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Předmět: Nový postup pro právní stát 

Právní stát je uveden v článku 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) – spolu s úctou k lidské důstojnosti, 
svobodou, demokracií, rovností a dodržováním lidských práv, včetně práv příslušníků menšin – jako 
jedna z hodnot, na níž je Unie založena. Právní stát je rovněž zmíněn v preambulích k SEU a k 
Listině základních práv Evropské unie.  

Výše uvedené hodnoty a zásady nejsou účinně zajištěny nebo nejsou stejně chráněny ve všech 
členských státech.   

EU potřebuje účinný nástroj doplňující článek 7 SEU pro řešení situací, ve kterých členské státy 
neposkytují ochranu proti diskriminaci, marginalizaci a pronásledování.  Je zapotřebí zejména 
mechanismu dohledu nad dodržováním práva na nediskriminaci a práva menšin.  Parlament takovýto 
mechanismus požadoval při několika příležitostech, naposledy v usnesení ze dne 27. února 2014 o 
stavu dodržování základních práv v Evropské unii1 a v usnesení ze dne 12. března 2014 o hodnocení 
soudnictví, pokud jde o oblast trestního soudnictví a právního státu2.  

Dne 11. března 2014 Komise předložila sdělení, které vytyčuje rámec pro ochranu právního státu, a 
dne 16. prosince 2014 Rada rozhodla, že zahájí každoroční dialog o právním státě.  Ačkoli je to krok 
správným směrem, nejedná se o účinný mechanismus pro pravidelné hodnocení toho, jak členské 
státy dodržují základní hodnoty EU, o který Parlament žádal.   

Jak bude Rada postupovat za účelem zavedení účinného mechanismu, který zajistí, že základní 
hodnoty EU budou v členských státech dodržovány, v souladu s jejím prohlášením, že „základním 
předpokladem ochrany základních práv je respektování právního státu“? 
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1  Přijaté texty, P7_TA(2014)0173. 
2  Přijaté texty, P7_TA(2014)0231. 


