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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. připomíná, že podle článku 2 Smlouvy o Evropské unii je EU založena na hodnotách 

„úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování 

lidských práv, včetně práv osob náležejících k menšinám“; zdůrazňuje, že je nanejvýš 

důležité zajistit, posilovat a prosazovat plné dodržování těchto hodnot jak na úrovni Unie, 

tak na úrovni členských států; připomíná, že lidská práva jsou univerzální a nedělitelná; 

2. domnívá se, že závěry a stanoviska Agentury Evropské unie pro základní práva 

a judikatura Soudního dvora Evropské unie jsou dobrým základem pro výklad článku 2 

SFEU a rozsahu práv zakotvených v Listině základních práv; 

3. bere na vědomí povinnost přistoupit k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 

a základních svobod (EÚLP), jak je stanoveno ve Smlouvách; zdůrazňuje skutečnost, že 

Smlouvy uznávají, že základní práva, která zaručuje EÚLP a která vyplývají z ústavních 

tradic společných členským státům, tvoří obecné zásady práva Unie; 

4. zdůrazňuje, že v případě systémového ohrožení právního státu by měl být za účelem 

nápravy použit článek 7 a postup pro posílení právního státu; považuje za důležité vytvořit 

mezi EU a jejími členskými státy nový konsensus o dodržování demokracie, zásad 

právního státu a základních práv s cílem zajistit dodržování těchto hodnot mezi 

evropskými občany a zabránit jakémukoliv jejich porušování; jakékoliv zpochybňování 

zásad právního státu je přípustné a žádná demokratická země se jej nemůže ani nesmí 

dopouštět; 

5. zdůrazňuje, že je důležité zajistit plné dodržování Listiny základních práv během celého 

legislativního procesu; vítá v tomto ohledu dohodu o zdokonalení tvorby právních 

předpisů a upozorňuje na zásadní úlohu komplexních posouzení dopadů, ale i úzké 

spolupráce mezi orgány a institucemi EU a členskými státy; připomíná, že efektivní 

a přesné provádění právních předpisů EU je stěžejní pro ochranu hodnot Unie a tato 

ochrana je zásadní pro důvěryhodnost EU jako celku; 

6. poukazuje na to, že účelem bezpečnostní politiky a politiky v oblasti spravedlnosti je 

ochrana svobody a základních práv; zdůrazňuje proto, že tvorba právních předpisů 

a politik v této oblasti musí být v souladu s Listinou základních práv; 

7. domnívá se, že je třeba vyvíjet další úsilí o soudržné a jednotné uplatňování Listiny, a to 

i prostřednictvím zvyšování povědomí mezi pracovníky působícími v této oblasti 

a širokou veřejností, s cílem zajistit, aby byly dodržovány a podporovány zásady právního 

státu a základní práva evropských občanů, a zdůrazňuje, že by orgány a instituce Evropské 

unie měly jít v tomto příkladem; poukazuje na to, že by mělo být vyvinuto značné úsilí ke 

zlepšení ochrany svobody projevu, shromažďování a sdružování a svobodných 

sdělovacích prostředků, stejně jako k zajištění nezávislosti soudnictví; 
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8. podporuje, že Komise vůbec poprvé zahájila nový postup pro právní stát; doporučuje, aby 

bylo provedeno důkladné hodnocení fungování tohoto postupu a jeho výsledků za účelem 

zlepšení jeho účinnosti; 

9. bere na vědomí první dva dialogy o právním státu vedené Radou; s potěšením očekává 

hodnocení tohoto mechanismu, které by mělo zvýšit jeho význam a komplementaritu 

s dalšími nástroji EU pro posílení právního státu; 

10. vyzývá k tomu, aby Agentura Evropské unie pro základní práva byla pověřena úkolem 

vypracovat každé dva roky zprávu o rozsahu, v jakém mají nejchudší občané Evropy 

přístup ke všem základním právům, jak je stanoveno v Listině základních práv Evropské 

unie; 

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

svobod (EÚLP) přispívá k ochraně lidských práv a základních svobod občanů EU 

a členských států; znovu důsledně připomíná, že po vydání stanoviska 2/13 Evropského 

soudního dvora vyzval Komisi, aby určila potřebné kroky, které povedou k přistoupení 

Evropské unie k EÚLP v souladu se závazkem uvedeným v čl. 6 odst. 2 SEU; 

12. zdůrazňuje, že postup uvedený v článku 7 SEU je mechanismem pro případ krajní nouze, 

jehož potenciál může být naplno využíván jen zřídka kvůli požadavku jednomyslnosti 

Evropské rady; upozorňuje v této souvislosti na své usnesení o zřízení mechanismu EU 

pro demokracii, právní stát a základní práva; znovu opakuje své doporučení pro zřízení 

komplexního mechanismu Unie, aby byla zajištěna účinná kontrola dodržování základních 

práv a zásad právního státu v členských státech; doporučuje, aby Pakt Unie o demokracii, 

právním státu a základních právech zahrnoval preventivní a nápravné prvky, a poukazuje 

na návrh vypracovávat roční evropskou zprávu o demokracii, právním státu a základních 

právech, která má být vypracována za použití různých zdrojů a která by měla tvořit základ 

pro prevenci a nápravu porušování hodnot Unie; 

13. vyzývá k rozsáhlé diskusi o úkolech a činnostech Agentury Evropské Unie pro základní 

práva; zdůrazňuje význam práce agentury při poskytování odborných znalostí orgánům 

a institucím EU a členským státům EU a uznává její velký přínos k rozšíření povědomí 

o dodržování základních práv v Unii. 
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