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Co se (ne)stalo od roku 2003 (datum poslední souhrnné zprávy EP o základních právech 
v Evropské unii)…

1. Evropský parlament přijal svou poslední souhrnnou zprávu o ochraně základních práv 
v Evropské unii v roce 20031. Důvody, proč výbor LIBE odkládal předložení nové výroční 
zprávy až do roku 2007, souvisely se čtyřmi základními podmínkami, které umožnily, aby po 
zprávách přijímaných od roku 1992 vznikla „nová generace“ souhrnných zpráv. Jednalo se 
o tyto podmínky:

a) – přeměna Evropské charty v závazný dokument. To bylo jedním z cílů ústavní smlouvy, 
avšak teprve teď tento cíl přejímá reformní smlouva, která by mohla být ratifikována v lednu 
2009.

b) – vznik zvláštní Agentury pro základní práva (v souladu s rozhodnutím Evropské rady 
v roce 2003), jež by mohla shromažďovat objektivní a srovnatelné údaje o situaci v členských 
státech. Přijetí nařízení o zřízení Agentury pro základní práva trvalo tři roky. Její pravomoci 
a ambice však členské státy značně omezují. Agentura se nyní usilovně snaží ustanovit své 
administrativní orgány a vytvořit strukturu, ale trvá jí to tak dlouho, že plný provoz zahájí 
pravděpodobně až v době, kdy budou orgány v důsledku nové smlouvy povinny přezkoumat 
její mandát2.

c) – zahájení pravidelného hodnocení nových právních předpisů EU o ochraně základních 
práv. Navzdory sdělení Komise, v němž oznámila svoje rozhodnutí jednat, nebyly 
v posledních třech letech vidět žádné výsledky, nijak se to neodrazilo ve „zdokonalení tvorby 
právních předpisů“, a když byla základní práva někde zmíněna (jako v několika opatřeních, 
která tvrdila, že se opírají o boj proti terorismu), vyznělo to spíše rétoricky než jako podložená 
argumentace (viz nedávný návrh Komise týkající se evropského PNR)3.

d) – provedení nezbytné interinstitucionální koordinace a vnitřních reforem v orgánech EU. 
Je překvapivé, že orgány EU od společného vyhlášení Charty v roce 2000 své prohlášení 
dosud neuplatnily. Nepřizpůsobily svou vnitřní strukturu, nevytvořily žádné nové 
administrativní jednotky ani své úředníky nepřipravily na nové rozměry politiky EU. Zatím se 
zdá, že skutečný dopad Charty na pracovní metody v orgánech EU je velmi omezený, 
protože: 

 v Komisi nejsou vidět žádné výsledky práce interinstitucionální skupiny komisařů, 
nedošlo ke všeobecné reformě generálního sekretariátu Komise, ani se tento rozměr 
nezmiňuje, a to ani v rámci tzv. „zdokonalování tvorby právních předpisů“;

                                               
1 Více informací o souhrnných zprávách viz část III přílohy IV.
2 Více informací o Agentuře pro základní práva viz oddíl IA přílohy V.
3 Navíc některá opatření EU stále častěji prezentují základní veřejnou povinnost zajistit bezpečnost občanů jako 
základní právo, které převažuje nad ostatními základními právy. Evropská úmluva o lidských právech a Charta 
tento pojem samozřejmě neznají. V nich se naopak potřeby veřejné bezpečnosti uplatňují jako omezení 
základních práv, ke kterému lze v demokratické společnosti přistoupit jen ve výjimečných a odůvodněných 
případech a pouze tehdy, kdy je to nezbytné.
Odkaz na demokracii je obzvláště důležitý nejen pro členské státy (z nichž mnohé zažily v minulém století 
období diktatury), ale i pro samotnou Evropskou unii, jež stále čeká na reformy, které zvýší její demokratickou 
odpovědnost a zásadu právního státu (zvlášť v oblasti druhého a třetího pilíře).
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 v Radě vnitřní rozměr ochrany základních práv prakticky neexistuje, i když už 
mezitím soudy ve Štrasburku a Lucemburku vydaly rozsudky v neprospěch několika 
členských států.

Oproti očekávání Evropského parlamentu tedy orgány EU nejsou ani nadále ochotny brát 
prohlášení v Chartě jako okamžiky, kdy by se měly evropské politiky přeorientovat z přístupu 
zaměřeného na „správu“ na přístup zaměřený na „občana“. 

a co se stalo…

2. Z uvedeného vyplývá, že je také více než zřejmé, že od roku 2003 se ochrana základních 
práv v rámci Evropské unie stala stálým tématem v evropské občanské společnosti a přiměla 
naše občany k tomu, aby se dovolávali zásahů evropských orgánů a opravňovali Evropský 
parlament k vydávání stále většího počtu usnesení4.

V tomto období se hlavní usnesení Evropského parlamentu týkala letů CIA, možného 
zneužívání osobních údajů, nárůstu homofobie v některých členských státech, diskriminace, 
boje s organizovaným zločinem a terorismem a volného pohybu osob. Je také zajímavé, že 
v těchto otázkách jednal Evropský parlament souběžně s Radou Evropy a doplňoval ji5.

Z tohoto pohledu bude velice důležité zavést stálou spolupráci s Parlamentním shromážděním 
Rady Evropy, jejím generálním tajemníkem (jenž je oprávněn jednat podle článku 52 
Evropské úmluvy o lidských právech) a jejím komisařem pro lidská práva. 
Tato spolupráce bude o to důležitější, že je třeba zamezit rozmachu populistických 
a xenofobních hnutí (a dokonce politických stran) v Evropě. Tato hnutí často napadají celé 
pojetí ochrany lidských práv tím, že je spojují s krajně levicovou a liberální propagandou –
v protikladu k tradičním hodnotám.

3. Spolupráce mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem bude mít v novém 
rámci daném reformní smlouvou ještě větší význam. Smlouva stanovuje zvláštní režim pro 
hodnocení provádění politik EU, o které se opírá Charta EU, jako jsou politiky související 
s prostorem svobody, bezpečnosti a práva. Tím, že nová smlouva sdružuje Komisi, 
vnitrostátní vlády, Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty, umožňuje transparentnější 
vzájemné hodnocení a porozumění mezi vnitrostátními a evropskými zákonodárci zejména 
tehdy, když stanovují práva a povinnosti evropských občanů. Díky hlubším znalostem 
skutečného dopadu opatření EU na vnitrostátní úrovni a strukturovanějšímu dialogu 
s vnitrostátními parlamenty a občanskou společností bude každoroční debata EP o pokroku ve 
snaze učinit z EU prostor svobody, bezpečnosti a práva, konkrétnější.

Aniž by byly dotčeny pravomoci Komise, měla by nezávislá a důvěryhodná Agentura pro 
základní práva spolu s orgány Rady Evropy v těchto oblastech pro EP shromažďovat všechny 
důležité údaje, aby bylo možné navrhovat, přijímat a poté hodnotit nové právní předpisy 
týkající se základních práv.

                                               
4 Více informací o vlivu usnesení Evropského parlamentu viz oddíl C přílohy IV.
5 Podrobný popis usnesení z tohoto období lze nalézt v oddíle B části III bodech 2 a 5 přílohy V.
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Protože jsou tyto politiky velice citlivou otázkou a mají pro evropské občany velký význam, 
je také nutné zavést mechanismus rychlé zpětné vazby mezi orgány EU v případě problémů, 
jejichž řešení by mohlo v běžném soudním řízení trvat roky.

4. Ve stejném období zdůraznily soudní orgány na evropské i vnitrostátní úrovni narůstající 
úlohu Evropské unie v otázkách jako evropský zatýkací rozkaz, zásada vzájemného uznávání 
soudních rozhodnutí a potřeba ochrany základních práv evropskými orgány samými. Jak se 
v letech 2005 a 2007 jasně ukázalo na seminářích LIBE s Evropským soudním dvorem 
a vnitrostátními ústavními soudy, je ochrana základních práv stále více společnou povinností 
na místní, vnitrostátní i evropské úrovni. V případě víceúrovňové ochrany je nevyhnutelně 
nutné zabránit konfliktům a nevyužívat právní předpisy Evropské unie ani mezinárodní 
dohody ke snižování úrovně ochrany těchto práv.

5. V posledních letech také hraje stále významnější úlohu občanská společnost, a to hlavně 
tam, kde měly některé evropské právní předpisy vliv na základní práva dětí, uprchlíků 
a přistěhovalců atd. (viz opatření proti diskriminaci, usnadňování svobody pohybu, přístup 
k veřejným dokumentům, ochrana svobody projevu či osobních údajů).

Výboru LIBE pomáhají organizace občanské společnosti zejména od roku 2005 při 
návštěvách přijímacích středisek pro uprchlíky a přistěhovalce (na Lampeduse, v Ceutě 
a Melille, v Paříži, na Kanárských ostrovech, na Maltě, v Řecku, v Belgii a Spojeném 
království). 
Navíc je třeba připomenout, že politiky související se svobodou, bezpečností a právem nelze 
srovnávat s tradičními politikami EU, jako jsou politiky související s vnitřním trhem, kde už 
desítky let funguje zavedená interakce mezi občanskou společností, zájmovými skupinami 
a orgány EU. V případě politik souvisejících se svobodou, bezpečností a právem taková 
interakce na evropské úrovni stále chybí, a to hlavně proto, že současné vztahy mezi 
vnitrostátními a evropskými správními orgány nejsou transparentní. Těmito nejasnostmi by 
bylo možné vysvětlit, proč jsou intervence nevládních organizací a občanské společnosti na 
úrovni EU stále sporadické nebo zaměřené nesprávným směrem, protože problémy, které by 
se měly řešit na vnitrostátní úrovni, se řeší na úrovni evropské a naopak.

Vzhledem k dosavadním uspokojivým výsledkům je zásadní, aby organizace občanské 
společnosti při přijímání či provádění evropských právních předpisů předkládaly svoje návrhy 
strukturovanějším způsobem. Nedávné finanční programy na roky 2007–2013 by měly 
tomuto systému napomoci, pokud jde o transparentnější přístup k legislativním přípravným 
dokumentům orgánů.

Hlavním místem pro takový dialog by tedy samozřejmě měl být Evropský parlament jako 
jediný přímo volený orgán EU (třebaže by bylo logické, aby s nevládními organizacemi 
konzultovaly i ostatní orgány a FRA (Agentura Evropské unie pro základní práva), aby se 
zmenšila propast mezi občany a orgány EU).

Jaký z toho vyvodit závěr a jak se připravit na termín 1. ledna 2009?

Nadešel čas přijmout novou zprávu výboru LIBE o vnitřní politice EU v oblasti základních 
práv, a oživit tak postup započatý v roce 1992. Nová situace vyplývá ze Smlouvy o reformě 
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a z potřeby chránit základní zásady EU (čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU) a „hodnoty“ zakotvené 
v článku 2 nové Smlouvy.

Z těchto důvodů hodlá zpravodaj připravit zprávu, která by shrnula nejdůležitější otázky 
týkající se stavu základních práv v Evropské unii, a předložit doporučení směřující ke 
zvládnutí právní a institucionální situace, která vyplyne z nové Smlouvy a ze vstupu Charty 
EU v platnost.
Nicméně vzhledem k tomu, že jde o ambiciózní a náročný úkol, si výbor LIBE ponechá tolik 
času, kolik bude považovat za nutné a uspořádá příslušná jednání, aby výsledná zpráva byla 
kvalitní.

STRUKTURA ZPRÁVY

Z úvodních diskusí mezi zpravodajem a stínovými zpravodaji vyplývá, že by mohla mít 
zpráva tuto strukturu:

Část 1
Oddíl A
Systematický popis změn v ochraně a sledování dodržování lidských práv v Evropě 
v několika posledních letech a možné změny v budoucnu, který by zohlednil:

 vztahy mezi Evropskou úmluvou o lidských právech, Chartou EU a ústavami 
členských států EU (nové rozsudky nejvyšších soudů pro lidská práva, Charta jako 
součást Smlouvy o EU, EU jako součást Evropské úmluvy o lidských právech)6

 úloha vnitrostátních soudů při obraně základních práv7

 nový institucionální rámec uvnitř EU s agenturou FRA jako novým orgánem8

(uvedení do tématu – příloha II).

Oddíl B
Změny v ochraně základních práv ve 12 členských státech v důsledku jejich připojení 
k Evropské unii9. Jaká je přidaná hodnota členství EU v této oblasti – strukturální popis změn 
soudních rozhodnutí, vládních politik a informovanosti veřejnosti?

Část 2

Zaměření na důležité oblasti ochrany lidských práv v celé EU, co se týká právních předpisů 
a činnosti Evropské unie v těchto oblastech10: 

 občanská a politická práva a ochrana menšin11;
 práva dětí, zejména obchodování s dětmi;
 svoboda pohybu a ochrana přistěhovalců (situace nelegálních i legálních 

přistěhovalců);
                                               
6 Více informací o tomto tématu obsahuje příloha II.
7 Více informací o tomto tématu viz oddíl 1 přílohy VI.
8 Více informací o tomto tématu viz oddíl 5 přílohy III.
9 Více informací o tomto tématu viz oddíl 3 přílohy III.
10 Mnohá z uvedených témat řeší příloha V.
11 Informace o právech menšin obsahuje oddíl 2 přílohy III.
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 opatření proti rasové diskriminaci a homofobii;
 svoboda projevu, ochrana údajů a opatření proti počítačové trestné činnosti;
 evropská opatření proti terorismu, jejich uplatňování na vnitrostátní úrovni a soulad se 

základními právy;
 základní práva obviněných, procesní práva.

Zpráva se bude zakládat na usneseních, která Parlament již přijal12 – příloha IV.

ČASOVÝ HARMONOGRAM ZPRÁVY

Pořadí činností by mohlo být následující: 
 leden–duben 2008 – návrh zprávy a diskuse o hlavních tématech zprávy
 květen/červen – možné přijetí výborem LIBE 
 září 2008: přijetí na plenárním zasedání.

PŘÍLOHY K PRACOVNÍMU DOKUMENTU:

 Příloha I – informace o stavu judikatury z nedávné doby týkající se základních práv 
v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 

 Příloha II – informace o vztazích mezi Evropskou úmluvou o lidských právech, 
Chartou a ústavami 

 Příloha III – informace o strukturálních a metodických otázkách v oblasti základních 
práv a práv menšin po rozšíření směrem na východ

 Příloha IV – informace o usneseních EP v oblasti základních práv 
 Příloha V – informace o současné činnosti EU v oblasti práv menšin, homofobie, práv 

dětí, ochrany údajů, domácího násilí, rasismu a xenofobie a základních práv obviněných 
 Příloha VI – informace o úloze vnitrostátních soudů a ochránců lidských práv

                                               
12 Popisu usnesení Evropského parlamentu o základních právech je věnována příloha IV.
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