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NÁVRHY 

Petiční výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně 

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

– s ohledem na druhou část Smlouvy o fungování Evropské unie („Zákaz diskriminace a 

občanství Unie“) a na Listinu základních práv Evropské unie,  

– s ohledem na právo předložit petici stanovené v článku 227 Smlouvy o fungování 

Evropské unie a v článcích 215 až 218 jednacího řádu; 

– s ohledem na článek 53 jednacího řádu, 

– s ohledem na svá předchozí usnesení o jednáních Petičního výboru, 

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 8. května 2013 nazvanou „Zpráva o občanství EU za 

rok 2013 – Občané EU: vaše práva, vaše budoucnost“ (COM(2013)0269),  

– s ohledem na posudek Soudního dvora Evropské unie vydaný dne 18. prosince 2014 

týkající se návrhu dohody o přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod (EÚLP)(stanovisko 2/13) a na problémy, které uvádí v 

souvislosti s otázkou jeho slučitelnosti s právními předpisy EU,  

A. vzhledem k tomu, že práva vyplývající z občanství Unie jsou obsažena ve Smlouvách a 

v Listině základních práv Evropské unie; vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva 

posílila vymahatelnost základních práv, pokud jde o provádění právních předpisů EU ze 

strany členských států na vnitrostátní úrovni; vzhledem k tomu, že vstup Listiny v platnost 

vyvolal společně s Lisabonskou smlouvou velká očekávání mezi občany EU, a sice, že v 

Evropě byla zahájena nová epocha posílených práv; vzhledem k tomu, že článek 51 

Listiny stanoví, že členské státy a orgány, instituce a jiné subjekty EU musí tato práva a 

zásady dodržovat a podporovat jejich uplatňování v souladu se svými pravomocemi; 

vzhledem k tomu, že tento článek vnímá Komise jako omezení výkonu své úlohy 

strážkyně Smluv; vzhledem k tomu, že přistoupení EU k EÚLP posílí její závazek v 

oblasti ochrany základních práv; 

B. vzhledem k tomu, že podpora zásad demokracie, právního státu, univerzálnost a 

nedělitelnost lidských práv a základních svobod, dodržování zásad lidské důstojnosti na 

mezinárodní scéně mohou být opravdové pouze tehdy, budou-li tyto zásady plně a 

důsledně prováděny v členských státech EU; vzhledem k tomu, že podle Eurobarometru je 

důvěra v soudní systém v některých členských státech mimořádně nízká;  

C. vzhledem k tomu, že téměř třetina petic zaslaných Parlamentu upozorňuje na údajné 

porušování základních práv uvedených v Listině, přičemž se tyto petice týkají takových 

otázek, jako je občanství, čtyři svobody, zaměstnanost, stav hospodářství, ochrana 

životního prostředí a spotřebitelů, soudní systémy, hlasovací práva a demokratická účast, 

transparentnost rozhodovacích procesů, zdravotní postižení, práva dětí, přístup ke 

vzdělání či jazyková práva; vzhledem k tomu, že některé petice otevírají otázky týkající se 

zdraví a přístupu ke zdravotní péči a zdravotnickým službám, ale také otázky související s 
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právem na práci, což je přímým důsledkem hospodářské krize; vzhledem k tomu, že petice 

jsou zpravidla prvním ukazatelem situace v oblasti základních práv v členských státech; 

D. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr Evropské unie plní důležitou úlohu, především 

prostřednictvím obecných právních zásad, při ochraně základních práv v EU; vzhledem k 

tomu, že judikatura Soudního dvora Evropské unie a judikatura Evropského soudu pro 

lidská práva je zpravidla ve vzájemném souladu; vzhledem k tomu, že přistoupení EU k 

Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod je nutné znovu zvážit s 

ohledem na posudek Soudního dvora EU, který byl vydán dne 18. prosince 2014; 

E. vzhledem k tomu, že právo předkládat petice vytvořilo těsné propojení mezi občany EU a 

Evropským parlamentem; vzhledem k tomu, že evropská občanská iniciativa zavedla nové 

přímé spojení mezi občany EU a orgány a institucemi EU a mohla by posílit rozvoj 

základních práv a občanských práv; vzhledem k tomu, že mezi občanská práva patří i 

právo předložit petici jakožto prostředek, s jehož pomocí mohou občané bránit svá 

základní práva, jak stanoví článek 44 Listiny a článek 227 SFEU; 

F. vzhledem k tomu, že se uznává, že vnitrostátní orgány (soudní orgány, donucovací a 

správní orgány) mají klíčovou úlohu, pokud jde o dosažení konkrétního účinku práv a 

svobod zakotvených v Listině; 

G. vzhledem k tomu, že by Komise měla být i nadále ostražitá, pokud jde o situaci, kdy 

členské státy neprovádějí právní předpisy EU do vnitrostátního práva nebo kdy je 

provádějí špatně; vzhledem k tomu, že občané EU nejsou dostatečně informováni o svých 

základních právech; 

H. vzhledem k tomu, že efektivnost specializovaných vnitrostátních subjektů, jako jsou 

vnitrostátní instituce zabývající se otázkami lidských práv či otázkami rovnosti, je velmi 

důležitá při poskytování pomoci občanům, aby mohli lépe vymáhat svá základní práva a 

členské státy uplatňovaly právní předpisy EU; 

I. vzhledem k tomu, že hospodářská krize a úsporná opatření v důsledku škrtů v oblasti 

veřejných služeb, rušení pracovních práv, privatizace a omezení veřejných výdajů měly 

rovněž negativní dopad na univerzální přístup ke kvalitnímu vzdělání v souvislosti s 

článkem 14 Listiny, právo na slušné a spravedlivé pracovní podmínky uznané v článku 31, 

právo na ochranu zdraví uznané v článku 35, právo na vlastnictví uznané v článku 17 a 

právo na sociální zabezpečení a sociální pomoc uznané v článku 34; 

J. vzhledem k tomu, že právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v 

obecních volbách v členském státě bydliště jsou uznána v článku 39 a v článku 40 Listiny; 

vzhledem k tomu, že právo na mobilitu by toto právo nemělo narušovat; 

K. vzhledem k tomu, že článek 21 Listiny uznává právo na zákaz jakékoli diskriminace 

založené na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických 

rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických  

názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, 

narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci; vzhledem k tomu, že podle 

čl. 19 odst. 1 SFEU může EU přijmout právní předpisy k boji proti konkrétním typům 

diskriminace; 
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L. vzhledem k tomu, že Listina zakotvuje právo na řádnou správu v Unii; vzhledem k tomu, 

že rovněž stanoví právo na přístup k dokumentům tří hlavních orgánů EU; vzhledem k 

tomu, že evropský veřejný ochránce práv představuje záruku, že tato práva budou 

dodržována; 

M. vzhledem k tomu, že u osob se zdravotním postižením je míra chudoby o 70 % vyšší, než 

je průměr, což je částečně důsledkem omezeného přístupu k zaměstnání; 

N. vzhledem k tomu, že články 37 a 38 Listiny uznávají právo na vysokou úroveň ochrany 

životního prostředí, která musí být pevně začleněna do politik Unie; 

1. vyjadřuje politování nad případy diskriminace vůči menšinám, včetně etnických a 

národnostních menšin, a to s ohledem na skutečnost, že lidská důstojnost je 

nedotknutelná; žádá, aby Rada odblokovala směrnici proti diskriminaci, jejímž cílem je 

uplatnit zásadu rovného zacházení vůči všem lidem bez ohledu na náboženství či vyznání, 

zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci; zdůrazňuje, skutečnost, že je třeba, aby 

byly odpovídajícím způsobem řešeny zvláštní potřeby nejzranitelnějších skupin 

obyvatelstva, jako jsou menšiny; vyzývá Radu a Komisi, aby konaly účinným a 

zodpovědným způsobem s cílem hájit hodnoty Unie, pokud jde o členské státy, které v 

těchto otázkách nedodržují v plném rozsahu své povinnosti vyplývající ze Smluv; 

2. vyjadřuje politování nad tím, že zákony jsou v mnoha členských státech prosazovány 

zájmovými skupinami, což ztěžuje nebo znemožňuje řádné dodržování Listiny základních 

práv s ohledem na způsob, kterým omezují svobodu shromažďování, svobodu sdružování, 

svobodu projevu či právo na kolektivní vyjednávání a akce; 

3. vyzývá Komisi, aby neprodleně zajistila, že členské státy začlení směrnici 2004/38/ES o 

volném pohybu občanů do vnitrostátního práva a že budou náležitě dodržovat její 

ustanovení, vzhledem k opakovanému předkládání petic, jež se týkají problémů, kterým 

čelí občané i jejich manželé, partneři a děti; všímá si, že vzrostl počet petic předložených 

v řadě členských států, které se týkají sporů ve věci péče o dítě v přeshraničním kontextu 

v rámci nařízení Brusel IIa a rovněž stížností na orgány některých členských států v 

souvislosti s odnětím péče o dítě rodičům, kteří uplatnili své právo pohybu v rámci EU; 

4. zdůrazňuje, že je třeba provést případné změny smluv s ohledem na další posílení ochrany 

základních práv ve Smlouvách EU; 

5. vyzývá členské státy a orgány a instituce EU, aby se plně zapojily do ochrany práv dětí v 

přeshraničních rodinných sporech; zdůrazňuje, že je třeba prosazovat práva dětí ve všech 

politikách EU s cílem zajistit, aby byly za všech okolností zohledněny nejlepší zájmy 

dítěte;   

6. zdůrazňuje, že zájmy a práva dětí občanů EU je třeba náležitě chránit, a to nejen v rámci 

Unie, ale i mimo její území, a vyzývá proto, aby byla posílena spolupráce s orgány 

odpovědnými za dobré životní podmínky dětí i ve skandinávských zemích, které nejsou 

členy EU; domnívá se, že partneři EU (včetně členů EHP), by měli ratifikovat Haagskou 

úmluvu z roku 1996 o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a 

spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí;  



 

PE549.253v04-00 6/10 AD\1060480CS.doc 

CS 

7. vyzývá k tomu, aby byl kladen větší důraz na ochranu práv dítěte, především pokud jde o 

pomoc dětem, které jsou v době, kdy žijí v zahraničí, odebrány ze svých domovů; 

domnívá se, že jako základ při řešení veškerých sporů ohledně péče o dítě v případě rodin, 

které žijí mimo svou vlastní zemi, by měla sloužit Úmluva OSN o právech dítěte, neboť 

věnuje zvláštní pozornost ochraně identity dítěte; 

8. vyzývá k tomu, aby všechny členské státy ratifikovaly Istanbulskou úmluvu, aby se tak 

rok 2016 mohl stát rokem boje proti násilí páchanému na ženách; 

9. poukazuje na to, že role Komise jako strážkyně Smluv nespočívá jen v tom, aby 

zajišťovala, že právní předpisy budou provedeny do vnitrostátních právních předpisů 

členských zemí, ale vztahuje se také na řádné uplatňování právních předpisů v plném 

rozsahu, zejména jedná-li se o ochranu základních práv občanů; vyjadřuje politování nad 

skutečným omezením působnosti, pokud jde o uplatňování Listiny, z důvodu přehnaně 

restriktivního výkladu článku 51 Listiny, který je vykládán tak, že zabraňuje vymáhání 

právních předpisů EU; domnívá se, že takovýto přístup by měl být změněn, aby se splnila 

očekávání občanů EU týkající se jejich základních práv; připomíná, že občané očekávají 

více než striktní výklad Listiny a že cílem by mělo být to, aby byla tato práva co 

nejúčinnější; vyjadřuje proto politování nad tím, že v řadě odpovědí na petice, jejichž 

předmětem jsou stížnosti na možná porušení základních práv, se Komise odvolává na 

nedostatečnou pravomoc; v této souvislosti vyzývá k zavedení mechanismu pro 

monitorování, systematické hodnocení a vydávání doporučení, aby se zajistilo obecné 

dodržování základních hodnot v členských státech; 

10. připomíná, že zaručení dodržování základních práv se vztahuje i na občany zemí, které 

nejsou členy EU, pokud pobývají na území EU, a že nucené návraty, neomezené 

zadržování v zadržovacích centrech pro imigranty nebo odmítnutí poskytnutí základní 

lékařské péče jsou porušením zásad Listiny základních práv; 

11. poukazuje na právní vakuum, pokud jde o přístup občanů k prostředkům právní nápravy v 

případě, že členské státy neprovedly právní předpisy EU, které se jich přímo týkají, nebo 

je provedly pozdě; zdůrazňuje, že je třeba na všech úrovních koordinovat akce s cílem 

chránit a prosazovat základní práva a do těchto činností zapojit orgány a instituce EU, 

členské státy, regionální a místní orgány, nevládní organizace a občanskou společnost; 

12. poukazuje na to, že v mnoha případech je pro veřejnost těžké přesně zjistit, na který orgán 

či instituci by se měli občané obrátit v případě, že jsou porušena jejich základní práva, a 

zdůrazňuje, že je třeba poskytovat jasné a dostupné informace s cílem zabránit jakýmkoli 

nedorozuměním, pokud jde o působnost a použitelnost Listiny základních práv nebo 

postup pro dosažení právní nápravy; 

13. připomíná Komisi, že je její institucionální povinností analyzovat stížnosti občanů týkající 

se možných porušení základních práv při uplatňování právních předpisů EU nejen ze 

strany EU nebo členského státu, ale také v případech, kdy systematicky selhává ochrana 

základních práv ve členských státech; 

14. vyzývá členské státy s ohledem na plné dodržování zásady subsidiarity, aby přijaly 

veškerá nezbytná opatření s cílem zajistit, aby byla základní práva na univerzální přístup 

ke kvalitní lékařské péči, spravedlnosti, sociálním službám a vysoce kvalitnímu 
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vzdělávání znovu zajištěna všem občanům EU, a především pak 122 milionům Evropanů, 

jimž hrozí chudoba a sociální vyloučení, a aby zajistily odstranění fyzických i jiných 

překážek, jimž čelí osoby se zdravotním postižením; zdůrazňuje, že finančně dostupný 

přístup k energie pro každou domácnost je zásadní otázkou a je nutné provést cílená 

opatření; vyzývá rovněž členské státy, aby uznaly ochranu životního prostředí jakožto 

klíčový faktor pro zajištění základního práva na zdraví;  

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby odstranily stávající překážky na vnitřním trhu a 

umožnily tak plné uplatňování práva na volný pohyb; 

16. připomíná, že přenositelnost práv v oblasti sociálního zabezpečení a dávek v 

nezaměstnanosti, důchodových práv a práv oblasti zdravotní péče, zejména v případě osob 

se zdravotním postižením, a uznání odborných kvalifikací a vysokoškolských studií jsou 

důležité pro zajištění toho, aby byla v plném rozsahu zaručena základní práv a občanské 

svobody, a to i s ohledem na podporu pracovní mobility, která v posledních letech vzrostla 

v důsledku hospodářské krize; konstatuje nicméně, že mnoho občanů stále čelí 

problémům při uplatňování těchto práv; opětovně připomíná, že vzájemné uznávání 

vysokoškolských diplomů má zásadní význam pro skutečnou mobilitu občanů EU; 

17. vyzývá členské státy, aby přijaly nezbytná právní a správní ustanovení k zajištění toho, 

aby všichni občané EU, kteří dosáhli věkové hranice pro účast ve volbách, mohli 

uplatňovat svá volební práva ve vnitrostátních a regionálních volbách, která mají dopad na 

jejich život; 

18. vyzývá členské státy a Komisi, aby při navrhování právních předpisů našly rovnováhu 

mezi protiteroristickými opatřeními a ochranou základních práv, aby tak nedošlo k jejímu 

oslabení; 

19. vyjadřuje zejména znepokojení ohledně toho, že některé členské státy nedávnost schválily 

právní předpisy, které omezují uznávaná základní práva na svobodu projevu a 

shromažďování; domnívá se, že takovéto právní předpisy, které oslabují občanská práva, 

vedou k úpadku demokracie; 

20. vyjadřuje politování souvislosti s právními předpisy, které mají fobický charakter vůči 

osobám z komunity LGTBI a byly přijaty v některých členských státech, přičemž nejen 

omezují právo na zákaz diskriminace na základě sexuální orientace a na svobodu projevu 

lesbiček, gayů a transsexuálních a bisexuálních osob, ale také útočí na právo všech občanů 

uzavřít sňatek a založit rodinu;  

21. vyzývá k tomu, aby Rada odblokovala směrnici o mateřských dovolených, neboť tento 

právní předpis umožní skutečnou a konkrétní rovnost žen a mužů a rovněž zajistí 

harmonizace na úrovni EU; 

22. vyzývá Komisi, aby znovu zahájila legislativní iniciativu týkající se aktu přístupnosti v 

podobě průřezového nástroje, který může přispět ke zvýšení ochrany přiznané osobám se 

zdravotním postižením a zajištění soudržnosti veškerých politik EU v této otázce; 

23. žádá Komisi, aby pokročila v konsolidaci práva na řádnou správu tím, že z kodexu řádné 

správní praxe EU učiní právně závazný předpis; 
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24. vyzývá Komisi a členské státy, aby prostřednictvím svých politik zajistily řádné 

dodržování, a zaručení základních práv a jejich další rozvoj v EU; vyzývá členské státy, 

aby pokračovaly ve svém úsilí, pokud jde o uznání práva občanů předkládat veřejnému 

ochránci práv petice a právo využít jeho pravomocí jakožto způsob, jak mohou občané 

chránit svá práva; 

25. s ohledem na stovky peticí, které každoročně obdrží, vyjadřuje své znepokojení nad 

nedostatky, k nimž v současnosti dochází v členských státech při provádění právních 

předpisů EU v oblasti životního prostředí, jako je například směrnice o posuzování vlivů 

na životní prostředí a směrnice o strategickém posuzování vlivu na životní prostředí, a to 

pokud jde o jejich ducha i literu; žádá Komisi, aby ve větší míře dohlížela na podstatu 

takovýchto postupů, zejména pokud jsou předmětem petic konkrétní případy; 

26. opětovně připomíná význam evropské občanské iniciativy jakožto nového práva občanů 

zavedeného Lisabonskou smlouvou, jehož cílem je posílit participační demokracii v EU; 

všímá si významu evropské občanské iniciativy, která je účinným nástrojem, který, 

evropským občanům poskytuje přímé demokratické právo podílet se na demokratickém 

rozhodovacím procesu EU, a to vedle práva evropských občanů překládat petice 

Evropskému parlamentu (EP) a jejich práva odvolat se k evropskému veřejnému ochránci 

práv; 

27. vyzývá Komisi, aby posílila úlohu evropské občanské iniciativy přijetím přístupu 

vstřícného vůči občanům, který se zaměří na řešení veškerých nedostatků tohoto nástroje 

v rámci nadcházející revize nařízení 211/2011, a současně i zlepšením informačních 

kampaní určených pro občany ohledně využití evropské občanské iniciativy a jejího vlivu 

na přijímání politických rozhodnutí v EU; 

28. vyzývá všechny orgány a instituce EU a členské státy, aby zajistily dodržování zásad 

demokracie, právního státu, univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv a základních 

svobod a dodržování zásad lidské důstojnosti, a to jak v členských státech, tak na 

mezinárodní scéně; 

29. podporuje program EU zaměřený na odborné vzdělávání vnitrostátních soudců, kteří jsou 

klíčovými aktéry při prosazování práv občanů; varuje, že hrozí, že právo na účinnou 

právní nápravu nebude dodržováno v případech, kdy vnitrostátní soudní řízení trpí 

nepřijatelnými průtahy; vyjadřuje svůj názor, že má-li být před soudy dodržena zásada 

rovnosti a účinného přístupu ke spravedlnosti, musí být ve všech jednotlivých státech 

řešen problém socio-ekonomických překážek, které mají dopad na přístup, jako jsou 

neúměrné soudní poplatky; všímá si právní nejistoty, kterou vyvolává každé retrospektivní 

ustanovení v nových právních předpisech členských států a také případy, kdy v rámci 

stejné regulační oblasti dochází k nepřetržitým změnám, což de facto znemožňuje přístup 

ke spravedlnosti; vyzývá členské státy, aby zajistily účinné provádění práva na přístup ke 

spravedlnosti a aby nezávislé, spravedlivé, účinné a nestranné soudní systémy dodržovaly 

přiměřené lhůty;  

30. vyzývá Komisi, aby zohlednila zprávu K. Gönczové ze dne 17. listopadu 2014 o 

hodnocení soudnictví v oblasti trestního soudnictví a právního státu, v němž vyjadřuje 

politování nad nedostatkem dostupných údajů o vnitrostátních systémech soudnictví, a 

vyzývá proto členské státy, aby plně spolupracovaly s orgány EU a Rady Evropy a aby o 
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svých systémech soudnictví pravidelně shromažďovaly a poskytovaly nestranné, 

spolehlivé, objektivní a srovnatelné údaje; vyzývá k zavedení účinného mechanismu pro 

pravidelné hodnocení toho, jak členské státy dodržují základní hodnoty EU stanovené v 

článku 2 Smlouvy o EU, jenž poskytne základ pro nástroj včasného varování, a 

zdůrazňuje, že Komise je oprávněna podat na členský stát, který nesplní povinnosti 

vyplývající ze Smluv, žalobu u Soudního dvora Evropské unie 

31. vítá evropský portál e-justice, který provozuje Komise a poskytuje odborníkům i 

veřejnosti informace o soudních systémech a je praktickým nástrojem ke zlepšení přístupu 

ke spravedlnosti; portál má samostatnou část vyhrazenou základním právům, jejímž cílem 

je informovat občany o tom, kam se mohou obrátit v případě, že byla porušena jejich 

základní práva.  
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