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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropský parlament je jedním z nejdůležitějších institucionálních činitelů EU, pokud jde 
o podporu a ochranu základních a lidských práv v rámci Evropské unie i mimo ni. Agentura 
byla nakonec s velkým zpožděním zřízena v únoru 2007. Vzhledem k tomu, že víceletý 
program dosud nebyl přijat a nedošlo ani k obsazení místa ředitele, však tato agentura nemůže 
účinně fungovat. Je třeba podniknout okamžité kroky ke jmenování ředitele, přičemž do 
tohoto procesu by měl být zapojen Evropský parlament. Výbor pro zahraniční věci vyzývá 
Komisi, aby přijala veškerá příslušná opatření k nápravě této situace.

Podle nařízení Rady přijatého dne 15. února 2007 ((ES) č. 1687/2007) je prvořadou úlohou 
agentury poskytovat institucím EU a jejím členským státům, jednajícím v rámci působnosti 
práva Společenství, pomoc při plnění povinnosti dodržovat ve svých politikách základní 
práva, která jim vyplývá z právních předpisů EU a Společenství. Tato základní práva jsou 
zachycena zejména v Listině základních práv Evropské unie, přičemž je třeba zohlednit status 
této listiny a připojená vysvětlení. Podle článku 5 nařízení určí Rada prostřednictvím 
mezinárodního programu tematické oblasti činnosti agentury.

Toto jsou hlavní cíle navrhovatele:

poukazuje na usnesení Evropského parlamentu o podpoře a ochraně základních a lidských 
práv – úlohu vnitrostátních a evropských institucí včetně Agentury pro základní práva, 
a zejména na návrhy týkající se šíření zásad ochrany lidských práv za hranice Evropské unie;

podporuje opatření přijatá s cílem zamezit duplicitě práce a zajistit příslušnou koordinaci 
činností s mezinárodními organizacemi činnými v této oblasti (např. s OBSE, OSN, 
a především s Radou Evropy);

je toho názoru, že dialog o lidských právech má podstatný význam pro vztahy Unie se třetími 
zeměmi; vítá skutečnost, že agentura je otevřena účasti kandidátských zemí; znovu opakuje, 
že oblast stability, bezpečnosti a prosperity nelze tvořit bez toho, aby byl se sousedními 
zeměmi navázán dialog o otázkách týkajících se lidských práv a demokracie, a že by v této 
oblasti měly různé instituce účinněji spolupracovat; 

domnívá se, že jakmile vstoupí v platnost reformní smlouva a vznikne funkce vysokého 
představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, agentura by mu měla být 
nápomocna, a to zejména pokud jde o spolupráci se třetími zeměmi v oblasti dialogu 
o lidských právech, imigrace, organizovaného zločinu či obchodování s lidmi;

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 7a (nový)

(7a) Agentura by měla Evropskému 
parlamentu pravidelně podávat zprávy.  

Pozměňovací návrh 2
Čl. 2 písm. f)

f) azyl; f) azyl, včetně otázky nuceného návratu;

Pozměňovací návrh 3
Čl. 2 písm. ja) (nové)

ja) důsledky protiteroristických opatření 
pro základní práva v rámci Evropské unie; 

Pozměňovací návrh 4
Čl. 2 písm. jb) (nové)

jb) otázka lidských práv v obchodních a 
rozvojových politikách EU a v jejích
vztazích se třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 3 odst. 2a (nový)

2a. Agentura aktivně spolupracuje v oblasti 
základních práv s kandidátskými zeměmi 
s cílem usnadnit jejich sbližování 
s právními předpisy Společenství. 

Pozměňovací návrh 6
Čl. 3 odst. 3
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3. Agentura se bude zabývat otázkami, které 
se týkají diskriminace na základě pohlaví 
pouze částečně a v rozsahu, který je 
relevantní pro její činnost, jež má být 
podniknuta ohledně obecných otázek 
diskriminace zmíněné v čl. 2 písm. b), 
přičemž zohlední, že celkovým cílem 
Evropského institutu pro rovnost žen a mužů 
zřízeného nařízením (ES) č. 1922/2006 je 
přispět k podpoře rovnosti žen a mužů a 
posílit ji včetně zavedení tohoto prvku do 
všech politik Společenství a výsledných 
národních politik; a bojovat proti 
diskriminaci na základě pohlaví a zvednout 
povědomí občanů EU o otázkách rovnosti 
žen a mužů poskytováním technické pomoci 
orgánům Společenství, zejména Komisi a 
orgánům členských států.

3. Agentura se bude zabývat otázkami, které 
se týkají diskriminace na základě pohlaví 
v rozsahu, který je relevantní pro její 
činnost, jež má být podniknuta ohledně 
obecných otázek diskriminace zmíněné 
v čl. 2 písm. b), a s ohledem na potřebu 
začlenit otázku rovnosti žen a mužů do 
celkového přístupu EU k základním 
právům, přičemž zohlední, že celkovým 
cílem Evropského institutu pro rovnost žen a 
mužů zřízeného nařízením (ES) 
č. 1922/2006 je přispět k podpoře rovnosti
žen a mužů a posílit ji včetně zavedení 
tohoto prvku do všech politik Společenství a 
výsledných národních politik; a bojovat proti 
diskriminaci na základě pohlaví a zvednout 
povědomí občanů EU o otázkách rovnosti 
žen a mužů poskytováním technické pomoci 
orgánům Společenství, zejména Komisi a 
orgánům členských států.
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