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NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

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

B. 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,

C. s ohledem na slyšení na téma „Rozšíření oblasti působnosti Listiny základních práv 
Evropské unie (článek 51)?“, které uspořádal Petiční výbor dne 23. února 2016,

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

E. s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2017 k možnému vývoji a změnám 
současného institucionálního uspořádání Evropské unie2, a zejména na bod 45 tohoto 
usnesení,

1. potvrzuje, že petiční právo, zakotvené v článku 44 Listiny základních práv a v článcích 20 
a 227 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), je základním právem, jedním z pilířů 
evropského občanství a klíčovým prvkem participativní demokracie, jehož cílem je 
přiblížit občany EU prostřednictvím otevřeného, demokratického, inkluzivního a 
transparentního postupu;

2. připomíná, že od vstupu Listiny základních práv EU v platnost v prosinci 2009 dostává 
Parlament stále více petic, které upozorňují na porušování základních práv a odvolávají se 
přitom na Listinu coby právní základ; konstatuje, že tyto petice mohou být důkazem 
závažného strukturálního nedostatku v podobě chybějícího přístupu založeného na 
základních právech při přípravě právních předpisů a tvorbě politik jak na úrovni EU, tak 
na vnitrostátní úrovni i při provádění právních předpisů v členských státech; domnívá se, 
že občané EU mohou mít prospěch z posílených vzájemných kontaktů mezi Petičním 
výborem a Agenturou pro základní práva (FRA) při konkrétním projednávání petic, neboť 
agentura FRA se může přímo zabývat obavami předkladatelů, jež se týkají případného 
porušování základních práv;

3. konstatuje, že v souvislosti s Listinou hraje významnou úlohu při zaručení dodržování 
základních práv také úřad evropského veřejného ochránce práv, a to nejen s ohledem na 
článek 41, který se zabývá právem na řádnou správu jako takovou, ale také v tom smyslu, 
že tato řádná správa je základem pro zajištění dalších základních práv; připomíná 
příkladnou práci odváděnou veřejnou ochránkyní práv v tomto volebním období, mimo 

1 Úř. věst. L 215,19.6.2018, s. 162.
2 Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 201.
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jiné v oblasti transparentnosti a svobody informací, jakož i její zvláštní zprávu týkající se 
agentury Frontex1, zejména pokud jde o právo žadatelů o azyl a migrantů na podávání 
stížností;

4. poznamenává, že občané a obyvatelé EU vnímají vstup Listiny v platnost jako jeden z 
hlavních způsobů, kterým přináší členství v Unii přidanou hodnotu; je přesvědčen, že 
reformy Unie za účelem zvýšení její legitimity a hodnoty v očích občanů a obyvatel lze 
dosáhnout především prostřednictvím rozšíření rozsahu ochrany základních práv 
zakotvených v Listině; zdůrazňuje, že Listina základních práv má potenciál napravit 
demokratický deficit a že ji lze považovat za základ pro vypracování důkladných 
sociálních politik, jež by překlenovaly sociálně-ekonomické nerovnosti a zaručovaly 
plnohodnotnou Unii národů;

5. je znepokojen skutečností, že Listina základních práv se v členských státech uplatňuje 
pouze při provádění práva EU; znovu připomíná, že mnoho občanů a obyvatel považuje 
její provádění za nejasné a nedostatečné; zdůrazňuje nicméně, že Listina je primárním 
zdrojem práva EU, nikoli pouze pro její orgány a instituce, ale také pro členské státy; 
připomíná, že mají-li členské státy zajišťovat účinné uplatňování základních práv, musí 
rovněž vymáhat uplatňování ustanovení Listiny, a že omezená použitelnost Listiny jim 
neponechává volnou ruku k porušování práv, jež jsou v ní zakotvena;

6. je toho názoru, že velký počet zdrojů, v nichž je zakotvena ochrana základních práv (na 
vnitrostátní úrovni, na úrovni EU i na mezinárodní úrovni), a složitost jejich vzájemného 
působení by neměly oslabovat ochranu samotnou; zdůrazňuje, že k zajištění ochrany a 
prosazování základních práv v celé Unii by postačovalo, pokud by byla Listina základních 
práv vykládána a uplatňována důsledněji; je toho názoru, že tento širší výklad musí být v 
souladu s mezinárodními závazky EU v oblasti lidských práv, neboť ty vycházejí z 
povinnosti Unie prosazovat mezinárodní obyčejové právo a obecné zásady mezinárodního 
práva veřejného;

7. domnívá se, že očekávání většiny předkladatelů petic v souvislosti s právy, jež jim uděluje 
Listina, jsou vysoká a zdaleka přesahují jejich současné uplatňování; zdůrazňuje, že příliš 
úzký nebo nejednotný výklad článku 51 vede k odcizení EU od jejích obyvatel; vyzývá 
orgány EU a členské státy, aby posílily uplatňování Listiny rozšířením její oblasti 
působnosti, a naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala opatření, která zajistí, že působnost 
článku 51 bude vykládána co nejuceleněji a v co nejširší možné míře s cílem zabezpečit 
všeobecné a jednotné provádění Listiny v celé Unii a ve prospěch všech občanů; je toho 
názoru, že všeobecné uplatňování Listiny je podmínkou pro podporu a upevnění 
evropského občanství a pro posílení demokratické účasti v EU; 

8. vítá úsilí Komise v boji proti diskriminaci žen; připomíná, že článek 23 Listiny stanoví, že 
„rovnost žen a mužů musí být zajištěna ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a 
odměny za práci“; upozorňuje, že zásada rovnosti nám nebrání, abychom zachovávali či 
přijímali opatření, jež méně zastoupenému pohlaví zajištují konkrétní výhody;

9. považuje za zásadní, aby Unie kromě obecných záruk týkajících se svobod a pojistek v 
oblasti rovnosti a politických práv přijala také rozhodná opatření k posílení zejména svých 

1 Zvláštní zpráva evropské veřejné ochránkyně práv ze dne 7. listopadu 2013 o šetření z vlastního podnětu 
OI/5/2012/BEH-MHZ týkajícím se agentury Frontex.
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vlastních aktivit, pokud jde o zajištění uplatňování sociálních práv uvedených v Listině; 
domnívá se, že současným zárukám týkajícím se občanských a politických práv budou v 
konečném důsledku odpovídat posílená ekonomická, sociální a kulturní práva, a Unie tak 
bude splňovat univerzálnost, nezcizitelnost, nedělitelnost a vzájemnou závislost a 
provázanost lidských práv; vyjadřuje přání, aby se Evropské sociální chartě dostalo 
stejného postavení, jako mají Smlouvy, stejně jako tomu je v případě Listiny základních 
práv;

10. trvá na tom, aby byl čl. 7 odst. 7 nařízení (EU) č. 472/2013 o posílení hospodářského a 
rozpočtového dohledu nad členskými státy eurozóny, jejichž finanční stabilita je postižena 
či ohrožena závažnými obtížemi1, který stanoví, že úsilí o rozpočtovou konsolidaci 
stanovené v makroekonomickém ozdravném programu musí zohledňovat „nutnost zajistit 
dostatečné prostředky pro základní politiky, jako je vzdělávání a zdravotnictví“, vykládán 
v souladu s požadavky obsaženými v sociálních ustanoveních Listiny a se zásadami 
Evropské sociální charty;

11. vyzývá k vypracování a provádění kodexu chování platného pro všechny zaměstnance v 
souladu s Listinou základních práv; vyzývá k zavedení mechanismů pro zajišťování 
souladu, jež by zaručovaly včasné odhalení, nahlášení a zpracování veškerých případů 
porušení tohoto kodexu; je toho názoru, že po celou dobu tohoto procesu by mělo být 
považováno za nezadatelné právo údajných obětí a oznamovatelů na ochranu osobních 
údajů; vyzývá k pořádání školení pro zaměstnance s cílem odstranit diskriminaci a 
nenávistné verbální projevy na základě pohlaví, sexuální orientace, etnického původu 
nebo z jakýchkoli jiných důvodů;

12. naléhavě vyzývá Radu k dokončení přijetí horizontální antidiskriminační směrnice EU, jež 
by zaručovala zásadu nediskriminace zakotvenou v Listině; vyjadřuje hluboké politování 
nad skutečností, že je tato směrnice již tak dlouho blokována, neboť její přijetí by v Unii 
ještě více zaručilo konkrétní základní práva, obešlo by stávající interferenci článku 51, 
neboť by byly přijaty zvláštní předpisy EU, jež by členské státy posléze provedly ve svém 
vnitrostátním právu, a bylo by v souladu se závazky, které Unie přijala se svým 
přistoupením k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením;

13. trvá na tom, že je v nejvyšším zájmu, aby bylo rozšířeno uplatňování Listiny s cílem 
zaručit účinnou ochranu poskytovanou občanům a obyvatelům EU v rámci stávajícího 
systému, zejména v oblasti ekonomických, sociálních a kulturních práv, ale také, pokud 
jde o občanské svobody, diskriminaci a demokratickou účast; vyzývá v této souvislosti 
Komisi, aby zajistila zahrnutí nezávislého, participativního a transparentního posouzení 
dopadu na základní práva do všech nových legislativních návrhů za účelem začleňování 
základních práv do všech relevantních oblastí politiky a jejich účinné ochrany; navrhuje, 
aby byla dále rozvíjena a uplatňována koncepce „záměrného zohledňování základních 
práv“ (fundamental rights by design) s cílem prosazovat zakotvení nejvyšších standardů 
základních práv do veškerých činností v oblasti tvorby politik již od nejranější fáze; 
zdůrazňuje, že skutečnost, že existují články, jako je článek 9 SFEU o vysoké úrovni 
zaměstnanosti a sociální ochrany, avšak nejsou uplatňovány, neprospívá demokratickému 
charakteru EU a jejích členských států, ale naopak přispívá ke ztrátě jeho legitimity;

1 Úř. věst. L 140, 27.5.2013, s. 1.
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14. vyzdvihuje význam agentury FRA v rámci institucionálního uspořádání; vyjadřuje 
politování nad tím, že nedochází k začleňování práce agentury do posuzování slučitelnosti 
institucionálních činností se základními právy a že není pravidelně zahrnována do 
odborných názorů týkajících se legislativních spisů s významem pro vnitřní a vnější 
pravomoci Unie; opakuje, že je nezbytné, aby se při systematické přípravě kontrol 
slučitelnosti ve všech odvětvích činnosti orgánů EU vycházelo z názorů nezávislých a 
nestranných odborníků; domnívá se, že by za tímto účelem mohly být systematizovány a 
dále zdokonaleny příspěvky, jež příslušné agentury (Evropský institut pro rovnost žen a 
mužů a agentura FRA) poskytují legislativním orgánům a orgánům s provozními 
kompetencemi v dané oblasti, s cílem dodat jim na významu; bere na vědomí interaktivní 
online nástroj Clarity, který vyvinula agentura FRA s cílem usnadnit identifikaci 
nejvhodnějšího mimosoudního subjektu v oblasti lidských práv pro konkrétní otázku 
týkající se základních práv;

15. je hluboce přesvědčen o tom, že přestože byla strategie účinného uplatňování Listiny 
základních práv Evropskou unií, kterou vypracovala Komise, vhodným prvním krokem po 
vstupu Listiny v platnost, je naléhavě nutné ji aktualizovat; vítá výroční zprávy Komise o 
uplatňování Listiny a vyzývá k přezkumu strategie vypracované v roce 2010 s cílem 
zohlednit nové výzvy a skutečnosti, jimž orgány čelí zejména v souvislosti s brexitem; 

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

17. připomíná, že předmětem Smluv i Listiny základních práv EU jsou otázky ochrany 
národnostních menšin a diskriminace na základě jazyka; vyzývá k přijetí konkrétních 
administrativních kroků v rámci orgánů EU s cílem povzbudit vnitrostátní 
vlády členských států k tomu, aby ve svých zemích hledaly udržitelná řešení a 
prosazovaly kulturu jazykové rozmanitosti, jež by přesahovala úřední jazyky EU;

18. poukazuje na to, že členské státy samy mohou uplatňovat ustanovení Listiny ve své 
legislativě, a to i v případech, kdy přímo neprovádějí právo EU, a je to i jejich morální 
povinností; vyjadřuje hluboké politování nad zhoršující se situací v oblasti svobody 
sdělovacích prostředků v některých členských státech; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
přijala nutná opatření ke sledování a prosazování svobody a plurality sdělovacích 
prostředků, a členské státy, aby tato opatření dodržovaly; vybízí k vytváření a podpoře 
vnitrostátních institucí působících v oblasti lidských práv, jež by přispívaly k zajištění 
dodržování základních práv při tvorbě i provádění politik a právních předpisů a 
v konkrétních případech poskytovaly pomoc jednotlivcům; domnívá se, že svévolné nebo 
nepřiměřené užívání násilí ze strany policie nebo jiných bezpečnostních složek některého 
členského státu vůči pokojným shromážděním je v rozporu s ustanoveními Listiny;

19. vyzývá Komisi, aby při monitorování opatření, jež přijaly vnitrostátní orgány za účelem 
provedení právních předpisů EU a jež vyvolávají otázky týkající se Listiny základních 
práv, zaujala odvážnější přístup, zejména s ohledem na skutečnost, že tato práva nejsou 
nutně zaručována v celé EU;

20. vítá ratifikaci Marrákešské smlouvy o přístupu osob se zrakovým postižením k 
přizpůsobeným publikovaným dílům, neboť se jedná o nezbytný krok s ohledem na článek 
26 Listiny o začlenění osob se zdravotním postižením;
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21. bere na vědomí petici č. 0657/2016 a zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité, aby bylo 
zajištěno dodržování článku 10 Listiny o svobodě myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání ve všech členských státech, za všech okolností a ve všech institucích veřejné 
sféry, zejména v oblasti vzdělávání;

22. vyzývá Komisi, ostatní orgány EU a orgány členských států, aby pravidelně a přímo 
konzultovaly agenturu FRA, kdykoli je dodržování základních práv ohroženo; vyzývá 
navíc k tomu, aby se v rámci evropské správy ekonomických záležitostí zavedlo povinné 
posuzování a přezkum nejen politik členských států, ale také stávajících rámcových 
právních předpisů, s cílem zaručit dodržování Listiny, a zejména jejích sociálních 
ustanovení; navrhuje vypracování srovnávacího přehledu základních práv s cílem 
monitorovat dodržování základních práv v členských státech;

23. domnívá se, že značně zaostává provádění interních aspektů Listiny, zejména v těch 
případech, kdy členské státy vykonávají pravomoci Unie; vyzývá Komisi, aby více 
dohlížela na zajištění úplného a důsledného provádění Listiny ze strany členských států; 
vyzývá Komisi, aby vypracovala integrovaný přístup k monitorování dodržování článku 6 
Smlouvy o Evropské unii (SEU) a článků 258 až 260 SFEU, který by umožňoval včasné 
oznámení, reakci a prevenci v případě porušení lidských práv a základních svobod; 
připomíná slib předchozí Komise, že kromě použití článku 7 SEU coby opatření poslední 
instance bude vytvořen nový nástroj, který půjde v případech zjevného porušení 
základních práv stanovených Listinou, zejména budou-li do něj zapojeny vlády členských 
států, nad rámec stávajících řízení o nesplnění povinnosti ukládajících sankce;

24. ostře nesouhlasí s restriktivním výkladem čl. 51 odst. 1, který uplatňuje Komise při 
posuzování řady petic předložených Parlamentu, a důrazně opakuje, že orgány a instituce 
EU musí dodržovat Listinu za všech okolností, ať již hrají jakoukoliv úlohu;

25. zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit dodržování Listiny, zejména jejích sociálních 
ustanovení, a to i po celou dobu trvání evropského semestru a ve všech jeho fázích, včetně 
roční analýzy růstu, přičemž je nutné současně zdokonalit společnou zprávu o 
zaměstnanosti; vyzývá k vypracování sociálních referenčních hodnot, které by byly 
monitorovány a zahrnuty do doporučení pro jednotlivé země v rámci integrovaného 
přístupu;

26. zdůrazňuje, že politiky úsporných opatření přijaté na úrovni EU i členskými státy vedly k 
obrovskému nárůstu sociálně-ekonomické nerovnosti a znemožnily občanům, aby v plné 
míře a konkrétním způsobem uplatňovali svá základní práva;

27. připomíná politickou dohodu mezi hlavními orgány EU a členskými státy, pokud jde 
o přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech; zdůrazňuje, že toto přistoupení 
je právní povinností podle čl. 6 odst. 2 SEU; domnívá se, že dokončení tohoto přistoupení 
by zavedlo další ochranné záruky pro základní práva občanů a obyvatel Unie a poskytlo 
soudržný rámec pro ochranu lidských práv v celé Evropě;  vyzývá Komisi, aby přijala 
nezbytná opatření ke konečnému odstranění právních překážek, jež brání dokončení 
procesu přistoupení, a aby v případě nutnosti vypracovala nový návrh dohody o 
přistoupení, který by odstranil nedostatky, na něž upozornil Soudní dvůr Evropské unie ve 
stanovisku 2/13;

28. vyzývá jednotlivé orgány EU, aby při příští revizi Smlouvy zvážily rozšíření oblasti 
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působnosti Listiny, včetně vypuštění článku 51;

29. vyjadřuje svou nespokojenost s výkladem článků 51 a 52, neboť vede k umělým rozporům 
mezi právy a zásadami, zejména mezi občanskými a politickými právy a sociálními a 
ekonomickými zásadami; opakuje stanovisko agentury FRA uvedené v její zprávě o 
základních právech za rok 2017, že „Listina je jedinečná tím, že v jediném dokumentu 
kombinuje občanská a politická a také sociální a ekonomická práva, jež mají všechna 
rovnocenné postavení“; je toho názoru, že sociální a ekonomická práva značně zaostávají 
a měla by být rozhodným způsobem posílena v právu EU i v ústavních řádech členských 
států, a to tak, že 20 zásad Evropské sociální charty bude stanoveno za právně závazné pro 
všechny orgány a všechny členské státy.
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