P. vzhledem k tomu, že v Evropě žije asi 80 milionů osob se zdravotním postižením; 
vzhledem k tomu, že lidé se zdravotním postižením se stále potýkají s nedostatečnou 
pomocí a podporou, pokud jde o jejich začleňování; vzhledem k tomu, že EU jako 
smluvní strana Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením je povinna 
prosazovat, chránit a dodržovat práva osob se zdravotním postižením, jež jsou v této 
úmluvě zakotvena; 

Q. vzhledem k tomu, že hlavními oběťmi násilí založeného na pohlaví jsou ženy a dívky; 
vzhledem k tomu, že stovky tisíc žen žijících v Evropě byly vystaveny mrzačení 
pohlavních orgánů a tisíce dívek jsou jím ohroženy; 

R. vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi a sexuální zneužívání žen a dětí jsou jasným 
porušením lidských práv, lidské důstojnosti a základních zásad práva a demokracie; 
vzhledem k tomu, že v důsledku zvýšené ekonomické nejistoty a vyššího rizika 
nezaměstnanosti a chudoby jsou ženy v dnešní době vůči těmto rizikům zranitelnější; 

S. vzhledem k tomu, že Romové, největší etnická menšina v Evropě, jsou i nadále oběťmi 
závažné diskriminace, rasistických útoků, nenávistných verbálních projevů, chudoby 
a vyloučení; 

T. vzhledem k tomu, že Listina základních práv uznává právo „starších osob na to, aby 
vedly důstojný a nezávislý život a podílely se na společenském a kulturním životě“; 

1. domnívá se, že je velmi důležité zajistit v právních předpisech EU i členských států 
dodržování všech společných evropských hodnot uvedených v článku 2 SEU; 
zdůrazňuje skutečnost, že Evropská unie je povinna přijímat právní předpisy pouze 
v rámci svých pravomocí, jak je stanoví Smlouvy, a v souladu se zásadou subsidiarity;  

2. vyzývá členské státy k zajištění toho, aby legislativní návrhy a politiky byly v souladu 
s Listinou a základními právy, a aby byl dopad, který mají právní předpisy EU a jejich 
provádění členskými státy na základní práva, soustavně posuzován v hodnotících 
zprávách o provádění právních předpisů EU, výročních zprávách týkajících se 
monitorování uplatňování práva EU a v hodnoceních dopadu; 

3. připomíná povinnost přistoupit k Evropské úmluvě o lidských právech, jak se požaduje 
v článku 6 SEU; bere na vědomí stanovisko Soudního dvora EU 2/2013; vyzývá Komisi 
a Radu, aby zavedly nástroje nezbytné pro zajištění bezodkladného splnění výše 
uvedené povinnosti zakotvené ve Smlouvách; domnívá se, že je tak třeba učinit 
naprosto transparentně, neboť tak bude vytvořen dodatečný mechanismus pro zvýšení 
opravdového dodržování a prosazování ochrany jednotlivců před porušováním jejich 
základních práv, včetně práva na účinnou právní ochranu, a evropské orgány a instituce 
převezmou větší odpovědnost za své jednání či neúspěchy, pokud jde o lidská práva; 
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4. s potěšením konstatuje, že byla ustavena funkce prvního místopředsedy Komise, který 
disponuje pravomocemi souvisejícími s dodržováním zásad právního státu a Listiny; 
všímá si jeho prohlášení, které učinil během slyšení v Parlamentu a v němž uvedl, že 
stávající právní předpisy a postupy jsou dostačující k zajištění dodržování zásad 
právního státu, a vítá, že se zavázal, že bude řádně prosazovat postup EU pro posílení 
právního státu, jehož cílem je zabývat se otázkami a řešit situace, které systematicky 
ohrožují zásady právního státu, díky čemuž bude moci jednat ještě předtím, než se 
přistoupí k využití článku 7, a bude tedy doplňovat mechanismy v něm uvedené; vítá 
jeho záměr organizovat výroční konferenci o základních právech za účasti všech 
příslušných zúčastněných stran, včetně Evropského parlamentu; 

5. zdůrazňuje, že je třeba v plné míře využívat stávající mechanismy, jejichž účelem je 
zajistit dodržování, ochranu a prosazování základních práv a hodnot Unie, které jsou 
stanoveny v článku 2 Smlouvy o EU a v Listině základních práv; zdůrazňuje, že v tomto 
ohledu je naléhavě zapotřebí, aby byly uplatňovány a zaváděny všechny nástroje, které 
Smlouvy v současnosti nabízejí; 

6. zdůrazňuje, že je třeba v plné míře využívat stávající mechanismy a v případě 
podložených případů provádět objektivní hodnocení a vyšetřování a vést řízení 
o porušení předpisů; 

7. všímá si sdělení Komise o novém postupu EU pro posílení právního státu, který spočívá 
ve strukturovaném dialogu s Komisí a dotčeným členským státem, včetně hodnocení 
Komise, doporučení Komise a kroků přijatých v návaznosti na doporučení, což je 
způsob, jak napravit existující nedostatky týkající se předcházení porušením základních 
práv a zásad právního státu v členských státech a jejich řešení; bere na vědomí záměr 
Komise pravidelně Parlament a Radu informovat o pokroku, kterého bylo v každé fázi 
dosaženo;  

8. vyzývá Komisi, aby uvedený rámec v potřebných případech využila s cílem:  

a) zlepšit schopnost EU jednat a zasáhnout v určitých krizových situacích, které 
souvisejí s právním státem, tím, že se zaměří na řešení dané klíčové otázky; 

b) lépe využívat odborný potenciál Rady Evropy a vytvořit formální model 
spolupráce v záležitostech týkajících se právního státu a základních práv; podpořit 
úsilí o to, aby byly veškeré monitorovací činností a hodnocení prováděné orgány 
a institucemi EU, Radou Evropy a Agenturou pro základní práva, které se týkají 
situace v oblasti základních práv v EU a v jednotlivých členských státech, 
přístupné ve větším rozsahu;  

c) zajistit, aby v případě, kdy proces sestávající ze tří fází stanovený v tomto rámci 
nedokáže danou otázku vyřešit, Komise zvážila možnost využití jednoho 
z mechanismů uvedených v článku 7 SEU;  

9. vítá, že Rada hodlá v rámci Rady pro obecné záležitosti organizovat výroční dialog 
týkající se právního státu v členských státech, jehož výsledky budou vyhodnoceny na 
konci roku 2016;  
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10. vyzývá Komisi a členské státy, aby vyšetřily obvinění z porušování základních práv 
zaručených Listinou a aby v případě, že se tato obvinění prokáží, přijala následná 
opatření; Komisi naléhavě vyzývá k tomu, aby v případě podezření, že členské státy 
jednaly v rozporu s těmito právy, zahájila řízení o porušení Smlouvy; 

11. připomíná zásadní význam včasného a řádného provedení a uplatňování práva EU, 
zejména pokud se dotýká základních práv a rozvíjí je; 

Svoboda a bezpečnost 

12. konstatuje, že případy terorismu vedly EU a její členské státy ke zpřísnění opatření 
k potírání terorismu a radikalizace; zdůrazňuje, že veškerá bezpečnostní opatření by 
měla být v souladu se zásadami demokracie, právního státu a základními právy;  

13. uznává, že rozšířenost nadnárodní kybernetické kriminality a kybernetického terorismu 
představuje závažný problém a vede k obavám ohledně ochrany základních práv v on-
line prostředí; za klíčové považuje to, aby EU rozvíjela špičkové odborné znalosti 
v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem posílit dodržování článků 7 a 8 Listiny 
v kybernetickém prostoru; 

14. zdůrazňuje, že ochrana základních práv je v dnešní informační společnosti pro EU 
klíčovou výzvou, protože rostoucí využívání informačních a komunikačních technologií 
(IKT) s sebou nese nová ohrožení základních práv v kybernetickém prostoru, jehož 
ochrana by měla být posílena tím, že bude zajištěno, aby tato práva byla na internetu 
prosazována a chráněna týmž způsobem a v témže rozsahu jako ve světě mimo internet;  

15. naléhavě vyzývá Komisi, aby intenzivně sledovala provádění platných právních 
předpisů EU v této oblasti, a je toho názoru, že členské státy by měly formou účinného 
vyšetřování a trestního stíhání uplatňovat v praxi ustanovení trestního práva s cílem 
zajistit dodržování základních práv obětí; 

16. zdůrazňuje prvořadý význam vzdělání jako prostředku předcházení radikalizaci 
a vzrůstající nesnášenlivosti a extremismu mezi mládeží;  

Svoboda náboženského vyznání a svědomí 

17. připomíná článek 10 Listiny, který chrání svobodu myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání včetně praktikování náboženství dle vlastní volby a změny náboženského 
vyznání či přesvědčení; domnívá se, že se vztahuje i na svobodu nevěřících; odsuzuje 
veškeré projevy diskriminace a nesnášenlivosti a vyzývá k zákazu všech forem 
diskriminace na těchto základech; v této souvislosti vyjadřuje politování nad nedávnými 
případy diskriminace a antisemitského násilí a násilí namířeného proti Muslimům; 
vyzývá členské státy včetně regionálních orgánů, aby všemi možnými nástroji chránily 
svobodu náboženského vyznání a přesvědčení a aby prostřednictvím účinné tvorby 
politik propagovaly toleranci a mezikulturní dialog a aby v případě potřeby posílily 
antidiskriminační politiky; připomíná, že je důležité zaručit rovné zacházení všem 
náboženstvím a vyznáním; vyjadřuje své znepokojení nad tím, že se v Evropské unii 
používají zákony o hanobení a urážení náboženského cítění, což může mít vážný dopad 
na uplatňování svobody projevu; rozhodně odsuzuje útoky na místa určená 
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k náboženským účelům a naléhavě vyzývá členské státy, aby tyto delikty neponechaly 
bez trestu; 

18. naléhavě žádá, aby byla respektována svoboda náboženského vyznání či přesvědčení 
v okupované části Kypru, kde více než 500 náboženským a kulturním památkám hrozí 
zřícení; 

  
19. je znepokojen vzestupem antisemitismu v Evropě a stále častějšími pokusy o popření 

nebo relativizaci holokaustu; je velmi zneklidněn tím, že v důsledku narůstajícího 
antisemitismu, diskriminace a násilností namířených proti židovské obci pomýšlejí 
mnozí její příslušníci na odchod z Evropy; 

20. vyjadřuje hluboké znepokojení nad nárůstem protimuslimských demonstrací a útoků na 
mešity; vyjadřuje politování nad diskriminací a násilím namířeným proti muslimské 
obci; vyzývá členské státy, aby tuto diskriminaci a toto násilí soustavně odsuzovaly 
a aby v tomto ohledu uplatňovaly nulovou toleranci; 

Rovnost a nediskriminace 

21. poukazuje na to, že pluralismus, zákaz diskriminace a tolerance patří v souladu 
s článkem 2 SEU k základním hodnotám Unie; domnívá se, že jedině politiky, které 
budou podporovat formální i skutečnou rovnost a potírat veškeré formy předpojatosti 
a diskriminace, mohou podpořit soudržnou společnost zbavenou veškerých předsudků, 
které poškozují sociální integraci; vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že ještě 
dnes v EU dochází k případům diskriminace, marginalizace a dokonce násilí 
a zneužívání zejména na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního 
původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických 
názorů či jakýchkoli jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, rodinného 
původu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace; 

22. domnívá se, že Unie a členské státy by měly zintenzivnit své úsilí v boji proti 
diskriminaci a v oblasti ochrany kulturní, náboženské a jazykové rozmanitosti 
a propagovat opatření na posílení rovnosti mezi muži a ženami, práv dítěte, práv 
starších osob, práv osob se zdravotním postižením, práv osob LGBTI a práv příslušníků 
národnostních menšin; 

23. vyzývá Komisi a Radu, aby uznaly potřebu spolehlivých a srovnatelných údajů 
rozlišených podle důvodů diskriminace, které umožní její měření, a poskytnou tak 
podklady pro tvorbu politik a hodnocení provádění právních předpisů EU proti 
diskriminaci a umožní jejich účinnější uplatňování; vyzývá Komisi, aby definovala 
konzistentní zásady shromažďování údajů o dodržování rovnosti na základě osobně 
potvrzených údajů, norem EU v oblasti ochrany údajů a konzultací s příslušnými 
komunitami; vyzývá členské státy, aby shromažďovaly údaje o veškerých důvodech 
diskriminace; 

Propagace menšin 

24. požaduje soudržnější postup Evropské unie v oblasti ochrany menšin; je pevně 
přesvědčen, že všechny členské státy i kandidátské země musí být vázány týmiž 
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zásadami a kritérii, aby nedocházelo k uplatňování dvojího měřítka; vyzývá proto 
k vytvoření účinného mechanismu k monitorování a zajištění toho, že v kandidátských 
zemích i v členských státech EU budou dodržována základní práva všech menšin; 

25. zdůrazňuje, že Evropská unie musí být prostorem, kde panuje úcta k etnické, kulturní 
a jazykové rozmanitosti; vyzývá orgány a instituce EU, aby vytvořily komplexní systém 
EU na ochranu národnostních, etnických a jazykových menšin s cílem zajistit rovné 
zacházení, přičemž je třeba zohlednit příslušné mezinárodní právní normy a stávající 
osvědčené postupy, a vyzývá členské státy, aby těmto menšinám zajistily skutečnou 
rovnost, zejména pokud jde o jazyk, vzdělávání a kulturu; nabádá členské státy, které 
tak ještě neučinily, aby ratifikovaly a účinně provedly Rámcovou úmluvu o ochraně 
národnostních menšin; připomíná rovněž nezbytnost uplatňování zásad vypracovaných 
v rámci OBSE; 

26. odsuzuje veškeré formy diskriminace na základě používaného jazyka a vyzývá členské 
státy, které tak ještě neučinily, aby ratifikovaly a účinně provedly Evropskou chartu 
regionálních či menšinových jazyků; naléhavě žádá členské státy a Komisi, aby přijaly 
veškerá nezbytná opatření k boji proti nepřiměřeným administrativním či legislativním 
překážkám, které by na evropské či vnitrostátní úrovni mohly bránit jazykové 
rozmanitosti; 

27. zdůrazňuje, že zásady lidské důstojnosti, rovnosti před zákonem a zákazu jakékoli 
formy diskriminace tvoří základy právního státu; vyzývá členské státy, aby přijaly 
vnitrostátní legislativní rámec, který umožní zasahovat proti všem formám diskriminace 
a zaručit účinné provedení stávajícího právního rámce EU; 

Situace Romů 

28. s politováním konstatuje, že v Evropské unii mají protiromské nálady narůstající 
tendenci, a vyjadřuje politování nad situací Romů v EU a nad celou řadou případů 
pronásledování, násilí, stigmatizace, diskriminace a nezákonného vyhoštění, které jsou 
v rozporu se základními právy a právními předpisy Evropské unie; naléhavě žádá 
Komisi, aby i nadále podnikala kroky proti těm členským státům, které umožňují jejich 
diskriminaci a segregaci ze strany státních orgánů; opakovaně vyzývá členské státy, aby 
v souladu s doporučením Rady ze dne 9. prosince 2013 týkajícím se účinných opatření 
členských států na integraci Romů účinně uplatňovaly strategie zaměřené na podporu 
jejich skutečného začleňování do společnosti, podnikaly intenzivnější vhodné kroky 
k podpoře jejich integrace, zejména v oblasti ochrany základních práv, vzdělání, 
zaměstnání, bydlení a zdravotní péče, a aby bojovaly s násilím, verbálními projevy 
nenávisti a diskriminací Romů;  

29. zdůrazňuje význam řádného provádění strategií členských států k integraci Romů 
v podobě integrované koncepce, která počítá se zapojením místních orgánů, nevládních 
organizací a romských komunit do trvalého dialogu; vyzývá Komisi, aby zajistila 
sledování a lepší koordinaci jejího provádění; vyzývá členské státy, aby spolupracovaly 
se zástupci romské populace při řízení, sledování a hodnocení projektů týkajících se 
jejich komunit za použití dostupných finančních prostředků, včetně prostředků EU, 
a aby v souladu se směrnicí 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných 
příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států zároveň přísně 
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sledovaly dodržování základních práv Romů, včetně svobody pohybu; 

30. vyjadřuje politování nad diskriminací Romů ve vzdělávacích systémech členských států 
a na trhu práce; zdůrazňuje, že vícenásobnému a souběžnému porušování základních 
práv jsou ve větší míře vystaveny zejména romské ženy a děti; opětovně zdůrazňuje 
význam ochrany a prosazování rovného přístupu romských dětí ke všem právům; 

Násilí vůči ženám a rovnost mezi ženami a muži  

31. naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby bojovaly proti všem formám násilí 
a diskriminace vůči ženám a stíhaly je; zvláště pak žádá, aby členské státy účinným 
způsobem zakročily proti fenoménu domácího násilí a sexuálního vykořisťování ve 
všech jeho podobách, včetně sexuálního vykořisťování uprchlíků či dětí migrantů, 
a proti předčasným a nuceným sňatkům a zločinům ze cti; 

32. vyjadřuje znepokojení nad rozsahem a formami násilí páchaného v EU na ženách, které 
dokládá celoevropský průzkum Agentury Evropské unie pro základní práva, z něhož 
vyplývá, že každá třetí žena v EU zažila ve věku od 15 let fyzické, příp. sexuální násilí 
a že odhadem 3,7 milionu žen v EU zažívá sexuální násilí po dobu jednoho roku; 
vyzývá Komisi, aby členské státy vybízela k ratifikaci Istanbulské úmluvy a aby co 
nejdříve zahájila proces přistoupení EU k této úmluvě; podotýká, že okamžité 
přistoupení všech členských států k Istanbulské úmluvě by vedlo k rozvoji integrované 
politiky a podpoře mezinárodní spolupráce v boji proti všem formám násilí páchaného 
na ženách, včetně sexuálního obtěžování na Internetu i jinde;  

33. je vážně znepokojen přetrvávající praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů, které 
je závažnou formou násilí páchaného na ženách a dívkách a představuje nepřijatelné 
porušování jejich práva na fyzickou integritu; naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby 
byly vůči těmto praktikám maximálně ostražité a aby s nimi na svém území bojovaly 
a co nejrychleji je vymýtily;  

34. vyzývá Komisi, aby zajistila, že se budou i nadále shromažďovat údaje o výskytu 
a charakteru násilí páchaného na ženách použitelné jako základ pro účinnou politiku, 
která by umožnila tomuto násilí předcházet a vycházet vstříc potřebám obětí, a to včetně 
posouzení uplatňování směrnice EU o ochraně obětí (2012/29/EU) a organizování 
informačních kampaní proti sexuálnímu obtěžování; domnívá se, že shromažďování 
těchto údajů by mělo navázat na první celounijní průzkum, který provedla Agentura 
Evropské unie pro základní práva, a mělo by se zakládat na spolupráci mezi Komisí 
(včetně Eurostatu), Agenturou Evropské unie pro základní práva a Evropským 
institutem pro rovnost žen a mužů; opakuje svůj požadavek adresovaný Komisi 
z usnesení ze dne 25. února 2014, které obsahovalo doporučení Komisi ohledně boje 
proti násilí páchanému na ženách (2013/2004(INL)), aby předložila návrh aktu, kterým 
by zavedla opatření na prosazování a podporu činnosti členských států v oblasti 
předcházení násilí páchanému na ženách a dívkách, včetně mrzačení ženských 
pohlavních orgánů; a vyzývá Komisi, aby rok 2016 vyhlásila rokem boje proti násilí 
páchanému na ženách a dívkách;  

35. žádá Komisi, aby posílila dohled nad dodržováním zásady rovnosti mužů a žen 
zakotvené v evropských právních předpisech; vyzývá členské státy, aby provedly 
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obdobnou analýzu svých vlastních právních předpisů; 

Práva dětí  

36. rozhodně odsuzuje veškeré formy násilí páchaného na dětech a špatné zacházení s nimi; 
vyzývá členské státy, aby jako smluvní strany Úmluvy OSN o právech dítěte přijaly 
příslušná opatření, která by chránila děti před všemi formami fyzického a psychického 
násilí, včetně fyzického a sexuálního zneužívání, nucených sňatků, dětské práce 
a sexuálního vykořisťování;  

37. tvrdě odsuzuje sexuální vykořisťování dětí, a zvláště pak rozmáhající se fenomén dětské 
pornografie na Internetu; naléhavě žádá Unii a členské státy, aby v boji proti těmto 
druhům závažného porušování práv dítěte spojily své úsilí a náležitě zohlednily 
doporučení Evropského parlamentu uvedené v jeho usnesení ze dne 11. března 2015 
o pohlavním zneužívání dětí na Internetu; opakuje svou výzvu, aby členské státy, které 
tak dosud neučinily, provedly ve svém vnitrostátním právu směrnici o boji proti 
pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii; 
vyzývá kromě toho Unii a členské státy, které tak dosud neučinily, k ratifikaci Úmluvy 
Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a pohlavním zneužíváním; 

38. vyzývá členské státy, aby uplatňovaly směrnici 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu 
zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii a aby posílily 
právní způsobilost, technickou kapacitu a finanční zdroje donucovacích orgánů s cílem 
zlepšit spolupráci, mj. i s Evropským policejním úřadem (Europolem), která by 
umožnila účinnější vyšetřování a rozbití zločineckých sítí organizujících pohlavní 
zneužívání dětí, jejichž práva a bezpečnost by měly být prvořadou prioritou;  

39. odsuzuje všechny formy diskriminace dětí a vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
v rámci jednotného postupu zasadily o její vymýcení; vyzývá členské státy a Komisi 
zejména k tomu, aby při plánování programů a uplatňování regionální politiky a politiky 
soudržnosti považovala děti za jasnou prioritu; opětovně zdůrazňuje význam ochrany 
a prosazování rovného přístupu ke zdravotní péči, důstojnému bydlení a vzdělávání 
romských dětí; 

40. vyzývá členské státy, aby všem dětem, ať už se jedná o podezřelé, pachatele, oběti, 
nebo účastníky řízení, zajistily účinné prostředky, jak se domáhat spravedlnosti; 
poukazuje na to, že je důležité posílit procesní záruky pro děti, které se účastní trestního 
řízení, zvláště pak v rámci probíhajících diskuzí o směrnici o zvláštních zárukách 
pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení; 

41. vybízí Komisi, aby v roce 2015 navrhla ambiciózní a komplexní program, který by se 
stal nástupcem Agendy EU o právech dítěte; vyzývá Komisi, aby zajistila účinné 
uplatňování hlediska práv dítěte ve všech legislativních návrzích, oblastech politiky 
a finančních rozhodnutích EU; vyzývá Komisi, aby podávala každoročně zprávu 
o pokroku dosaženém v oblasti dodržování práv dítěte a o důsledném uplatňování 
právních předpisů EU v oblasti práv dítěte; vyzývá Komisi, aby zajistila, že mandát 
a prostředky, které má k dispozici koordinátor pro práva dítěte, budou příslušným 
způsobem odpovídat závazku EU k systematickému a účinnému prosazování práv dětí; 
vyzývá Komisi, aby přijala ohlášené pokyny EU k integrovaným systémům ochrany 
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dětí; 

42. vítá tendenci členských států penalizovat nucené sňatky; vyzývá členské státy k bdělosti 
a k zajištění školení a osvěty mezi pracovníky přicházejícími do styku s dětmi, jako jsou 
učitelé či vychovatelé, které by se zaměřovaly na schopnost odhalovat nebezpečí únosu 
dětí do země jejich původu za účelem nucených sňatků, které některým dětem hrozí;  

Práva lesbických osob, gayů, transgenderových, bisexuálních a intersexuálních osob 

43. vyzývá členské státy EU, aby podporovaly odborové svazy a organizace zaměstnavatelů 
v jejich úsilí o přijetí strategie v oblasti rozmanitosti a nediskriminace se zvláštním 
ohledem na osoby LGBTI; 

44. ostře odsuzuje jakoukoli diskriminaci na základě sexuální orientace a pohlavní identity 
a vyjadřuje hluboké politování nad tím, že základní práva osob LGTBI nejsou 
v Evropské unii stále ještě v plné míře dodržována; vyzývá Evropskou komisi, členské 
státy a příslušné agentury, aby společně vypracovaly komplexní víceletou politikou na 
ochranu základních práv osob LGBTI; zdůrazňuje nicméně, že tato komplexní politika 
musí respektovat pravomoci Evropské unie, jejích agentur a jejích členských států; 

Práva osob se zdravotním postižením 

45. vyjadřuje politování nad diskriminací a vyloučením, kterým osoby se zdravotním 
postižením čelí ještě dnes; žádá Komisi, členské státy a regionální a místní orgány, aby 
realizovaly evropskou strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením a aby 
monitorovaly a uplatňovaly příslušné evropské právní předpisy; vyzývá v tomto ohledu 
Komisi, aby obnovila legislativní iniciativu, která by navrhla akt o bezbariérovém 
přístupu v podobě průřezového nástroje, který by mohl zvýšit ochranu zdravotně 
postižených osob a zajistit, aby všechny oblasti politiky spadající do pravomoci EU 
byly v tomto směru provázané; vyzývá Komisi také k tomu, aby maximalizovala 
synergické působení mezi strategií EU týkající se osob s postižením a ustanoveními 
Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) a Úmluvy OSN 
o právech dítěte, s cílem zajistit, že tyto osoby budou požívat svých uznaných práv 
a účinně je uplatňovat, mj. tím, že bude sladěn a uplatňován legislativní rámec, 
a prostřednictvím opatření v oblasti kultury a politiky;  

46. naléhavě vyzývá Komisi, aby členské státy vedla k co nejlepšímu využívání evropských 
fondů v souladu s povinnostmi vyplývajícími z Úmluvy OSN o právech osob 
se zdravotním postižením, a aby úzce spolupracovala s nevládními organizacemi, tak 
aby bylo zajištěno řádné uplatňování této úmluvy; vyzývá EU a členské státy, aby 
zlepšily přístup osob s postižením k zaměstnání a odborné přípravě, a to i v případě 
osob s psychosociálním postižením, a aby v souladu s článkem 26 Listiny základních 
práv podporovaly možnost nezávislého bydlení a programy zaměřené na to, aby tyto 
osoby mohly opustit zařízení ústavní péče;  

47. zdůrazňuje, že je nutné dodržovat práva osob s postižením na účast v politickém životě 
při volbách; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby v rámci svých zpráv o uplatňování 
směrnic Rady 93/109/ES a 94/80/ES, kterými se stanovují pravidla pro výkon práva 
volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách, 



 

AM\1071388CS.doc  PE565.784v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

posuzovala slučitelnost s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením; 
vyjadřuje politování nad vysokým počtem osob se zdravotním postižením v EU, které 
byly zbaveny nejen způsobilosti k právním úkonům, ale i volebního práva; vyzývá proto 
členské státy, aby novelizovaly své právní předpisy tak, aby osobám se zdravotním 
postižením, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům, neupíraly automaticky 
i volební právo, nýbrž aby situaci posuzovaly případ od případu a těmto osobám 
poskytovaly během volebního úkonu asistenci;  

48. vyzývá Komisi, aby posoudila slučitelnost evropských právních předpisů s požadavky 
Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a hodnotila při posuzování 
dopadu každý budoucí návrh s ohledem na tuto úmluvu; 

Diskriminace na základě věku 

49. vyjadřuje politování nad tím, že mnoho starších osob je každodenně vystaveno 
diskriminaci a porušování svých základních práv, zejména co se týče přístupu 
k přiměřenému příjmu, zaměstnání, zdravotní péči a nezbytnému zboží a službám; 
připomíná, že článek 25 Listiny základních práv deklaruje práva starších osob na to, aby 
vedly důstojný a nezávislý život a podílely se na společenském a kulturním životě; 
vyzývá Komisi, aby vypracovala strategii pro demografické změny, aby tak byl 
prakticky uplatněn článek 25 Listiny základních práv;  

50. vyjadřuje své znepokojení nad špatným zacházením, zanedbáváním a zneužíváním 
starších lidí, které je v členských státech rozšířeným jevem; vyzývá členské státy, aby 
přijaly opatření pro boj proti zneužívání a všem formám násilí vůči starším osobám 
a podporou renovací a větší přístupnosti bydlení napomáhaly jejich nezávislosti; 
připomíná, že starší ženy častěji žijí pod hranicí chudoby v důsledku rozdílu v platech 
žen a mužů a následně i důchodech; 

51. vyzývá členské státy, aby na trhu práce zajistily začleňování mladších pracovníků, 
zvláště pak těch, které postihla hospodářská krize, mimo jiné tím, že budou organizovat 
a zajišťovat odbornou přípravu pro sociální rozvoj mladých lidí;  

Zločiny z nenávisti a verbální projevy nenávisti 

52. vyjadřuje politování nad vyjadřováním nenávisti a trestnými činy z nenávisti 
motivovanými rasismem, xenofobií, náboženskou nesnášenlivostí nebo předsudky proti 
zdravotnímu postižení, sexuální orientaci nebo pohlavní identitě určité osoby, které jsou 
v EU každodenní skutečností; vyzývá členské státy, aby chránily základní práva 
a podporovaly porozumění, přijímání a toleranci mezi různými komunitami na svém 
území; žádá EU, aby při vytváření evropské politiky zaměřené na boj proti diskriminaci 
a v oblasti spravedlnosti kladla boj proti trestným činům z nenávisti na přední místo; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zintenzivnily boj proti trestným činům z nenávisti 
a proti diskriminačním postojům a chování tím, že vytvoří komplexní strategii boje proti 
trestným činům z nenávisti, proti násilí, k němuž dochází v důsledku předsudků, a proti 
diskriminaci; 

53. je znepokojen rostoucím množstvím verbálních projevů nenávisti na internetu a vyzývá 
členské státy, aby zavedly jednoduchý postup, který by veřejnosti umožnil oznamovat 
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nenávistný obsah na internetu; 

54. vyjadřuje znepokojení nad vyšetřováním a rozsudky týkajícími se trestných činů 
z nenávisti v členských státech; vyzývá členské státy, aby přijaly veškerá vhodná 
opatření, která by přiměla veřejnost hlásit tyto činy, mj. tím, že zajistí přiměřenou 
ochranu, jelikož zjištění Agentury Evropské unie pro základní práva, která jsou 
výsledkem rozsáhlých průzkumů, neustále ukazují, že oběti trestných činů se odmítají 
hlásit na policii a informovat ji;  

55. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že několik členských států neprovedlo ustanovení 
rámcové směrnice 2008/913/SVV ve svém vlastním právu správně, a vyzývá členské 
státy, aby v plném rozsahu provedly všechny normy EU a uplatňovaly je a aby zajistily 
prosazování vlastních právních předpisů, které trestají všechny formy trestných činů 
z nenávisti, vyvolávání nenávisti a zastrašování, a systematicky zahajovaly stíhání 
těchto trestných činů; vyzývá Komisi, aby sledovala správné provedení rámcového 
rozhodnutí v právu členských států a aby proti členským státům, které jej neprovedou, 
zahájila řízení pro neplnění povinností; žádá navíc o přepracování uvedeného 
rámcového rozhodnutí tak, aby se vztahovalo na všechny formy trestných činů 
spáchaných z nenávisti nebo na základě předsudků či diskriminačního motivu a aby 
jasně stanovilo standardy vyšetřování a trestního stíhání;  

56. vyzývá Komisi, aby podporovala programy odborné přípravy určené donucovacím 
a soudním orgánům a příslušným agenturám EU, které by se zaměřovaly na předcházení 
diskriminačním praktikám a trestným činům z nenávisti a na jejich stíhání; vyzývá 
členské státy, aby orgánům odpovědným za vyšetřování a stíhání těchto činů zajistily 
praktické nástroje a dovednosti, které by jim umožnily odhalovat a stíhat trestné činy, 
na něž se vztahuje rámcové rozhodnutí, a spolupracovat a komunikovat s oběťmi; 

57. vyjadřuje značné znepokojení nad vzestupem politických stran, které využívají 
současné hospodářské a sociální krize k ospravedlnění svých rasistických, xenofobních 
a islamofobních postojů;  

58. ostře odsuzuje zastrašování a pronásledování, jehož se vůči menšinám, zejména Romům 
a migrantům, dopouštějí polovojenské skupiny, z nichž některé mají přímou vazbu 
na politické strany; vyzývá členské státy, aby tyto praktiky postavily mimo zákon a aby 
je trestaly;  

Práva přistěhovalců a žadatelů o mezinárodní ochranu 

59. s politováním poukazuje na opakované tragické ztráty na životech ve Středozemním 
moři a na úlohu, kterou hrají převaděči a obchodníci s lidmi, kteří migrantům upírají 
jejich základní práva; poukazuje na to, že EU a členské státy by měly více usilovat o to, 
aby zabránily dalším tragédiím na moři; vyzývá EU a její členské státy, aby učinily 
ze solidarity a úcty k základním právům přistěhovalců a žadatelů o azyl základ migrační 
politiky EU, zejména: 

– zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU přijala komplexní přístup, který by upevnil 
jednotnost vnitřní a vnější politiky EU; vybízí EU a členské státy, aby ve všech 
dvoustranných či mnohostranných dohodách o spolupráci uzavíraných se zeměmi, 
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které nejsou členskými státy EU, včetně dohod o zpětném přebírání osob, 
partnerství v oblasti mobility a dohod o technické spolupráci, prosazovaly jako 
hlavní zásadu dodržování práv migrantů; 

– připomíná členským státům, že mají mezinárodní povinnost pomáhat lidem, kteří 
se ocitli na moři v nouzi; 

– vyzývá členské státy, aby změnily nebo přezkoumaly veškeré právní předpisy, 
které ukládají postihy osobám, jež na moři pomáhají migrantům v nouzi; 

– vyzývá všechny členské státy, aby se účastnily programů EU zaměřených 
na přesídlování uprchlíků, a vybízí je k využívání humanitárních víz;  

– naléhavě žádá členské státy, aby v souladu se stávajícími zákony v oblasti 
základních práv a azylu zajistily důstojné podmínky přijímání migrantů, s tím, že 
zvláštní pozornost je nutné věnovat ohroženým osobám a omezování rizika 
sociálního vyloučení žadatelů o azyl; žádá Komisi, aby sledovala uplatňování 
společného evropského azylového systému (CEAS), zejména směrnice 
2013/32/EU, a věnovala přitom zvláštní pozornost žadatelům o azyl, kteří 
vyžadují zvláštní procesní záruky; 

– vyzývá k vytvoření účinného harmonizovaného azylového systému EU, v jehož 
rámci by docházelo ke spravedlivému přerozdělování žadatelů o azyl mezi 
členské státy; 

– vyjadřuje lítost nad hlášenými případy násilného vracení osob na vnějších 
hranicích EU; připomíná členským státům jejich povinnost dodržovat zásadu 
nenavracení, jak ji uznává Ženevská úmluva a Evropský soud pro lidská práva, 
a zákaz hromadného vystěhovávání, který je uveden v článku 19 Listiny 
základních práv; vyzývá Komisi, její agentury a členské státy, aby zajistily 
dodržování těchto i jiných mezinárodních a unijních povinností; 

60. je toho názoru, že obzvláště ohroženou skupinou jsou migrující děti, zvláště jsou-li 
bez doprovodu; vyzývá Komisi a členské státy, aby uplatňovaly usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 12. září 2013 o situaci nezletilých osob v EU bez doprovodu; vyzývá 
členské státy, aby důsledně uplatňovaly soubor předpisů týkajících se společného 
evropského azylového systému s cílem zlepšit v EU podmínky nezletilých osob 
bez doprovodu; vítá rozsudek Soudního dvora ve věci C-648/11, v němž se uvádí, že 
členským státem příslušným k posuzování žádosti o azyl podané nezletilou osobou bez 
doprovodu ve více než jednom členském státě je členský stát, ve kterém se tato nezletilá 
osoba nachází poté, co tam podala žádost o azyl; připomíná, že nezletilé osoby bez 
doprovodu jsou v první řadě dětmi a že způsob, jakým s nimi budou členské státy a EU 
zacházet, se musí spíše než přistěhovaleckou politikou řídit zásadou ochrany dítěte; 

61. vyzývá k posouzení toho, jak se vynakládají finanční prostředky vyčleněné na oblast 
vnitřních věcí a používané v jejím rámci, zejména prostředky poskytnuté na přijímání 
žadatelů o azyl; vyzývá EU, aby přijala příslušná opatření, pokud se zjistí, že se tyto 
prostředky používají na činnost, která je v rozporu se základními právy; 
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62. vyzývá k poskytnutí pomoci členským státům ležícím u vnějších hranic Unie, s cílem 
pomoci jim s odstraňováním systémových nedostatků v oblasti podmínek přijímání 
migrantů a azylového řízení, které se v důsledku narůstajícího počtu žadatelů o azyl 
zhoršují;  

63. vyzývá členské státy, aby bez dalších odkladů ratifikovaly Úmluvu Rady Evropy 
o opatřeních proti obchodování s lidmi;  

Solidarita v době hospodářské krize  

64. vyjadřuje politování nad způsoby, jakými finanční, hospodářská a dluhová krize spolu 
s určitými hospodářskými opatřeními, která bylo nutné přijmout, zasáhla ekonomická 
a sociální práva lidí, a vystavila je tak často riziku chudoby, vyloučení a izolace; 

65. zdůrazňuje, že členské státy, které provádějí strukturální reformy a nápravná opatření 
v rámci svých sociálních a ekonomických systémů, musí vždy dodržovat Listinu 
základních práv; 

Trestná činnost a boj proti korupci 

66.  znovu opakuje, že trestný čin korupce, zejména organizovaný zločin, představuje 
závažné porušení základních práv a ohrožení demokracie a právního státu; zdůrazňuje, 
že korupce snižuje úroveň a kvalitu veřejných služeb odčerpáváním veřejných 
prostředků, které pak nemohou být používány k účelům, k nimž jsou určeny, což 
závažným způsobem ohrožuje spravedlivé zacházení se všemi občany; naléhavě vyzývá 
členské státy a evropské instituce, aby vytvořily účinné nástroje k prevenci korupce 
a trestné činnosti, boji proti nim a k jejich trestání a aby pravidelně ověřovaly využívání 
veřejných prostředků, ať už se jedná o evropské nebo státní prostředky; za tímto účelem 
vyzývá členské státy a orgány EU, aby usnadnily rychlé zřízení Úřadu evropského 
veřejného žalobce, což by poskytlo náležité záruky nezávislosti a účinnosti; 

67. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby přijala protikorupční strategii, která by byla 
doplněna účinnými nástroji; vyzývá všechny členské státy a EU, aby se připojily 
k Partnerství pro otevřené vládnutí a vytvořily konkrétní strategie na podporu 
transparentnosti, posílení postavení občanů a boj proti korupci; vyzývá členské státy, 
aby sledovaly, jak jsou plněna doporučení obsažená v protikorupční zprávě Evropské 
komise a v usnesení Parlamentu ze dne 23. října 2013 o „organizované trestné činnosti, 
korupci a praní špinavých peněz: doporučené kroky a iniciativy“, a aby prohloubily 
policejní a soudní spolupráci v boji proti korupci;  

68. naléhavě vyzývá členské státy, aby zintenzivnily boj proti všem druhům závažné 
organizované trestné činnosti, mezi něž patří obchodování s lidmi, pohlavní zneužívání 
a sexuální vykořisťování, mučení a nucená práce, zvláště pak žen a dětí;  

69. zdůrazňuje, že obchodování s lidmi a jakákoli jiná forma vykořisťování jsou trestnou 
činností, která se v Evropě stává stále obvyklejším jevem a která v minulých letech 
našla svou živnou půdu ve spirálovitě narůstajícím počtu přistěhovalců uvnitř EU i za 
jejími hranicemi; vyzývá proto Komisi, aby posílila evropskou legislativu týkající se 
obchodování s lidmi, a zasadila se tak o harmonizaci vnitrostátních právních předpisů 
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členských států;  

Podmínky ve vězeních a jiných vazebních zařízeních 

70. připomíná, že orgány členských států musí zaručovat základní práva vězňů; vyjadřuje 
politování nad podmínkami ve věznicích a jiných vazebních zařízeních v mnoha 
členských státech, mezi něž patří přeplněnost věznic a špatné zacházení s vězni; 

72. připomíná doporučení, která předložil Komisi ve svém usnesení ze dne 27. února 2014 
o přezkumu evropského zatýkacího rozkazu (2013/2109(INL)); 

73. vyjadřuje politování nad tím, že tři rámcová rozhodnutí o předávání odsouzených osob, 
probačních a alternativních sankcích a evropském příkazu k výkonu dohledu, která by 
mohla významně přispět ke snížení přeplněnosti věznic, uplatnily pouze některé členské 
státy; 

74. vyzývá Komisi, aby posoudila dopad zadržovacích opatření a systémů trestního 
soudnictví na děti; poukazuje na to, že v celé EU dochází k přímému porušování práv 
dětí, které žijí se svými rodiči v zadržovacích zařízeních; poukazuje na to, že v EU žije 
každoročně asi 800 000 dětí v odloučení od svého uvězněného rodiče, což má 
mnohonásobný dopad na práva těchto dětí; 

Spravedlnost 

75. poukazuje na to, že mezi nejvyšší priority evropských orgánů v rámci Agendy EU 
v oblasti spravedlnosti do roku 2020 by mělo i nadále patřit budování evropského 
prostoru práva na základě vzájemného uznávání a právních záruk, což by vedlo 
k harmonizaci odlišných systémů soudnictví jednotlivých členských států, zvláště pak 
v oblasti trestního práva; domnívá se, že z hlediska důvěry občanů v řádné fungování 
evropského prostoru práva má zásadní význam účinné uplatňování Listiny základních 
práv i sekundárního práva EU v oblasti základních práv; 

76. poukazuje na to, že z hlediska ochrany základních práv, která jsou účinná, pouze pokud 
jsou soudně vymahatelná, a z hlediska demokracie a právního státu má základní význam 
právo na přístup ke spravedlnosti a nezávislým a nestranným soudům; znovu 
zdůrazňuje, že je důležité zajistit účinné fungování systému občanskoprávního 
i trestněprávního soudnictví a zaručit nezávislost soudnictví;  

77. vítá evropský portál e-justice, který provozuje Komise a který poskytuje odborníkům 
i veřejnosti informace o soudních systémech a je praktickým nástrojem ke zlepšení 
přístupu ke spravedlnosti; portál má samostatnou část vyhrazenou základním právům, 
jejímž cílem je informovat občany o tom, kam se mohou obrátit v případě, že byla 
porušena jejich základní práva; 

78. vítá práci, která byla na evropské úrovni odvedena v oblasti harmonizace postupů 
trestního řízení v jednotlivých členských státech, a její příznivé dopady z hlediska 
občanů; opětovně poukazuje na důležitost přijetí souboru právních předpisů EU 
v oblasti procesních práv zaručujících nejvyšší úroveň ochrany, která je zakotvena 
v Listině základních práv, mezinárodních smlouvách o lidských právech a v ústavním 
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právu členských států;  

79. vyjadřuje politování nad tím, že v mnoha členských státech není zajištěn dostatečný 
přístup k právní pomoci a že v případě osob, které nemají dostatek prostředků, to má 
vliv na jejich právo na přístup ke spravedlnosti; za velmi důležité považuje to, aby EU 
přijala účinnou a komplexní směrnici o právní pomoci; 

Občanství 

80. je toho názoru, že aktivní participační občanství EU by mělo být povzbuzeno 
zpřístupněním dokumentů a informací, transparentností, řádným vládnutím a řádnou 
veřejnou správou, demokratickou účastí a demokratickým zastoupením a tím, že 
rozhodování bude probíhat co nejblíže občanům Unie; zdůrazňuje, že je nutno zajistit 
plnou účast občanské společnosti na rozhodování na evropské úrovni zaručenou 
článkem 11 Smlouvy o Evropské unii, a podtrhuje důležitost zásad transparentnosti 
a dialogu; podotýká, že právo občanů na přístup k dokumentům, které jsou v držení 
veřejných orgánů, upevňuje postavení občanů a umožňuje jim kontrolovat a hodnotit 
činnost veřejných orgánů, které nesou před občany odpovědnost;  

81. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily pořádání informačních kampaní 
o evropském občanství a právech, která se s ním pojí: právu na diplomatickou 
a konzulární ochranu, petičním právu, právu předkládat stížnosti evropskému veřejnému 
ochránci práv, právu volit a být volen v evropských volbách a právu předkládat 
občanské iniciativy; 

82. vítá odhodlání evropského veřejného ochránce práv zasazovat se o řádnou veřejnou 
správu a transparentnost orgánů a institucí Unie; 

83. poukazuje na to, že informování občanů o jejich základních právech je nedílnou 
součástí práva na řádné vládnutí, jak je stanoveno v Listině základních práv; žádá 
členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost nejohroženějším osobám s cílem zajistit, 
aby jim jejich práva byla vysvětlována, pomáhat jim a zajistit dodržování jejich práv;  

84. opětovně připomíná význam evropské občanské iniciativy jakožto nového práva občanů 
zavedeného Lisabonskou smlouvou, jehož cílem je posílit participační demokracii 
v EU; poukazuje na význam evropské občanské iniciativy, která je účinným nástrojem, 
jenž evropským občanům poskytuje přímé demokratické právo podílet se 
na demokratickém rozhodovacím procesu EU, a to vedle práva evropských občanů 
předkládat petice Evropskému parlamentu (EP) a jejich práva odvolat se k evropskému 
veřejnému ochránci práv; 

85. vyzývá Komisi, aby posílila úlohu evropské občanské iniciativy přijetím přístupu 
vstřícného vůči občanům, který by se v rámci nadcházející revize nařízení 211/20118 
zaměřil na řešení veškerých nedostatků tohoto nástroje, a současně aby zdokonalila 
informační kampaně určené pro občany ohledně využití evropské občanské iniciativy 
a jejího vlivu na přijímání politických rozhodnutí v EU; 

Oběti trestné činnosti 
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86. považuje ochranu obětí trestné činnosti za prioritu; vyzývá členské státy, aby 
bez odkladu řádně uplatnily směrnici EU týkající se obětí (2012/29/EU) s cílem dodržet 
lhůtu pro její provedení ve svém právu stanovenou na 16. listopadu 2015, a vyzývá 
Komisi a členské státy, aby v souladu s článkem 28 této směrnice zajistily 
shromažďování srovnatelných údajů o jejím provedení, zejména o přístupu obětí 
k jejich právům, včetně obětí trestných činů spáchaných na základě diskriminace; 
domnívá se, že k ochraně obětí trestné činnosti je ještě potřeba mnoho učinit – 
informovat je o jejich právech, zajistit účinný systém míst, kam se mohou obracet, 
a školit policisty a právníky v oblasti navazování vztahu založeného na důvěře, jak 
ukazuje průzkum týkající se podpory obětí trestných činů, který provedla Agentura 
Evropské unie pro základní práva; vítá přijetí nařízení o vzájemném uznávání 
ochranných opatření v občanských věcech, k němuž došlo v roce 2013;  

87. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 

Or. en 

 
 
 

 
 


