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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro ústavní 
záležitosti jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na články 44 a 51 této 
listiny,

– s ohledem na studii s názvem „The interpretation of Article 51 of the EU Charter of 
Fundamental Rights: the dilemma of stricter or broader application of the Charter to 
national measures“ (Interpretace článku 51 Listiny základních práv EU: dilema 
přísnějšího nebo širšího uplatňování Listiny ve vnitrostátních opatřeních), kterou 
v únoru 2016 zveřejnila tematická sekce C generálního ředitelství pro vnitřní politiky;

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2016 o vytvoření mechanismu EU pro 
demokracii, právní stát a základní práva1, zejména na jeho bod 20;

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2017 o možném vývoji a změnách 
současného institucionálního uspořádání Evropské unie2, zejména na jeho bod 45;

A. vzhledem k tomu, že v článku 6 Smlouvy o Evropské unii (SEU) jsou uznána práva, 
svobody a zásady obsažené v Listině základních práv Evropské unie ze dne 
7. prosince 2000, ve znění upraveném dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku, jež má 
stejnou právní sílu jako Smlouvy;

B. vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 51 Listiny jsou její ustanovení určena mimo 
jiné orgánům, institucím a jiným subjektům Unie; vzhledem k tomu, že podle čl. 51 
odst. 1 jsou ustanovení Listiny určena členským státům, výhradně pokud uplatňují 
právo Unie;

C. vzhledem k tomu, že čl. 51 odst. 1 rovněž stanoví, že orgány, instituce a jiné subjekty 
Unie „[...] podporují uplatňování“ Listiny; zdůrazňuje, že Listina není pouze souborem 
zákazů, ale měla by být rovněž považována za nástroj k přijímání opatření s cílem 
zajistit účinné uplatňování jejích ustanovení.

D. vzhledem k tomu, že článek 6 SEU zdůrazňuje, že základní práva, která jsou zaručena 
Evropskou úmluvou o lidských právech (EÚLP), musí tvořit obecné zásady práva Unie;

E. vzhledem k tomu, že článek 151 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) odkazuje 
na základní sociální práva, například na ta, která jsou uvedena v Evropské sociální 
chartě;

F. vzhledem k tomu, že studie Parlamentu z listopadu 2017 o provádění Listiny základních 
práv v institucionálním rámci EU3 pojednává mimo jiné o významu Listiny pro činnost 
Komise podle Smlouvy o zřízení Evropského mechanismu stability (smlouvy o ESM) a 

                                               
1 Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 162.
2 Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 201.
3 „The Implementation of the Charter of Fundamental Rights in the EU institutional framework“ (Provádění 
Listiny základních práv v institucionálním rámci EU), Evropský parlament, generální ředitelství pro vnitřní 
politiky, tematická sekce C – Občanská práva a ústavní záležitosti, listopad 2017.
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v souvislosti s evropským semestrem; vzhledem k tomu, že se v rámci ekonomické 
správy Unie věnuje málo pozornosti sociálním právům stanoveným v Listině; vzhledem 
k tomu, že tato práva je třeba je považovat za skutečná základní práva;

G. vzhledem k tomu, že Agentura EU pro základní práva (Agency for Fundamental Rights, 
FRA) formulovala řadu doporučení pro účinné provádění Listiny základních práv ve 
svých stanoviscích s názvem „Improving access to remedy in the area of business and 
human rights at the EU level“1 (Zlepšování přístupu k opravným prostředkům v oblasti 
podnikání a základních práv na úrovni EU) a „Challenges and opportunities for the 
implementation of the Charter of Fundamental Rights“ (Výzvy a příležitosti pro 
provádění Listiny základních práv)2;

1. konstatuje, že Listinu základních práv je třeba uplatňovat plně v souladu s EÚLP a 
současně uznat význam Evropské sociální charty a evropského pilíře sociálních práv, 
a vyzývá Komisi, aby urychlila postup přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských 
právech a aby zvýšila prioritu průzkumu věnovanému tomu, zda může EU přistoupit 
k Evropské sociální chartě;

2. naléhavě vyzývá Komisi, aby objasnila působnost článku 51 Listiny základních práv, 
neboť různé výklady tohoto článku zvyšují zmatek a způsobují, že je Listina 
uplatňována nejasně a neuspokojivě3;

3. vyzývá Komisi, aby poskytla členským státům pokyny ohledně toho, jak by měla být při 
provádění práva Unie zohledněna základní práva;

4. zdůrazňuje, že čl. 51 odst. 1 Listiny požaduje podporu práv a zásad uvedených v Listině 
a poukazuje na spojitost mezi hodnotami Unie a Listinou, jakož i na spojitost 
s kodaňskými kritérii pro přistoupení třetích zemí k Unii; vyjadřuje politování nad tím, 
že EU dosud nemá k dispozici ucelený mechanismus na ochranu demokracie, právního 
státu a základních práv, jak jej požadoval Parlament ve svém usnesení ze dne 
14. listopadu 20184, který by umožňoval systematicky sledovat dění v orgánech 
a institucích EU a v členských státech, jež by vyžadovalo zákrok za účelem ochrany a 
zajištění dodržování práv, svobod a zásad Listiny; navrhuje, aby se podmínky uvedené 
v kodaňských kritériích a týkající se základních práv nepoužívaly pouze jednou jako 
podmínky přistoupení, ale aby jejich dodržování ze strany členských států bylo 
pravidelně posuzováno;

5. se znepokojením konstatuje, že Listina základních práv se v členských státech 
uplatňuje pouze při provádění práva EU, a vyzývá jednotlivé orgány EU, aby při příští 
revizi Smlouvy zvážily rozšíření oblasti působnosti Listiny;

6. vyzývá Komisi, ostatní instituce EU a celostátní a regionální vlády členských států, aby 
se pravidelně radily s agenturou  FRA, kdykoli je dodržování základních práv ohroženo; 
vyzývá navíc k tomu, aby se v rámci evropského semestru zavedlo povinné posuzování 

                                               
1 Stanovisko agentury FRA č. 1/2017, 10. dubna 2017.
2 Stanovisko agentury FRA č. 4/2018, 24. září 2018.
3 Viz například oddíl 2.3 stanoviska agentury FRA č. 4/2018 ze dne 24. září 2018.
4 Přijaté texty, P8_TA(2018)0456.
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a přezkum toho, zda členské státy dodržují ustanovení Listiny;

7. vyjadřuje znepokojení nad tím, že před přijetím legislativních návrhů Komisí není 
systematicky posuzován dopad na lidská práva, a vyzývá Komisi, Radu a Parlament, 
aby u každého legislativního návrhu prováděly nezávislé a komplexní kontroly 
slučitelnosti a posouzení dopadů na základní práva, a začleňovaly tak hledisko 
základních práv do všech relevantních oblastí politiky;

8. vyzývá Komisi, Radu a Parlament, aby zavedly systematické  konzultace s orgány 
a institucemi disponujícími odbornými znalostmi v oblasti lidských práv obecně, 
a zejména znalostmi, pokud jde o Listinu základních práv; odkazuje v této souvislosti 
na agenturu FRA, ale také na příslušné subjekty Rady Evropy a Organizace spojených 
národů:

9. připomíná, že Soudní dvůr rozhodl,1 že Komise musí plně dodržovat Listinu, i pokud 
jde o úkoly svěřené Komisi podle smlouvy o ESM, zejména pokud jde o podpisy 
memorand o porozumění, a že totéž platí pro doporučení pro jednotlivé země 
v souvislosti s evropským semestrem; vyzývá Komisi, aby systematicky začleňovala 
posouzení dopadu na základní práva do správy sociálně ekonomických záležitostí EU a 
zvláštní pozornost věnovala souladu se sociálními ustanoveními Listiny;

10. zdůrazňuje, že mezery v provedení a řádném uplatňování práva EU v členských státech 
mohou mít skutečný dopad na užívání základních práv EU; v této souvislosti připomíná 
úlohu Komise jakožto strážkyně Smluv a skutečnost, že Komise nese nejvyšší, ne-li 
primární, odpovědnost za ochranu základních práv, a to v případě nutnosti 
prostřednictvím řízení o nesplnění povinnosti; vyzývá v tomto ohledu k odhodlanějšímu 
vedení při zajišťování náležitého provádění právních předpisů EU, zejména pokud jde 
o právo na ochranu životního prostředí, které je zakotveno v článku 37 Listiny, a to 
prostřednictvím pečlivějších, rezolutnějších a detailnějších postupů při řízení 
o nesplnění povinnosti; připomíná, že je důležité rychle zavést a řádně provádět pilíř 
týkající se přístupu k právní ochraně v rámci Aarhuské úmluvy;

11. zdůrazňuje, že působnost Listiny se vztahuje též na agentury EU; konstatuje proto, 
že kdykoli jsou předpisy nebo rozhodnutí o zřízení agentur vypracovávány nebo 
revidovány, mělo by se uvést, že agentury musí v rámci svých mandátů dodržovat 
Listinu základních práv a mezinárodní právo v oblasti lidských práv; vyzývá všechny 
agentury, aby přijaly strategii pro oblast základních práv, včetně kodexu chování pro 
své zaměstnance a nezávislého mechanismu pro detekci a oznamování případů porušení 
základních práv; vybízí zejména agenturu Frontex a Evropský podpůrný úřad pro 
otázky azylu (EASO), aby plně dodržovaly Listinu nejen ve svých obecných politikách, 
ale též při každodenních činnostech pohraniční a pobřežní stráže a azylových úředníků, 
kteří jsou těmto agenturám přiděleni;

12. vyzývá k bezodkladnému dokončení procesu přijímání horizontální antidiskriminační 
směrnice EU2, která má poskytnout větší konkrétní záruky dodržování základních práv 

                                               
1 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 20. září 2016, Ledra Advertising Ltd a další v. Evropská 
komise a Evropská centrální banka (ECB), ECLI:EU:C:2016:701.
2 Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání 
nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (COM(2008)0426).
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v Unii na základě přijetí konkrétních právních předpisů EU, čímž by se předešlo 
stávající interferenci článku 51;

13. připomíná význam zásady subsidiarity a zároveň vybízí členské státy, aby v souladu 
s EÚLP uplatňovaly Listinu v co největším možném rozsahu, a vybízí k výměně 
osvědčených postupů mezi členskými státy, Unií a jejími agenturami; připomíná 
a podporuje skutečnost, že soudci členských států Listinu oceňují, pozitivně interpretují 
a uplatňují;

14. zdůrazňuje, že Listina je pravděpodobně hlavním nástrojem, jak hájit, prosazovat a 
převést hodnoty Unie do praxe, a to jejím uplatňováním v konkrétních politikách 
a politických činnostech; podtrhuje, že je nutné, aby EU dodržovala tyto hodnoty ve své 
vnější politice i interně, a to tak, že posílí uplatňování Listiny na své občany 
a obyvatele, a aby tyto hodnoty dodržovala i při přijímání uprchlíků a migrantů;

15. zdůrazňuje, že všechny orgány, instituce a subjekty EU, včetně agentury Frontex, a 
členské státy jsou v plné míře vázány ustanoveními Listiny základních práv;

16. připomíná, že otázky ochrany národnostních menšin a diskriminace na základě jazyka 
jsou předmětem Smluv i Listiny základních práv; vyzývá k přijetí konkrétních 
administrativních kroků v rámci orgánů EU s cílem povzbudit vlády členských 
států k hledání udržitelných řešení a prosazování kultury jazykové rozmanitosti ve 
vlastních členských státech, a to mimo úřední jazyky EU; 

17. vybízí k vytvoření a podpoře vnitrostátních institucí působících v oblasti lidských práv, 
které přispějí k tomu, aby byla dodržována základní práva jak v rámci politických, tak 
legislativních procesů, a poskytnou pomoc jednotlivcům v konkrétních případech;

18. konstatuje, že v oblasti přístupu k opravným prostředkům pro oběti porušení základních 
práv v souvislosti s podnikáním ve třetích zemích jsou stále nedostatky, a vyzývá k 
tomu, aby do vnějších dohod EU, zejména do jejích obchodních a investičních dohod, 
byly začleněny dostupné, levné a nebyrokratické mechanismy, které obětem umožní 
bojovat proti tomuto porušování, pokud je dotčený podnik usazen v EU;

19. zdůrazňuje, že práva občanů EU byla posílena prostřednictvím Evropské občanské
iniciativy, která byla zavedena s Lisabonskou smlouvou, začala být uplatňována v roce 
2012 a dává občanům EU právo požádat Komisi o navržení nových právních předpisů 
EU, konstatuje, že zatím byly zaznamenány čtyři úspěšné iniciativy, z nichž  tři vedly 
k vytvoření nových právních předpisů;

20. vyzývá Komisi, aby před uzavřením vnějších dohod, zejména dohod obchodních, 
systematicky prováděla posouzení dopadu na lidská práva;

21. zdůrazňuje, že je důležité stanovit pravidla, která jsou nezbytná k ochraně rozpočtu 
Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu a základních práv 
v členských státech; podporuje zavedení přísných a soudržných doložek týkajících se 
základních práv do pracovních znění návrhů nařízení, jimiž se zřizují fondy EU;

22. odsuzuje bezprecedentní a ojedinělé rozhodnutí Polska odmítnout na zasedání ministrů 
spravedlnosti dne 11. října 2018 v Lucemburku závěry Rady ohledně uplatňování 
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Listiny základních práv EU;

23. připomíná politickou dohodu mezi hlavními orgány EU a členskými státy, pokud jde 
o přistoupení EU k EÚLP; domnívá se, že dokončení tohoto procesu by přineslo další 
záruky pro základní práva občanů a obyvatel Unie; žádá, aby byly učiněny kroky 
nezbytné k odstranění právních překážek, které brání završení tohoto procesu 
přistoupení. 
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