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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

Nová smlouva: dlouho očekávané východisko z právní a institucionální mnohoznačnosti 
politiky v oblasti svobody, bezpečnosti a práva... 

1. Vítá následující obecná zlepšení nové smlouvy, pokud jde o politiky v oblasti svobody, 
bezpečnosti a práva, např.: 

a) učinit vztah mezi základními právy uvedenými v Listině základních práv Evropské 
unie a příslušnou politikou EU, jež je potřebná pro jejich ochranu a podporu, právně 
slučitelný, závazný a transparentní na smluvní úrovni. Díky tomu, že Listina bude 
závazná, bude mít evropský zákonodárce nyní možnost provádět veškerou politiku, 
která by mohla mít vliv na základní práva osob, soustavnějším způsobem. To neplatí 
pouze pro politiku, která se výslovně vztahuje k prostoru svobody, bezpečnosti a 
práva (FSJA), jako je právo na azyl či právo na řádné soudní řízení, ale také pro 
obecnější politiky týkající se ochrany lidské důstojnosti před jakoukoli formou 
diskriminace, ochrany menšin, práva na transparentnost a řádnou správu na evropské 
úrovni, sociálních práv a práva na ochranu údajů. Sepětí s Evropskou úmluvou o 
lidských právech dále tento vztah posílí, neboť učiní evropské instituce odpovědné 
před Evropským soudem pro lidská práva. 

b) ukončit ambivalentní institucionální a právní situaci, jež vznikla před patnácti lety na 
základě Maastrichtské smlouvy, kterou byl vytvořen přechodný souběžný právní 
režim pro politiku v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (tzv.„třetí pilíř“). 
Znovunastolením plných pravomocí Soudního dvora bude obnoven právní stát tam, 
kde se ho nedostává, a zapojením Evropského parlamentu v postupu 
spolurozhodování se podstatně zvýší demokratická legitimita politiky v této oblasti. 

c) posílit demokratickou odpovědnost Evropské unie rozšířením postupu 
spolurozhodování („řádný legislativní postup“) na opatření týkající se politiky a 
soudní spolupráce v trestních věcech. Pozitivní je taktéž, že souhlas Evropského 
parlamentu bude požadován tam, kde je záměrem Rady zavést minimální pravidla 
pro „ostatní“ specifické aspekty trestního řízení; že bude vytvořen úřad evropského 
veřejného žalobce z Eurojustu a rozšířeny pravomoci evropského veřejného žalobce;

d) zapojit Evropský parlament do procesu uzavírání mezinárodních smluv EU.
Navzdory ustanovení článku 21 Smlouvy o EU, který stanovuje možnost konzultace 
Evropského parlamentu, Rada za současné situace nikdy nežádala Shromáždění o 
konzultaci, i když dojednávaná smlouva byla zřetelně „hlavním aspektem zahraniční 
politiky EU“ (jako tomu bylo v případě smlouvy Evropské unie se Spojenými státy o 
vydávání osob a vzájemné soudní pomoci); 

e) zrušit v několika případech zásadu jednomyslnosti v Radě. Kvalifikovaná většina 
zjednoduší jednání v evropských institucích a povede k přijetí vyšších kritérií pro 
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ochranu základních práv (zásada jednomyslnosti naopak upřednostňuje minimálního 
společného jmenovatele a v několika případech zpochybňuje přidanou hodnotu 
legislativy Evropské unie).
Zavedením kvalifikované většiny a spolurozhodování usnadní nová smlouva 
přijímání opatření, která nyní částečně spadají pod postup jednomyslnosti a částečně 
pod kvalifikovanou většinu (jako je tomu v současné době u legální a ilegální 
migrace), v rámci jednotného politického systému.

f) sladit legislativní nástroje. Namísto „společných postojů“, „rámcových rozhodnutí“, 
„rozhodnutí“ a „úmluv“ ve smyslu článku 34 Smlouvy o EU, v platném znění, bude 
Evropská unie uplatňovat právní nástroje, nařízení, směrnice a rozhodnutí běžné ve 
Společenství, což přinese další významnou změnu, a sice možnost přímého účinku 
těchto legislativních aktů; 

g) zvýšit transparentnost a odpovědnost ve vztazích evropských institucí a občanů, 
občanské společnosti, politických stran a národních parlamentů. Měli bychom vřele 
přivítat, že byl zaveden zvláštní režim pro hodnocení politiky členských států ve 
vztahu k prostoru svobody, bezpečnosti a práva, neboť zajistí transparentní 
spolupráci Komise, národních vlád, Evropského parlamentu i národních parlamentů. 

2. S politováním konstatuje, že cena těchto zlepšení je následující: 

a) v souladu s protokolem 10 připojeným ke smlouvě, opatření přijatá v režimu třetího 
pilíře zůstanou po dobu pěti let po vstoupení nové smlouvy v platnost mimo kontrolu 
Komise i Soudního dvora. Je obtížně pochopitelné, proč se členské státy rozhodly 
prodlužovat situaci, kterou samy uznaly za vadnou z právního hlediska, na tak 
dlouhou dobu. Otázkou zůstává, jak minimalizovat negativní dopad na občany 
Evropské unie:
- první odpověď je obsažena v tomtéž protokolu, který stanovuje, že v případech 
pozměnění právního aktu se přechodné období již na pozměněný akt nevztahuje.
Orgány by nyní měly rozhodnout, zda by nebylo lepším řešením provádět změny již 
existujících méně uspokojivých opatření v oblasti třetího pilíře hned poté, co 
smlouva vstoupí v platnost, 
- druhým řešením by mohlo být odložení formálního přijetí opatření, která se v 
současné době zakládají na třetím pilíři a mohou mít vliv na základní občanská 
práva, na období od 1. ledna do května 2009. Občané EU budou snáze akceptovat 
několikaměsíční zpoždění v případě, že nová pravidla budou vymahatelná u evropské 
soudní instituce;

b) jsou zaváděna poměrně složitá nová ustanovení tam, kde členský stát má za to, že 
návrh směrnice by ovlivnil základní prvky jeho systému trestního soudnictví, nebo 
tam, kde není možné dosáhnout jednomyslnosti (policejní spolupráce) - stát může 
požadovat, aby se návrhem směrnice zabývala Evropská rada. První důvod je zcela 
pochopitelný i obhajitelný, jako by tomu bylo i v případě jiných situací, kdy členský 
stát riskuje podstatné snížení ochrany základních práv; druhý důvod je spíše 
problémem rovnováhy pravomocí.
V těchto případech bude „řádný“ legislativní postup po dobu čtyř měsíců pozastaven.
V případě neshody a pokud si alespoň devět členských států přeje navázat posílenou 
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spolupráci na základě návrhu příslušné směrnice, povolení postupovat v režimu 
posílené spolupráce by mělo být uděleno (a nebude nutný souhlas Parlamentu podle 
článku 280 Smlouvy o ES). Ale v případech, kdy je použit řádný postup, je nutné 
zdůraznit, že pro přijetí samotného opatření by stále bylo nutné spolurozhodování 
společně s Parlamentem. 

c) systém účasti či neúčasti (opt-ins a opt-outs) bude ještě složitější. Ačkoli se nová 
ustanovení týkající se posílené spolupráce nebudou vztahovat na opatření, která se 
zakládají na schengenském acquis, schengenský režim bude pozměněn (viz níže). 
Ostatní rozhodnutí o neúčasti na jiných než schengenských opatřeních, jako je soudní 
spolupráce v občanských věcech, budou navíc rozšířena na policejní a soudní 
spolupráci (viz změny protokolů týkajících se Schengenu a postoj Spojeného 
království, Irska a Dánska);

d) pokud jde o konkrétní situaci Spojeného království a Irska, je třeba připomenout, že 
EP nebyl formálně konzultován, když se rozhodovalo o zvláštním režimu pro tyto
země v rámci schengenského režimu v letech 2000 a 2001. V současné době má 
Spojené království povinnost se zapojit tam, kde se rozhodlo pro účast v 
schengenském acquis, a tam, kde se účasti zdrželo, se zapojit nesmí.1 Změny 
schengenského protokolu tento aspekt nezmění, ale umožní Spojenému království a 
Irsku vzdát se účasti na opatřeních založených na schengenském acquis, v nichž jsou 
tyto státy již zapojeny. To pravděpodobně způsobí další roztříštění předpisů.
Parlament nebude konzultován v souvislosti s účastí na opatření a vlivu na 
schengenské acquis. Nicméně je třeba zdůraznit, že vlastní opatření musí být přijato 
postupem spolurozhodování tam, kde je platný.

3. Je toho názoru, že zlepšení nové smlouvy vyrovnávají její slabá místa. Instituce EU by 
měly udělat maximum pro úspěšnou ratifikaci nové smlouvy členskými státy. Zároveň by 
měly: 

 informovat občany EU o jejich právech a novém právním rámci EU,
 zapojit národní parlamenty do definování příštího víceletého programu pro prostor 

svobody, bezpečnosti a práva,
 vést během roku 2008 jednání o přijetí všech nutných opatření začátkem roku 2009, 

která jsou potřebná jako základ pro úspěšné zahájení nové politiky pro prostor 
svobody, bezpečnosti a práva nově zvoleným Parlamentem od roku 2010 . 

                                               
1 V důsledku toho Rada nepovolila Spojenému království podílet se na vytváření Frontexu a nařízení o normách pro 
cestovní pasy a cestovní dokumenty a Spojené království podalo proti Radě dvě žaloby (případy C-77/05 a C-137/05).
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