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NÁVRHY 

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Petiční výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého 

návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá trvalé úsilí Komisi o zajištění toho, aby byla dodržována práva spojená s občanstvím 

EU, a vyzývá, aby jejich ochrana pokračovala prostřednictvím provádění ustanovení 

Listiny základních práv Evropské unie a příslušných ustanovení Smluv EU; připomíná, že 

v souladu s článkem 9 SEU a článkem 20 SFEU osoba, která má státní příslušnost 

členského státu, je rovněž občanem Unie; je přesvědčen, že občané EU budou moci plně 

využívat svých práv jen tehdy, pokud členské státy a orgány EU učiní pevný závazek 

k ochraně těchto práv; vyzývá Komisi, aby podporovala politiky a prováděla kampaně 

a činnosti zaměřené na zvyšování informovanosti o právech občanů a o dostupných 

nástrojích k jejich uplatňování; 

2. je odhodlán posílit demokratický rozměr evropských voleb prostřednictvím reformy 

stávajícího evropského volebního zákona s cílem zvýšit účast občanů a důvěru 

v demokratický systém EU; je přesvědčen, že větší transparentnost, informovanost, účinný 

a nediskriminační přístup k informacím, obnovení demokratických postupů, nové volební 

systémy, včetně nástrojů elektronické demokracie a snížení digitální mezery mezi 

členskými státy, pokud jde o digitální infrastrukturu, podpoří rozvoj skutečného veřejného 

prostoru v Evropě;  je přesvědčen, že lepší a cílenější informace o evropské politice 

a o dopadu právních předpisů EU na každodenní životy občanů by zlepšily účast voličů 

evropských volbách; připomíná, že účast v evropských volbách je třeba podpořit 

zvýšením viditelnosti politických stran na evropské úrovni a že za posílení evropského 

charakteru voleb do Evropského parlamentu nesou společně odpovědnost EU a její 

členské státy; 

3. varuje před případnou právní nejistotou ohledně práv občanů EU, kteří žijí ve Spojeném 

království, a občanů Spojeného království, kteří žijí v EU, kterou vyvolalo vystoupení 

Spojeného království z EU; je přesvědčen, že by veškerá nedělitelná práva měla být 

přednostně zakotvena v dohodě o vystoupení Spojeného království z EU i v dohodě 

o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím a že dohody o těchto i dalších 

právech, jako je přístup ke zdravotní péči, je třeba dosáhnout v co nejkratší době; 

zdůrazňuje, že každá dohoda by měla být založena na zásadě vzájemnosti a 

nediskriminace; připomíná v tomto ohledu usnesení Evropského parlamentu ze dne 

5. dubna 2017 o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr 

vystoupit z Evropské unie1; 

4. připomíná, že v období od 1. ledna 2013 do 30. června 2016 se většina stížností obdržená 

evropským veřejným ochráncem práv týkala údajné nedostatečné transparentnosti, na což 

Komise upozornila ve své zprávě ze dne 24. 1. 2017 „O pokroku na cestě ke skutečnému 

občanství EU v letech 2013–2016“2; je přesvědčen, že plná transparentnost a integrita 

orgánů EU je základní podmínkou budování důvěry ve vztahu k občanům EU a toho, aby 

mohli plně využívat a uplatňovat svá občanská práva; žádá všechny orgány a instituce EU, 

aby se zabývaly přetrvávajícími nedostatky, a to mimo jiné v souladu s ustanoveními 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2017)0102. 
2 COM(2017) 0032. 
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článku 9 a čl. 10 odst. 3 SEU, článku 15 SFEU a článků 41 a 42 Listiny základních práv 

Evropské unie; 

5. bere na vědomí návrh Komise na revizi nařízení o evropské občanské iniciativě, jejímž 

cílem je zlepšit její fungování; v této souvislosti Komisi žádá, aby kromě nezbytných 

technických úprav zahrnula do návrhu také ustanovení k přezkumu podmínek právní 

přípustnosti a požadavků pro registraci evropské občanské iniciativy, jakož i postupy pro 

její posouzení, přičemž za výchozí bod by měly považovány rozsudky Tribunálu 

ve věcech „Minority SafePack“ (T-646/13) a „Stop TTIP“ (T-754/14); rozhodně 

podporuje toto nařízení jako významný nástroj participativní demokracie, jenž by , pokud 

by byl plně využíván, mohl zvýšit důvěru občanů v orgány a instituce EU a přispět 

k vytvoření  otevřenější Evropské unie; 

6. domnívá se, že vzhledem k rostoucímu dopadu on-line prostředí a sociálních médií 

na životy občanů, by evropské orgány měly i nadále rozvíjet nové mechanismy a veřejné 

politiky zaměřené na zajištění základních práv jednotlivců v digitálním prostředí, se 

zvláštním důrazem na zajištění svobody projevu, práva na soukromí a dobrou 

pověst, ochranu osobních údajů a zobrazení, a to zejména v případě nezletilých; 

7. domnívá se, že bezpečnost občanů EU a boj proti terorismu by měly být pro EU nejvyšší 

prioritou; vítá kroky, jež EU přijala s cílem posílit bezpečnostní unii; vyzývá 

k urychlenému dosažení interoperability informačních systémů EU v oblasti bezpečnosti, 

migrace a správy hranic, která by měla být v souladu se zásadami EU pro ochranu údajů; 

připomíná, že je nutné nalézt náležitou rovnováhu mezi bezpečností a základními právy; 

zdůrazňuje, že koordinace vnitřních a vnějších opatření EU v oblasti bezpečnosti má 

zásadní význam pro účinnou ochranu občanů EU a jejich důvěru ve schopnost EU 

ochranu zajišťovat; připomíná, že konzulární ochrana je klíčová pro zaručení této ochrany 

v zahraničí, a domnívá se, že v souladu s doporučeními Komise by proto měly být 

podniknuty další kroky směrem k harmonizaci a modernizaci pravidel týkajících se 

náhradních cestovních dokladů; 

8. znovu vyzývá Komisi, aby opětovně zahájila postup přistoupení EU k Evropské úmluvě 

o lidských právech v souladu s povinnostmi vyplývajícími z článku 6 SEU, a to tím, že 

posoudí možnosti, jak vyřešit námitky uvedené ve stanovisku Soudního dvora Evropské 

unie ze dne 18. prosince 2014; domnívá se, že by přistoupení EU k této úmluvě 

znamenalo výrazné zlepšení ochrany základních práv občanů EU a přispělo by k zajištění 

uceleného systému ochrany lidských práv v Evropě. 
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