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NÁVRHY 

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. poukazuje na to, že v souladu se Smlouvami a s Listinou základních práv Evropské unie je 

nutné nadále podporovat a zlepšovat ochranu a plné rozvíjení základních práv a zejména 

zajistit, aby EU, její orgány a všechny členské státy dodržovaly a prosazovaly hodnoty 

Evropské unie uvedené v článku 2 a všech příslušných článcích Smlouvy o EU; 

zdůrazňuje, že orgány Evropské unie by měly být v popředí tohoto úsilí, a poukazuje na 

to, že členské státy by měly být vzorem při účinném uplatňování těchto povinností; 

2. zdůrazňuje, že přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních 

svobod (EÚLP) výraznou měrou přispívá k ochraně lidských práv a základních svobod 

občanů EU a členských států; bere na vědomí posudek 2/13 Soudního dvora Evropské 

unie, ve kterém Soudní dvůr dospěl k závěru, že návrh dohody o přistoupení EU 

k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod není slučitelný s právem 

EU; vyzývá Komisi a Radu, aby co nejdříve řešily záležitosti, které Soudní dvůr 

znepokojují, a splnily tak povinnost přistoupit k EÚLP podle čl. 6 odst. 2 Smlouvy o EU 

a aby co nejdříve pokračovaly v jednáních takovým způsobem, který by byl přínosem pro 

ochranu práv v EU; 

3. upozorňuje na skutečnost, že by bylo vhodné kontrolovat všechny legislativní návrhy, 

včetně mezinárodních dohod, a obecně všechny politiky EU s cílem zajistit jejich soulad 

s Listinou základních práv; vyzývá členské státy a Komisi, aby zajistily, aby byly všechny 

právní předpisy EU, především hospodářské a finanční ozdravné programy, které mají 

nepříznivé dopady na životní podmínky mnoha lidí, soustavně prováděny v souladu 

s Listinou základních práv a Evropskou sociální chartou (článek 151 SFEU), zejména 

pokud jde o ochranu hospodářských a sociálních práv; 

4. domnívá se, že porušování práv, zneužívání nebo nerovnost v členských státech oslabují 

demokracii a právní stát a důvěru občanů v orgány Evropské unie; zdůrazňuje úlohu 

Parlamentu jakožto jediného přímo voleného orgánu při posuzování legislativních návrhů 

a politiky s cílem zajistit, aby byly v souladu s Listinou základních práv; vyzývá 

zákonodárce EU, aby prosazoval hodnoty EU, jak stanoví článek 3 Smlouvy o EU, 

zejména začleňování a rovné zacházení stanovené v článcích 8, 9 a 10 SFEU;  

5. připomíná, že v této souvislosti je třeba více než kdy jindy zajistit soulad mezi vnitřními 

a vnějšími aspekty, včetně mezinárodních dohod, ochrany a prosazování lidských práv 

v Evropské unii, a zdůrazňuje, že tvorba právních předpisů a politik v oblasti bezpečnosti 

a spravedlnosti a vnější rozměr politik Unie by měly být v souladu s Listinou základních 

práv i s EÚLP, protože cílem politik v oblasti bezpečnosti a spravedlnosti musí být 

zajištění a ochrana svobody a základních práv; 

6. zdůrazňuje, že je důležité zajistit ve všech členských státech účinnou a jednotnou ochranu 

právního státu a zabránit porušování základních práv, a uznává, že právní stát hraje 

klíčovou úlohu při prevenci porušování základních práv; připomíná, že základní práva 

jsou součástí balíčku hodnot EU a že článek 7 Smlouvy o EU obsahuje mechanismus, 
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jehož prostřednictvím je možné reagovat na všechny případy závažného a trvajícího 

porušení hodnot uvedených v článku 2 Smlouvy o EU členským státem, a zdůrazňuje, že 

článek 7 by se měl u všech členských států uplatňovat jednotně, aby se zajistilo rovné 

zacházení; 

7. vítá proto rámcové předpisy přijaté Komisí dne 11. března 2014, které se týkají nového 

rámce EU pro posílení právního státu, a rozhodnutí Rady pro obecné záležitosti ze dne 

16. prosince 2014 o zavedení stálého dialogu mezi členskými státy v Radě o situaci 

v oblasti právního státu v EU, neboť oba mechanismy by se měly uplatnit před zahájením 

řízení podle článku 7 Smlouvy o EU; vyzývá Komisi a Radu, aby Parlament pravidelně 

informovaly; 

8. zároveň však poukazuje na závažné překážky při provádění tohoto rámce, zejména na 

skutečnost, že formální rozhodnutí, že došlo k závažnému a trvajícímu porušení 

základních hodnot Unie v členském státě podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy o EU, vyžaduje 

jednomyslnost v Radě; 

9. naléhavě žádá orgány EU a členské státy, aby zavedly dodatečný mechanismus pro účinné 

sledování dodržování základních práv a právního státu v členských státech; domnívá se, 

že aniž jsou dotčeny stávající mechanismy, které se již používají v případě závažných 

a trvajících porušení práv, měla by navrhovaná alternativa: 

 a)  rozšířit mandát Agentury EU pro základní práva tak, aby zahrnoval sledování 

základních práv a právního státu ve všech členských státech, a to jak v rámci 

uplatňování práva Evropské unie, tak mimo něj, a tak, aby jí to umožňovalo 

zveřejňovat informace o porušování základních práv ze strany určitého členského 

státu; 

 b)  umožnit Komisi, aby na základě zjištění obsažených ve zprávách Agentury pro 

základní práva zahájila řízení pro porušení článku 2 Smlouvy o EU s cílem účinně 

zajistit vysokou úroveň ochrany základních práv v členských státech; 

10. zdůrazňuje význam spolupráce mezi orgány EU a vnitrostátními parlamenty, jakož 

i spolupráce mezi těmito institucemi a Radou Evropy a dalšími organizacemi; trvá na tom, 

že ochrana práv menšin je hlavní zásadou demokracie, a odsuzuje všechny formy 

diskriminace menšin a zranitelných osob a komunit, jak je uvedeno v článku 2 Smlouvy 

o EU; bere na vědomí rozhodnutí Rady monitorovat situaci v oblasti lidských práv 

v Evropské unii; 

11. připomíná zásadní význam včasného a řádného provedení a uplatňování práva EU, 

zejména pokud se dotýká základních práv a rozvíjí je; 

12. zdůrazňuje, že je nutné zvýšit transparentnost, demokratickou odpovědnost a otevřenost 

institucí v EU, a naléhavě žádá příslušné orgány EU a všechny členské státy, aby: 

 – vyvinuly úsilí s cílem urychleně přepracovat nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu 

veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby tak zajistily co 

největší transparentnost a zjednodušily postupy pro přístup veřejnosti k informacím 

a dokumentům; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby obnovila legislativní iniciativu 
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v souvislosti s evropským předpisem o přístupnosti, který by jako horizontální nástroj 

zvýšil ochranu osob se zdravotním postižením, a aby zajistila soulad všech politik EU 

v této oblasti; 

 – uspíšily revizi nařízení o evropské občanské iniciativě (nařízení (EU) č. 211/2011) 

v tomto volebním období s cílem zlepšit jeho fungování, začlenit pozměňovací návrhy 

a odstranit administrativní, organizační a finanční překážky, v jejichž důsledku 

nemohou všichni evropští občané řádně vykonávat svůj demokratický vliv 

prostřednictvím evropské občanské iniciativy, jak stanoví Smlouvy; naléhavě žádá 

Komisi, aby do svého návrhu zahrnula ustanovení nutná k tomu, aby určitým 

skupinám občanů, jako jsou nevidomí či občané žijící v zahraničí, přestala být upírána 

možnost uplatňovat právo na podporu občanských iniciativ, neboť takové vyloučení 

omezuje rovnost a zapojení občanů; 

 – uspíšily revizi směrnice 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit 

a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště 

v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky, a pomohly tak občanům 

EU, kteří žijí v jiném státě než v tom, jehož státními příslušníky jsou, účastnit se 

evropských voleb v zemi, v níž mají bydliště; vyzývá členské státy, aby všem svým 

občanům, včetně občanů žijících mimo EU, umožnily hlasovat v evropských volbách, 

a to především prostřednictvím včasné informační kampaně; 

 – věnovaly náležitou pozornost rostoucí části populace, která je ve vnitrostátních 

volbách zcela zbavena hlasovacího práva, neboť nemůže volit ani ve své domovské 

zemi, ani v zemi, v níž má bydliště. 
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