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6.2.2019 A8-0051/1

Pozměňovací návrh 1
Morten Messerschmidt
za skupinu ECR

Zpráva A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU
(2017/2089(INI))

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 27a. zdůrazňuje, že obnovení kontrol na 
hranicích členských států, při plném 
dodržování lidských práv, bylo v převážné 
většině případů nezbytné a zaznamenává 
úspěch, neboť brání tomu, aby se přes 
hranice mezi členskými státy dostávali 
nelegální migranti, drogy a zbraně; 
vyzývá v této souvislosti Komisi, aby v 
nejlepším zájmu celé Unie respektovala 
členské státy, které se rozhodnou 
kontrolovat své hranice;
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6.2.2019 A8-0051/2

Pozměňovací návrh 2
Morten Messerschmidt
za skupinu ECR

Zpráva A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU
(2017/2089(INI))

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. připomíná povinnost přistoupit k 
Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 
(EÚLP) stanovenou v článku 6 SEU;  žádá 
Komisi, aby přijala nezbytná opatření k 
odstranění právních překážek, které brání 
uzavření procesu přistoupení, a aby 
předložila nový návrh dohody o 
přistoupení Unie k EÚLP a nabídla nová 
pozitivní řešení námitek, které vznesl 
Soudní dvůr Evropské unie ve stanovisku 
2/13 ze dne 18. prosince 2014;  domnívá 
se, že uzavřením procesu by byly zavedeny 
další ochranné záruky pro základní práva 
občanů a obyvatel Unie a byl by poskytnut 
další mechanismus pro prosazování 
lidských práv, především možnost podat u 
Evropského soudu pro lidská práva stížnost 
na porušování lidských práv v důsledku 
jednání orgánu EU nebo členského státu 
provádějících právo EU v rámci oblasti 
působnosti EÚLP;  dále se domnívá, že 
judikatura Evropského soudu pro lidská 
práva zajistí další vstupy pro stávající i 
budoucí opatření EU týkající se dodržování 
a prosazování lidských práv a základních 
svobod v oblasti občanských svobod, 
spravedlnosti a vnitřních věcí, a to nad 
rámec judikatury Soudního dvora Evropské 
unie v této oblasti; 

28. připomíná povinnost přistoupit k 
Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 
(EÚLP) stanovenou v článku 6 SEU; žádá 
Komisi, aby přijala nezbytná opatření k 
odstranění právních překážek, které brání 
uzavření procesu přistoupení, a aby 
předložila nový návrh dohody o 
přistoupení Unie k EÚLP a nabídla nová 
pozitivní řešení námitek, které vznesl 
Soudní dvůr Evropské unie ve stanovisku 
2/13 ze dne 18. prosince 2014; domnívá se, 
že uzavřením procesu by byly zavedeny 
další ochranné záruky pro základní práva 
občanů a obyvatel Unie a byl by poskytnut 
další mechanismus pro prosazování 
lidských práv, především možnost podat u 
Evropského soudu pro lidská práva stížnost 
na porušování lidských práv v důsledku 
jednání orgánu EU nebo členského státu 
provádějících právo EU v rámci oblasti 
působnosti EÚLP; dále se domnívá, že 
judikatura Evropského soudu pro lidská 
práva zajistí další vstupy pro stávající i 
budoucí opatření EU týkající se dodržování 
a prosazování lidských práv a základních 
svobod v oblasti občanských svobod, 
spravedlnosti a vnitřních věcí, a to nad 
rámec judikatury Soudního dvora Evropské 
unie v této oblasti; v tomto ohledu 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Soudní dvůr Evropské unie dosud 



AM\1176304CS.docx PE635.308v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

neudělil soudcům právo na svobodné 
vyjádření nesouhlasného stanoviska, což 
je v rozporu se stále političtější úlohou, 
kterou hrají rozhodnutí Soudního dvora; 
vyjadřuje pochybnosti o obhajitelnosti této 
politiky v moderní demokracii; 
poznamenává, že dlouholetou praxí 
Evropského soudu pro lidská práva je 
nesouhlasná stanoviska umožňovat, což 
vede k lepší a jasnější judikatuře;
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