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Pozměňovací návrh 1Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na čl. 6 odst. 2 Smlouvy 
o Evropské unii, čl. 218 odst. 6 Smlouvy 
o fungování Evropské unie a protokol k čl. 
6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii 
o přistoupení Unie k Evropské úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod,

– s ohledem na čl. 6 odst. 2 Smlouvy 
o Evropské unii, čl. 216 odst. 2, čl. 218 
odst. 6, čl. 218 odst. 8 a čl. 218 odst. 10
Smlouvy o fungování Evropské unie 
a protokol k čl. 6 odst. 2 Smlouvy 
o Evropské unii o přistoupení Unie 
k Evropské úmluvě o ochraně lidských 
práv a základních svobod, 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ustálená judikatura 
Soudního dvora již od sedmdesátých let 
uvádí, že základní práva jsou nedílnou 
součástí obecných právních zásad, jejichž 
dodržování Soudní dvůr zajišťuje,

A. vzhledem k tomu, že ustálená judikatura 
Soudního dvora již od sedmdesátých let 
uvádí, že základní práva jsou nedílnou 
součástí obecných právních zásad,

Or. da

Pozměňovací návrh 3
Íñigo Méndez de Vigo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ustálená judikatura 
Soudního dvora již od sedmdesátých let

A. vzhledem k tomu, že ustálená judikatura 
Soudního dvora již od rozsudků ve věci 
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uvádí, že základní práva jsou nedílnou 
součástí obecných právních zásad, jejichž 
dodržování Soudní dvůr zajišťuje,

Internationale Handelsgesellschaft ze dne 
17. prosince 1970 a ve věci Nold ze dne 
14. května 1974 uvádí, že základní práva 
jsou nedílnou součástí obecných právních 
zásad, jejichž dodržování Soudní dvůr 
zajišťuje,

Or. es

Pozměňovací návrh 4
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
věnuje zvláštní pozornost vývoji judikatury 
Evropského soudu pro lidská práva, jak 
ukazuje rostoucí počet rozsudků, které 
odkazují na ustanovení Úmluvy, 

D. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
věnuje zvláštní pozornost vývoji judikatury 
Evropského soudu pro lidská práva, jak 
ukazuje rostoucí počet rozsudků, které 
odkazují na ustanovení Úmluvy, a sám se 
nebude vyhýbat této judikatuře,

Or. da

Pozměňovací návrh 5
Sandrine Bélier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
věnuje zvláštní pozornost vývoji judikatury 
Evropského soudu pro lidská práva, jak 
ukazuje rostoucí počet rozsudků, které 
odkazují na ustanovení Úmluvy,

D. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
věnuje zvláštní pozornost vývoji judikatury 
Evropského soudu pro lidská práva, jak 
ukazuje rostoucí počet rozsudků, které 
odkazují na ustanovení Úmluvy, tak jak je 
vykládá Evropský soud pro lidská práva,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 6
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že Evropský soud pro 
lidská práva vychází v zásadě
z „domněnky slučitelnosti“ jednání 
členského státu Unie s Úmluvou, pokud 
daný stát pouze uplatňuje právo 
Společenství,

E. vzhledem k tomu, že Evropský soud pro 
lidská práva vychází z východiska 
„domněnky slučitelnosti“ jednání 
členského státu Unie s Úmluvou, pokud 
daný stát pouze uplatňuje právo 
Společenství,

Or. da

Pozměňovací návrh 7
Sandrine Bélier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že Evropský soud pro 
lidská práva vychází v zásadě 
z „domněnky slučitelnosti“ jednání 
členského státu Unie s Úmluvou, pokud 
daný stát pouze uplatňuje právo 
Společenství,

E. vzhledem k tomu, že Evropský soud pro 
lidská práva vychází v zásadě 
z „domněnky slučitelnosti“ jednání 
členského státu Unie s Úmluvou, pokud 
daný stát pouze uplatňuje právo Unie,

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Íñigo Méndez de Vigo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr ve 
svém posudku ze dne 28. března 1996 
konstatoval, že Evropské společenství 

F. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr ve 
svém posudku ze dne 28. března 1996 
konstatoval, že Evropské společenství 
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nemá pravomoc přistoupit k Úmluvě, 
dokud nebude pozměněna Smlouva,

nemá pravomoc přistoupit k Úmluvě, 
dokud nebude pozměněna Smlouva,
protože EU postrádá status právnické 
osoby,

Or. es

Pozměňovací návrh 9
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že čl. 6 odst. 2 
Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Unie 
přistoupí k Evropské úmluvě o ochraně 
lidských práv a že protokol č. 8 Lisabonské 
smlouvy uvádí určitý počet otázek, které je 
třeba vyřešit při tomto přistoupení; 
vzhledem dále k tomu, že tato ustanovení 
nezakládají pouze možnost, aby Unie 
k Úmluvě přistoupila, ale naopak 
orgánům Unie ukládají, aby byly v tomto 
směru činné,

G. vzhledem k tomu, že čl. 6 odst. 2 
Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Unie 
přistoupí k Evropské úmluvě o ochraně 
lidských práv a že protokol č. 8 Lisabonské 
smlouvy uvádí určitý počet otázek, které je 
třeba vyřešit před tímto přistoupením; 
vzhledem dále k tomu, že tyto otázky by 
měly být vyřešeny před přistoupením;

Or. da

Pozměňovací návrh 10
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že čl. 6 odst. 2 
Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Unie 
přistoupí k Evropské úmluvě o ochraně 
lidských práv a že protokol č. 8 Lisabonské 
smlouvy uvádí určitý počet otázek, které je 
třeba vyřešit při tomto přistoupení; 
vzhledem dále k tomu, že tato ustanovení 

G. vzhledem k tomu, že při přistoupení je 
nutno dodržovat ustanovení, která ukládá 
Lisabonská smlouva a příslušné 
protokoly, a zejména pak vzhledem k 
tomu, že čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské 
unii stanoví, že Unie přistoupí k Evropské 
úmluvě o ochraně lidských práv a že 
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nezakládají pouze možnost, aby Unie k 
Úmluvě přistoupila, ale naopak orgánům 
Unie ukládají, aby byly v tomto směru 
činné,

protokol č. 8 Lisabonské smlouvy uvádí 
určitý počet otázek, které je třeba vyřešit 
při tomto přistoupení; vzhledem dále k 
tomu, že tato ustanovení nezakládají pouze 
možnost, aby Unie k Úmluvě přistoupila, 
ale naopak orgánům Unie ukládají, aby 
byly v tomto směru činné,

Or. el

Pozměňovací návrh 11
Ramón Jáuregui Atondo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že dohoda 
o přistoupení Unie k Úmluvě musí odrážet 
nutnost chránit zvláštní charakteristiky 
Unie a práva Unie,

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Ramón Jáuregui Atondo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že taková dohoda by 
se měla také zabývat otázkami správní 
a technické povahy, jako je finanční účast 
Unie na řádném rozpočtu Rady Evropy 
financujícím provoz Evropského soudu 
pro lidská práva, o jejíž podobě je třeba 
podrobněji se dohodnout s Radou Evropy,

I. vzhledem k tomu, že taková dohoda by 
se měla také zabývat otázkami správní 
a technické povahy, jako je finanční účast 
Unie na nákladech na finanční provoz 
Evropského soudu pro lidská práva; 
vzhledem k tomu, že by v této souvislosti 
mělo být uvažováno o zavedení 
samostatného rozpočtu Evropského soudu 
pro lidská práva, aby se usnadnilo 
stanovování příslušných příspěvků,
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Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že Úmluva se 
vyvinula nejenom přes doplňkové 
protokoly, ale také přes další úmluvy, 
charty a dohody, a zrodil se z ní neustále 
se vyvíjející systém ochrany lidských práv 
a základních svobod,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Íñigo Méndez de Vigo

Návrh usnesení
Bod 1 – odrážka -1 (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– přistoupení představuje pokrok 
v procesu evropské integrace a znamená 
další krok směrem k politické jednotě,

Or. es

Pozměňovací návrh 15
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. podtrhuje hlavní argumenty na podporu 1. podtrhuje hlavní argumenty na podporu 
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přistoupení Unie k Úmluvě, jež lze shrnout 
takto:

přistoupení Unie k Úmluvě, jež lze shrnout 
takto:

– v době, kdy začlenění Listiny základních 
práv a svobod do primárního práva 
doplňuje a posiluje systém ochrany 
základních práv Unie, bude její přistoupení 
k Úmluvě jednoznačně symbolizovat 
soudržnost mezi Unií a „velkou Evropou“, 
která je sdružena v rámci Rady Evropy a 
jejího panevropského systému ochrany 
lidských práv; toto přistoupení dále posílí 
důvěryhodnost Unie vůči třetím zemím, po 
nichž Unie v rámci dvoustranných vztahů 
pravidelně požaduje dodržování Úmluvy;

– v době, kdy začlenění Listiny základních 
práv a svobod do primárního práva 
doplňuje a posiluje systém ochrany 
základních práv Unie, bude její přistoupení 
k Úmluvě jednoznačně symbolizovat 
soudržnost mezi Unií a „velkou Evropou“, 
která je sdružena v rámci Rady Evropy a 
jejího panevropského systému ochrany 
lidských práv; toto přistoupení dále posílí 
důvěryhodnost Unie vůči třetím zemím, po 
nichž Unie v rámci dvoustranných vztahů 
pravidelně požaduje dodržování Úmluvy;

– přistoupení k Úmluvě zajistí občanům v 
jejich vztazích s Unií obdobnou ochranu, 
jako je ta, které již požívají vůči všem 
členským státům; tato otázka je tím 
aktuálnější, že členské státy svěřily Unii 
značné pravomoci; 

– přistoupení k Úmluvě zajistí občanům v 
jejich vztazích s Unií obdobnou ochranu, 
jako je ta, které již požívají vůči všem 
členským státům; tato otázka je tím 
aktuálnější, že členské státy svěřily Unii 
značné pravomoci; 

– harmonizace právních řádů EU, 
Úmluvy a příslušné judikatury evropských 
soudů týkající se legislativy a judikatury v 
oblasti lidských práv pokročila již do 
takové míry, že srovnatelného pokroku je 
třeba dosáhnout i v oblasti procesní 
harmonizace obou evropských soudů a 
Evropského soudu pro lidská práva a 
Evropského soudu v Lucemburku a 
transformace orgánů Evropské úmluvy o 
ochraně lidských práv a základních 
svobod 

– přistoupení k Úmluvě přispěje k 
harmonickému rozvoji judikatury obou 
evropských soudů v oblasti lidských práv, 
především díky tomu, že se dialog obou 
jurisdikcí stane ještě nezbytnějším; 

– přistoupení k Úmluvě přispěje k 
harmonickému rozvoji judikatury obou 
evropských soudů v oblasti lidských práv, 
především díky tomu, že se dialog a 
spolupráce obou jurisdikcí stanou ještě 
nezbytnějšími;

– přistoupení k Úmluvě nikterak 
nezpochybní zásadu autonomie práva Unie, 
neboť Soudní dvůr zůstane i nadále 
jediným nejvyšším soudcem pro otázky 
týkající se práva Unie a platnosti jejích 
aktů; Evropský soud pro lidská práva totiž 
nelze považovat za vyšší instanci, ale spíše 
za specializovaný soud, který uplatní vnější 

– přistoupení k Úmluvě nikterak 
nezpochybní zásadu autonomie práva Unie, 
neboť Soudní dvůr zůstane i nadále 
jediným nejvyšším soudcem pro otázky 
týkající se práva Unie a platnosti jejích 
aktů; Evropský soud pro lidská práva totiž 
nelze považovat za vyšší instanci, ale spíše 
za specializovaný soud, který uplatní vnější 
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kontrolu nad tím, zda Unie dodržuje 
mezinárodně právní povinnosti vyplývající 
z přistoupení k Úmluvě; Soudní dvůr tak 
získá status odpovídající vztahu ústavních 
soudů členských států k Evropskému soudu 
pro lidská práva;

kontrolu nad tím, zda Unie dodržuje 
mezinárodně právní povinnosti vyplývající 
z přistoupení k Úmluvě; vztah obou 
evropských soudů není hierarchický, 
nýbrž je vztahem specializace; Soudní 
dvůr tak získá status odpovídající vztahu 
ústavních soudů členských států k 
Evropskému soudu pro lidská práva;

– Předmětem činnosti Evropského 
soudního dvoru je výklad a uplatňování 
právních předpisů EU a jeho pravomoc je 
omezená, protože v důsledku přistoupení 
EU k Úmluvě přísluší kontrola 
uplatňování Úmluvy ze strany EU nebo 
jejích členských států v případě 
jednotlivých stížností Evropskému soudu 
pro lidská práva ve Štrasburku. 
Neznamená to, že by oblast lidských práv 
byla Evropskému soudnímu dvoru cizí, 
protože se jí může dotýkat při řešení 
jiných soudních případů, a to zejména i 
vzhledem k tomu, že předmětem Úmluvy 
nejsou sociální a hospodářská práva, 
která jsou chráněna Listinou základních 
práv.
– Přistoupení EU k Úmluvě s sebou nese 
nutnost přímé konzultace, která by bez 
ohledu na to, jak dobrá až doposud byla 
spolupráce mezi oběma evropskými soudy, 
neměla bránit přerušení řízení, dokud 
jeden nebo druhý soud případ neprojedná.

Or. el

Pozměňovací návrh 16
Carlo Casini

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. podtrhuje hlavní argumenty na podporu 
přistoupení Unie k Úmluvě, jež lze shrnout 
takto:

1. podtrhuje hlavní argumenty na podporu 
přistoupení Unie k Úmluvě, jež lze shrnout 
takto:
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– v době, kdy začlenění Listiny základních 
práv a svobod do primárního práva 
doplňuje a posiluje systém ochrany 
základních práv Unie, bude její přistoupení 
k Úmluvě jednoznačně symbolizovat 
soudržnost mezi Unií a „velkou Evropou“, 
která je sdružena v rámci Rady Evropy 
a jejího panevropského systému ochrany 
lidských práv; toto přistoupení dále posílí 
důvěryhodnost Unie vůči třetím zemím, po 
nichž Unie v rámci dvoustranných vztahů 
pravidelně požaduje dodržování Úmluvy,

– v době, kdy začlenění Listiny základních 
práv a svobod do primárního práva 
doplňuje a posiluje systém ochrany 
základních práv Unie, bude její přistoupení 
k Úmluvě jednoznačně symbolizovat 
soudržnost mezi Unií a „velkou Evropou“, 
která je sdružena v rámci Rady Evropy 
a jejího panevropského systému ochrany 
lidských práv; toto přistoupení dále posílí 
důvěryhodnost Unie vůči třetím zemím, po 
nichž Unie v rámci dvoustranných vztahů 
pravidelně požaduje dodržování Úmluvy,

– přistoupení k Úmluvě zajistí občanům 
v jejich vztazích s Unií obdobnou 
ochranu, jako je ta, které již požívají vůči 
všem členským státům; tato otázka je tím 
aktuálnější, že členské státy svěřily Unii 
značné pravomoci,
– přistoupení k Úmluvě přispěje 
k harmonickému rozvoji judikatury obou 
evropských soudů v oblasti lidských práv, 
především díky tomu, že se dialog obou 
jurisdikcí stane ještě nezbytnějším,
– přistoupení k Úmluvě nikterak 
nezpochybní zásadu autonomie práva Unie, 
neboť Soudní dvůr zůstane i nadále 
jediným nejvyšším soudcem pro otázky 
týkající se práva Unie a platnosti jejích 
aktů; Evropský soud pro lidská práva totiž 
nelze považovat za vyšší instanci, ale spíše 
za specializovaný soud, který uplatní 
vnější kontrolu nad tím, zda Unie dodržuje 
mezinárodně právní povinnosti vyplývající 
z přistoupení k Úmluvě; Soudní dvůr tak 
získá status odpovídající vztahu ústavních 
soudů členských států k Evropskému 
soudu pro lidská práva;

– přistoupení k Úmluvě nikterak 
nezpochybní zásadu autonomie práva Unie, 
neboť Soudní dvůr zůstane i nadále 
jediným nejvyšším soudcem pro otázky 
týkající se práva Unie a platnosti jejích 
aktů; Evropský soud pro lidská práva totiž 
nelze považovat za instanci, která uplatní 
vnější kontrolu nad tím, zda Unie dodržuje 
povinnosti vyplývající z přistoupení 
k Úmluvě; 

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 1 – odrážka 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– v době, kdy začlenění Listiny základních 
práv a svobod do primárního práva 
doplňuje a posiluje systém ochrany 
základních práv Unie, bude její přistoupení 
k Úmluvě jednoznačně symbolizovat 
soudržnost mezi Unií a „velkou Evropou“, 
která je sdružena v rámci Rady Evropy a 
jejího panevropského systému ochrany 
lidských práv; toto přistoupení dále posílí 
důvěryhodnost Unie vůči třetím zemím, po 
nichž Unie v rámci dvoustranných vztahů 
pravidelně požaduje dodržování Úmluvy

– v době, kdy začlenění Listiny základních 
práv a svobod do primárního práva 
doplňuje a posiluje systém ochrany 
základních práv Unie, bude její přistoupení 
k Úmluvě jednoznačně symbolizovat 
soudržnost mezi Unií a Radou Evropy a 
jejího panevropského systému ochrany 
lidských práv; toto přistoupení dále posílí 
důvěryhodnost Unie vůči třetím zemím, po 
nichž Unie v rámci dvoustranných vztahů 
pravidelně požaduje dodržování Úmluvy

Or. da

Pozměňovací návrh 18
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Návrh usnesení
Bod 1 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– přistoupení k Úmluvě přispěje 
k harmonickému rozvoji judikatury obou 
evropských soudů v oblasti lidských práv, 
především díky tomu, že se dialog obou 
jurisdikcí stane ještě nezbytnějším,

– přistoupení k Úmluvě přispěje 
k harmonickému rozvoji judikatury obou 
evropských soudů v oblasti lidských práv, 
především díky tomu, že se dialog obou 
jurisdikcí stane ještě nezbytnějším, a tak 
vytvoří integrovaný systém, v němž budou 
tyto dva soudní dvory fungovat zároveň,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Návrh usnesení
Bod 1 – odrážka 3 a (nová)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– přistoupení bude také do určité míry 
kompenzovat skutečnost, že cíl Soudního 
dvora je jaksi omezen v záležitostech 
zahraniční a bezpečnostní politiky a 
politiky policie a bezpečnosti, protože 
poskytuje externí soudní dohled nad všemi 
činnostmi EU, 

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že přistoupení k Úmluvě 
podle Smlouvy nijak nerozšiřuje 
pravomoci Unie, a především nevytváří 
obecnou pravomoc Unie v oblasti lidských 
práv;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že přistoupení k Úmluvě 
podle Smlouvy nijak nerozšiřuje 
pravomoci Unie, a především nevytváří 
obecnou pravomoc Unie v oblasti lidských 
práv;

2. připomíná, že ani vstup v platnost 
Listiny základních práv a svobod ve 
Smlouvě, ani přistoupení k Úmluvě nijak 
nerozšiřuje pravomoci Unie, a především 
nevytváří obecnou pravomoc Unie 
v oblasti lidských práv;
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Or. da

Pozměňovací návrh 22
Carlo Casini

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že přistoupení k Úmluvě
podle Smlouvy nijak nerozšiřuje 
pravomoci Unie, a především nevytváří 
obecnou pravomoc Unie v oblasti lidských 
práv;

2. připomíná, že přistoupení k Úmluvě 
podle čl. 6 Smlouvy o ústavě pro Evropu a 
podle protokolu číslo 8 nijak nerozšiřuje 
pravomoci Unie, nevytváří obecnou 
pravomoc Unie v oblasti lidských práv, 
nemá vliv na charakter institucí Unie, 
respektuje ústavní tradice a tradice 
kulturní identity členských států;

Or. it

Pozměňovací návrh 23
Ramón Jáuregui Atondo

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. potvrzuje, že podle článku 2 protokolu č. 
8 Lisabonské smlouvy se přistoupení Unie 
k Úmluvě nedotkne zvláštního postavení 
členských států ve vztahu k Úmluvě, 
zejména k jejím protokolům, ani 
případných výhrad některých členských 
států, a že tyto okolnosti nemají žádný 
dopad na právní situaci Unie vůči 
Úmluvě;

3. potvrzuje, že podle článku 2 protokolu č. 
8 Lisabonské smlouvy musí být při 
přistoupení Unie k Úmluvě zaručeno, že se 
toto přistoupení nedotkne zvláštního 
postavení členských států ve vztahu 
k Úmluvě, zejména k jejím protokolům, 
ani případných výhrad některých členských 
států, a že tyto okolnosti nemají žádný vliv
na postavení Unie vůči Úmluvě;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 24
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. potvrzuje, že podle článku 2 protokolu č. 
8 Lisabonské smlouvy se přistoupení Unie 
k Úmluvě nedotkne zvláštního postavení 
členských států ve vztahu k Úmluvě, 
zejména k jejím protokolům, ani 
případných výhrad některých členských 
států, a že tyto okolnosti nemají žádný 
dopad na právní situaci Unie vůči Úmluvě;

3. potvrzuje, že podle článku 2 protokolu č. 
8 Lisabonské smlouvy se přistoupení Unie 
k Úmluvě nedotkne zvláštního 
vnitrostátního postavení členských států ve 
vztahu k Úmluvě, zejména k jejím 
protokolům, ani případných výhrad 
některých členských států, a že tyto 
okolnosti nemají žádný dopad na zvláštní 
právní situaci Unie vůči Úmluvě;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že systém Úmluvy byl 
doplněn několika doplňkovými protokoly 
týkajícími se ochrany práv, která původně 
nebyla předmětem této Úmluvy, 
a navrhuje, aby Unie přistoupila ke všem 
protokolům, jež alespoň částečně spadají 
do její pravomoci (č. 1, 4, 7 a 12);

4. konstatuje, že systém Úmluvy byl 
doplněn několika doplňkovými protokoly 
týkajícími se ochrany práv, která původně 
nebyla předmětem této Úmluvy, 
a navrhuje, aby Unie, bez ohledu na 
skutečnost, že čtyři z těchto doplňkových 
protokolů nebyly podepsány všemi 
členskými státy EU, přistoupila ke všem 
protokolům, jež se shodují s ustanoveními 
Listiny základních práv a svobod;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Ramón Jáuregui Atondo

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že systém Úmluvy byl 
doplněn několika doplňkovými protokoly 
týkajícími se ochrany práv, která původně 
nebyla předmětem této Úmluvy, 
a navrhuje, aby Unie přistoupila ke všem 
protokolům, jež alespoň částečně spadají 
do její pravomoci (č. 1, 4, 7 a 12);

4. konstatuje, že systém Úmluvy byl 
doplněn několika doplňkovými protokoly 
týkajícími se ochrany práv, která původně 
nebyla předmětem této Úmluvy, 
a navrhuje, aby Unie v okamžiku 
přistoupení k Úmluvě přistoupila také ke 
všem protokolům, jež se týkají práv 
obsažených v Listině základních práv (1,4, 
6, 7,12 a 13), a to nezávisle na jejich 
ratifikaci členskými státy Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Íñigo Méndez de Vigo

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že systém Úmluvy byl 
doplněn několika doplňkovými protokoly 
týkajícími se ochrany práv, která původně 
nebyla předmětem této Úmluvy, 
a navrhuje, aby Unie přistoupila ke všem 
protokolům, jež alespoň částečně spadají 
do její pravomoci (č. 1, 4, 7 a 12);

4. konstatuje, že systém Úmluvy byl 
doplněn několika doplňkovými protokoly 
týkajícími se ochrany práv, která původně 
nebyla předmětem této Úmluvy, 
a navrhuje, aby Unie zhodnotila
přistoupení k protokolům případ od 
případu a takto o nich i rozhodovala;

Or. es

Pozměňovací návrh 28
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že systém Úmluvy byl 
doplněn několika doplňkovými protokoly 
týkajícími se ochrany práv, která původně 
nebyla předmětem této Úmluvy, a 
navrhuje, aby Unie přistoupila ke všem 
protokolům, jež alespoň částečně spadají 
do její pravomoci (č. 1, 4, 7 a 12);

4. konstatuje, že systém Úmluvy byl 
doplněn několika doplňkovými protokoly
týkajícími se ochrany práv, která původně 
nebyla předmětem této Úmluvy, a 
navrhuje, aby Unie přistoupila ke všem 
protokolům, jež spadají do její pravomoci;

Or. da

Pozměňovací návrh 29
Ramón Jáuregui Atondo

Návrh usnesení
Bod 5 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– právo navrhnout seznam tří kandidátů na 
funkci soudce, z nichž jeden je poté za Unii 
zvolen do funkce Parlamentním 
shromážděním Rady Evropy a podílí se na 
práci Soudu, přičemž je postaven na roveň 
ostatním soudcům;

– právo navrhnout seznam tří kandidátů na 
funkci soudce, z nichž jeden je poté za Unii 
zvolen do funkce Parlamentním 
shromážděním Rady Evropy a podílí se na 
práci Soudu, přičemž je postaven na roveň 
ostatním soudcům; Evropský parlament je 
přitom zapojen do vypracování seznamu 
kandidátů, a to postupem podobným 
postupu uvedenému v článku 255 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
který se týká kandidátů na výkon funkce 
soudce Soudního dvora, nebo postupem 
podobným slyšení kandidátů na členy 
Evropské komise,

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Návrh usnesení
Bod 5 – odrážka 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– právo navrhnout seznam tří kandidátů na 
funkci soudce, z nichž jeden je poté za Unii 
zvolen do funkce Parlamentním 
shromážděním Rady Evropy a podílí se na 
práci Soudu, přičemž je postaven na roveň 
ostatním soudcům,

– právo navrhnout seznam tří kandidátů na 
funkci soudce, z nichž jeden je poté za Unii 
zvolen do funkce Parlamentním 
shromážděním Rady Evropy a podílí se na 
práci Soudu, přičemž je postaven na roveň 
ostatním soudcům, včetně případů, kdy je 
stranou sporu Unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Návrh usnesení
Bod 5 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– právo účastnit se setkání Výboru ministrů 
a hlasovat na nich, při výkonu funkce 
orgánu kontroly výkonu rozsudků 
Evropského soudu pro lidská práva a při 
rozhodování o tom, zda je třeba požádat 
Soud o vyjádření, jakož i právo být 
zastoupena v Řídícím výboru pro lidská 
práva (což je orgán spadající pod Výbor 
ministrů),

– Evropská komise bude mít právo 
účastnit se setkání Výboru ministrů 
a hlasovat na nich za členské státy 
Evropské unie, při výkonu funkce orgánu 
kontroly výkonu rozsudků Evropského 
soudu pro lidská práva týkajících se 
pravomocí EU a při rozhodování o tom, 
zda je třeba požádat Soud o vyjádření, 
jakož i právo být zastoupena v Řídícím 
výboru pro lidská práva (což je orgán 
spadající pod Výbor ministrů),

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Íñigo Méndez de Vigo

Návrh usnesení
Bod 5 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– právo účastnit se setkání Výboru ministrů – právo účastnit se prostřednictvím 
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a hlasovat na nich, při výkonu funkce 
orgánu kontroly výkonu rozsudků 
Evropského soudu pro lidská práva a při 
rozhodování o tom, zda je třeba požádat 
Soud o vyjádření, jakož i právo být 
zastoupena v Řídícím výboru pro lidská 
práva (což je orgán spadající pod Výbor 
ministrů),

evropské Komise setkání Výboru ministrů 
a hlasovat na nich, při výkonu funkce 
orgánu kontroly výkonu rozsudků 
Evropského soudu pro lidská práva a při 
rozhodování o tom, zda je třeba požádat 
Soud o vyjádření, jakož i právo být 
zastoupena v Řídícím výboru pro lidská 
práva (což je orgán spadající pod Výbor 
ministrů),

Or. es

Pozměňovací návrh 33
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 5 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– právo Evropského parlamentu 
jmenovat/vyslat určitý počet zástupců do 
Parlamentního shromáždění Rady Evropy 
pro účely hlasování o kandidátech na 
soudce Evropského soudu pro lidská práva;

– právo Evropského parlamentu 
jmenovat/vyslat určitý počet zástupců, jenž 
by měl přinejmenším zahrnovat účastníky 
ze všech skupin Evropského parlamentu, 
do Parlamentního shromáždění Rady 
Evropy pro účely hlasování o kandidátech 
na soudce Evropského soudu pro lidská 
práva; 

Or. da

Pozměňovací návrh 34
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. navrhuje, aby panel sestavený na 
základě článku 255 Smlouvy o fungování 
Evropské unie pro výběr členů Soudního 
dvora a Evropský soudní dvůr by mohl být 
využíván také k nominování soudců EU 
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do Evropského soudu pro lidská práva; 

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že členské státy by mezi 
sebou a ve svých vzájemných vztazích 
s Unií neměly mít možnost předkládat 
Soudu mezistátní stížnosti na porušení
ustanovení Úmluvy ve smyslu článku 33 
Úmluvy, neboť by to bylo v rozporu 
s duchem některých závazků vyplývajících 
z Lisabonské smlouvy;

6. je přesvědčen, že členské státy by se 
měly zavázat, že nebudou předkládat 
stížnosti týkající se interpretace nebo 
uplatňování dohod EU u Evropského 
soudu pro lidská práva dle ustanovení 
Úmluvy ve smyslu článku 33 Úmluvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Íñigo Méndez de Vigo

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že členské státy by mezi 
sebou a ve svých vzájemných vztazích 
s Unií neměly mít možnost předkládat 
Soudu mezistátní stížnosti na porušení 
ustanovení Úmluvy ve smyslu článku 33 
Úmluvy, neboť by to bylo v rozporu 
s duchem některých závazků vyplývajících 
z Lisabonské smlouvy;

6. je přesvědčen, že členské státy by mezi 
sebou a ve svých vzájemných vztazích 
s Unií neměly mít možnost předkládat 
Soudu mezistátní stížnosti na porušení 
ustanovení Úmluvy ve smyslu článku 33 
Úmluvy, neboť by to bylo v rozporu s 
článkem 344 SFEU;

Or. es
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Pozměňovací návrh 37
Íñigo Méndez de Vigo

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že veškeré stížnosti občanů 
Unie na akt či nečinnost orgánu či 
instituce Unie musí být směřovány 
výhradně proti dotčenému orgánu či 
instituci; obdobně, jakákoli stížnost, která 
se vztahuje k opatření, jímž členský stát
provádí právo Unie, musí být směřována 
výhradně proti tomuto státu, což však 
nesmí bránit tomu, aby v případech, kdy 
není jednoznačně vymezeno, jakou část 
odpovědnosti nese členský stát a jakou 
Unie, byla stížnost směřována současně 
proti oběma stranám;

7. je tedy přesvědčen, že základní přidaná 
hodnota přistoupení EU k Úmluvě tkví 
v možnosti přezkumu aktů, jimiž instituce 
Unie a členské státy Unie provádí právo 
Unie;

Or. es

Pozměňovací návrh 38
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že veškeré stížnosti občanů 
Unie na akt či nečinnost orgánu či instituce 
Unie musí být směřovány výhradně proti 
dotčenému orgánu či instituci; obdobně, 
jakákoli stížnost, která se vztahuje 
k opatření, jímž členský stát provádí právo 
Unie, musí být směřována výhradně proti 
tomuto státu, což však nesmí bránit tomu, 
aby v případech, kdy není jednoznačně 
vymezeno, jakou část odpovědnosti nese 
členský stát a jakou Unie, byla stížnost 
směřována současně proti oběma stranám;

7. domnívá se, že veškeré stížnosti občanů 
Unie na akt či nečinnost orgánu či instituce 
Unie musí být směřovány výhradně proti 
dotčenému orgánu či instituci; obdobně, 
jakákoli stížnost, která se vztahuje 
k opatření, jímž členský stát provádí právo 
Unie, musí být směřována výhradně proti 
tomuto státu, což však nesmí bránit tomu, 
aby v případech, kdy by mohlo dojít 
k pochybnostem o rozdělení odpovědnosti,
byla stížnost směřována současně proti 
oběma stranám;
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Or. da

Pozměňovací návrh 39
Íñigo Méndez de Vigo

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že pro splnění podmínky 
vyčerpání vnitřních zdrojů podle článku 
35 Úmluvy musí žalobce vyčerpat soudní 
zdroje dotyčného státu a také rozhodnutí o 
předběžné otázce v dané věci u Soudního 
dvora v Lucemburku. Tento krok bude 
považován za splněný, pokud vnitrostátní 
soud na žádost žalobce konstatuje, že není 
vhodné daný zdroj využít;

Or. es

Pozměňovací návrh 40
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 7 a nový

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že možnost, že se EU 
stane spolužalovanou stranou (co-
defendant), přispívá k právní jednotě a 
jistotě. Tato nová instituce by měla být 
v ustanoveních smlouvy o přistoupení 
definována jasným, zároveň však také 
dostatečně širokým způsobem, aby byla 
usnadněna stávající dobrá spolupráce 
mezi oběma soudy ;

Or. el
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Pozměňovací návrh 41
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 7 b nový

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. domnívá se, že v rámci vnitřních 
předpisů je třeba definovat, v jakých 
případech se EU může stát 
spolužalovanou stranou (co-defendant) ;

Or. el

Pozměňovací návrh 42
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 7 c nový

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. domnívá se, že přijetí instituce 
spolužalované strany (co-defendant) není 
v rozporu s ostatními nepřímými 
pravomocemi, které poskytuje Úmluva 
(čl. 36 odst. 1), jako je právo EU 
vystupovat jako třetí strana v případech 
stížností občanů EU proti státu, který není 
členem EU ;

Or. el

Pozměňovací návrh 43
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. v zájmu řádného výkonu spravedlnosti 
považuje za vhodné, aby u každého 
případu projednávaného Evropským 
soudem pro lidská práva, který směřuje 
proti některému členskému státu a mohl 
by se dotknout otázek spojených s právem 
Unie, měla Unie možnost – se souhlasem 
Soudu – podílet se na projednávání věci 
jakožto účastník řízení vystupující jako 
žalovaná strana a aby u každé věci 
směřující proti Unii mohl se souhlasem 
Soudu kterýkoli členský stát vystupovat 
jako žalovaná strana;

vypouští se

Or. da

Pozměňovací návrh 44
Ramón Jáuregui Atondo

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. v zájmu řádného výkonu spravedlnosti 
považuje za vhodné, aby u každého 
případu projednávaného Evropským 
soudem pro lidská práva, který směřuje 
proti některému členskému státu a mohl by 
se dotknout otázek spojených s právem 
Unie, měla Unie možnost – se souhlasem 
Soudu – podílet se na projednávání věci 
jakožto účastník řízení vystupující jako 
žalovaná strana a aby u každé věci 
směřující proti Unii mohl se souhlasem 
Soudu kterýkoli členský stát vystupovat 
jako žalovaná strana;

8. v zájmu řádného výkonu spravedlnosti 
a aniž je dotčen čl. 36 odst. 2 Úmluvy 
považuje za vhodné, aby u každého 
případu projednávaného Evropským 
soudem pro lidská práva, který směřuje 
proti některému členskému státu a mohl by 
se dotknout otázek spojených s právem 
Unie, měla Unie možnost vstoupit do 
řízení jako další žalovaná strana a aby 
u každé věci směřující proti Unii mohl za 
stejných podmínek kterýkoli členský stát 
vystupovat jako žalovaná strana;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 45
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. v zájmu řádného výkonu spravedlnosti 
považuje za vhodné, aby u každého 
případu projednávaného Evropským 
soudem pro lidská práva, který směřuje 
proti některému členskému státu a mohl by 
se dotknout otázek spojených s právem 
Unie, měla Unie možnost – se souhlasem 
Soudu – podílet se na projednávání věci 
jakožto účastník řízení vystupující jako 
žalovaná strana a aby u každé věci 
směřující proti Unii mohl se souhlasem 
Soudu kterýkoli členský stát vystupovat 
jako žalovaná strana;

8. v zájmu řádného výkonu spravedlnosti 
považuje za vhodné, aby u každého 
případu projednávaného Evropským 
soudem pro lidská práva, který směřuje 
proti některému členskému státu a mohl by 
se dotknout otázek spojených s právem 
Unie, měla Unie možnost – při uplatnění 
jistých postupů – podílet se na 
projednávání věci jakožto účastník řízení 
vystupující jako žalovaná strana a aby 
u každé věci směřující proti Unii mohl při 
uplatnění jistých postupů kterýkoli 
členský stát vystupovat jako žalovaná 
strana;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že by nebylo vhodné 
formálně upravit vztahy mezi Soudním 
dvorem a Evropským soudem pro lidská 
práva prostřednictvím zavedení řízení o 
předběžné otázce předkládané Soudu 
nebo vytvořením orgánu či „panelu“, 
který by rozhodl v případě, že jeden 
z uvedených soudů zvažuje uplatnění 
výkladu Úmluvy, který se liší od výkladu 
druhého soudu; v této souvislosti 
připomíná prohlášení č. 2 k čl. 6 odst. 2 

9. odkazuje na to, že výklad Úmluvy 
Evropským soudem pro lidská práva má 
vždy přednost před případným výkladem 
Soudního dvora;
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Smlouvy o Evropské unii, které bere na 
vědomí existenci pravidelného dialogu 
mezi Soudním dvorem a Evropským 
soudem pro lidská práva, a konstatuje, že 
tento dialog by měl být po přistoupení 
Evropské unie k Úmluvě prohlouben;

Or. da

Pozměňovací návrh 47
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. je si jasně vědom skutečnosti, že 
Evropský soud pro lidská práva může 
zjistit porušení v případě, ve kterém již 
bylo ze strany Evropského soudního dvora 
rozhodnuto, a zdůrazňuje, že by to 
v žádném případě neznamenalo 
zpochybnění důvěryhodnosti Evropského 
soudního dvora jako soudu nejvyšší 
instance v soudním systému EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. bere na vědomí, že Úmluva hraje 
v rámci výkladu Listiny základních práv 
významnou úlohu, neboť práva zaručená 
touto Listinou, která odpovídají právům 
uznaným Úmluvou, musí být vykládána 

10. bere na vědomí, že Úmluva hraje 
v rámci výkladu Listiny základních práv 
významnou úlohu, neboť práva zaručená 
touto Listinou, která jsou prakticky 
totožná s právy obsaženými v Úmluvě, 
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v souladu s Úmluvou, která je podle čl. 6 
odst. 3 Smlouvy o Evropské unii zdrojem 
inspirace pro Soudní dvůr při vymezování 
obecných zásad práva Unie; bere dále na 
vědomí, že v souladu s článkem 53 
Úmluvy v ní nebude nic vykládáno tak, 
aby to omezovalo nebo rušilo práva, která 
jsou uznána Listinou základních práv 
a svobod, což znamená, že si Listina 
zachová plnou právní hodnotu;

musí být vykládána v souladu s Úmluvou, 
která je podle čl. 6 odst. 3 Smlouvy 
o Evropské unii zdrojem inspirace pro 
Soudní dvůr při vymezování obecných 
zásad práva Unie; bere dále na vědomí, že 
v souladu s článkem 53 Úmluvy v ní 
nebude nic vykládáno tak, aby to 
omezovalo nebo rušilo práva, která jsou 
uznána Listinou základních práv a svobod, 
což znamená, že si Listina zachová plnou 
právní hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. bere na vědomí, že Úmluva hraje 
v rámci výkladu Listiny základních práv 
významnou úlohu, neboť práva zaručená 
touto Listinou, která odpovídají právům 
uznaným Úmluvou, musí být vykládána 
v souladu s Úmluvou, která je podle čl. 6 
odst. 3 Smlouvy o Evropské unii zdrojem 
inspirace pro Soudní dvůr při vymezování 
obecných zásad práva Unie; bere dále na 
vědomí, že v souladu s článkem 53 
Úmluvy v ní nebude nic vykládáno tak, 
aby to omezovalo nebo rušilo práva, která 
jsou uznána Listinou základních práv a 
svobod, což znamená, že si Listina zachová 
plnou právní hodnotu;

10. bere na vědomí, že práva zaručená 
touto Listinou, která odpovídají právům 
uznaným Úmluvou, musí být vykládána 
v souladu s Úmluvou, která je podle čl. 6 
odst. 3 Smlouvy o Evropské unii zdrojem 
inspirace pro Soudní dvůr při vymezování 
obecných zásad práva Unie; bere dále na 
vědomí, že v souladu s článkem 53 
Úmluvy v ní nebude nic vykládáno tak, 
aby to omezovalo nebo rušilo práva, která 
jsou uznána Listinou základních práv a 
svobod, což znamená, že si Listina zachová 
plnou právní hodnotu;

Or. da
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Pozměňovací návrh 50
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je si vědom skutečnosti, že přistoupení 
jako takové nevyřeší velmi závažné 
problémy, jimž čelí systém Úmluvy, tj. 
přílišné pracovní vytížení způsobené 
obrovským nárůstem individuálních 
stížností a reforma struktury a fungování 
Soudu, který se jimi musí zabývat; bere na 
vědomí, že nebude-li nalezeno řešení 
těchto problémů, existuje riziko zhroucení 
celého systému a že vstup v platnost 
protokolu č. 14, který byl oddálen absencí 
ratifikace ze strany jednoho ze států, jež 
jsou stranami Úmluvy, sice napomůže 
snížení počtu neukončených řízení, 
všechny problémy však neodstraní;

11. je si vědom skutečnosti, že přistoupení 
jako takové nevyřeší velmi závažné 
problémy, jimž čelí systém Úmluvy, tj. 
přílišné pracovní vytížení způsobené 
obrovským nárůstem individuálních 
stížností a reforma struktury a fungování 
Soudu, který se jimi musí zabývat; 
vzhledem k tomu, že Evropský soud pro 
lidská práva uznává skutečnost, že 
pracuje ve spletitém právním a politickém 
prostředí; bere na vědomí, že nebude-li 
nalezeno řešení těchto problémů, existuje 
riziko zhroucení celého systému a že vstup 
v platnost protokolu č. 14 dne 1. června 
2010 sice napomůže snížení počtu 
neukončených řízení, všechny problémy 
však neodstraní;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Carlo Casini

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je si vědom skutečnosti, že přistoupení 
jako takové nevyřeší velmi závažné 
problémy, jimž čelí systém Úmluvy, tj. 
přílišné pracovní vytížení způsobené 
obrovským nárůstem individuálních 
stížností a reforma struktury a fungování 
Soudu, který se jimi musí zabývat; bere na 
vědomí, že nebude-li nalezeno řešení 

11. je si vědom skutečnosti, že přistoupení 
jako takové nevyřeší velmi závažné 
problémy, jimž čelí systém Úmluvy, tj. 
přílišné pracovní vytížení způsobené 
obrovským nárůstem individuálních 
stížností a reforma struktury a fungování 
Soudu, který se jimi musí zabývat; bere na 
vědomí, že nebude-li nalezeno řešení 
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těchto problémů, existuje riziko zhroucení 
celého systému a že vstup v platnost 
protokolu č. 14, který byl oddálen absencí 
ratifikace ze strany jednoho ze států, jež 
jsou stranami Úmluvy, sice napomůže 
snížení počtu neukončených řízení, 
všechny problémy však neodstraní;

těchto problémů, existuje riziko zhroucení 
celého systému a že vstup v platnost 
protokolu č. 14, který byl oddálen absencí 
ratifikace ze strany jednoho ze států, jež 
jsou stranami Úmluvy, sice napomůže 
snížení počtu neukončených řízení, 
všechny problémy však neodstraní; 
v kontextu reformy Evropského soudu pro 
lidská práva zdůrazňuje důležitost 
Deklarace z Interlakenu se zvláštním 
odkazem na odstavec 4 této deklarace, 
který formuluje nezbytnou výzvu 
k jednotnému a důslednému uplatňování 
kritérií týkajících se přístupnosti a 
rozhodování soudu;

Or. it

Pozměňovací návrh 52
Íñigo Méndez de Vigo

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je si vědom skutečnosti, že přistoupení 
jako takové nevyřeší velmi závažné 
problémy, jimž čelí systém Úmluvy, tj. 
přílišné pracovní vytížení způsobené 
obrovským nárůstem individuálních 
stížností a reforma struktury a fungování 
Soudu, který se jimi musí zabývat; bere na 
vědomí, že nebude-li nalezeno řešení 
těchto problémů, existuje riziko zhroucení 
celého systému a že vstup v platnost 
protokolu č. 14, který byl oddálen absencí 
ratifikace ze strany jednoho ze států, jež 
jsou stranami Úmluvy, sice napomůže 
snížení počtu neukončených řízení, 
všechny problémy však neodstraní;

11. je si vědom skutečnosti, že přistoupení 
jako takové nevyřeší velmi závažné 
problémy, jimž čelí systém Úmluvy, tj. 
přílišné pracovní vytížení způsobené 
nárůstem individuálních žalob a reforma 
struktury a fungování Soudu, který se jimi 
musí zabývat, a dále bere na vědomí, že 
vstup v platnost protokolu č. 14, který byl 
oddálen absencí ratifikace ze strany 
jednoho ze států, jež jsou stranami 
Úmluvy, napomůže snížení počtu 
neukončených řízení;

Or. es
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Pozměňovací návrh 53
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. je přesvědčen, že je zásadní zachovat 
nezávislost Evropského soudu pro lidská 
práva, co se týče personální a rozpočtové 
politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá vnitrostátní parlamenty 
členských států EU, aby jasně vyjádřily 
svou vůli a připravenost k usnadnění 
procesu přistoupení tak, že se ho budou 
účastnit jejich vnitrostátní soudy a 
ministerstva spravedlnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že přistoupení Unie 
k Úmluvě je zásadním krokem, který by 

vypouští se
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měl být následně doplněn přistoupením 
Unie k Evropské sociální chartě podepsané 
dne 18. října 1961 v Turíně a revidované 
ve Štrasburku dne 3. května 1996 
v souladu s právy, která již byla uznána 
v Listině základních práv a v právních 
předpisech Unie v sociální oblasti;

Or. da

Pozměňovací návrh 56
Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že přistoupení Unie 
k Úmluvě je zásadním krokem, který by 
měl být následně doplněn přistoupením 
Unie k Evropské sociální chartě 
podepsané dne 18. října 1961 v Turíně 
a revidované ve Štrasburku dne 3. května 
1996 v souladu s právy, která již byla 
uznána v Listině základních práv a 
v právních předpisech Unie v sociální 
oblasti;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 57
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že přistoupení Unie 
k Úmluvě je zásadním krokem, který by 
měl být následně doplněn přistoupením 
Unie k Evropské sociální chartě podepsané 
dne 18. října 1961 v Turíně a revidované 

13. konstatuje, že přistoupení Unie 
k Úmluvě znamená, že EU uznává celý 
systém ochrany lidských práv tak, jak byl 
vyvinut a kodifikován v řadě dokumentů 
Rady Evropy. Doporučuje, aby EU 
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ve Štrasburku dne 3. května 1996 
v souladu s právy, která již byla uznána 
v Listině základních práv a v právních 
předpisech Unie v sociální oblasti;

přistoupila ke všem ostatním úmluvám a 
listinám Rady Evropy, současným i 
budoucím, které mají doplnit a rozvinout 
oblast práv a svobod kodifikovaných v 
Úmluvě s cílem zajistit evropským 
občanům účinnou možnost ochrany s 
ohledem na opatření veškerých těchto 
právních předpisů; v tomto smyslu je 
přistoupení Unie k Úmluvě prvním 
zásadním krokem, který by měl být 
následně doplněn, mimo jiné, přistoupením 
Unie k Evropské sociální chartě podepsané 
dne 18. října 1961 v Turíně a revidované 
ve Štrasburku dne 3. května 1996 
v souladu s právy, která již byla uznána 
v Listině základních práv a v právních 
předpisech Unie v sociální oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Ramón Jáuregui Atondo

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. konstatuje, že pod záštitou Rady 
Evropy byla kromě Úmluvy uzavřena celá 
řada úmluv v oblasti lidských práv, k nimž 
by Unie měla přistoupit, zejména 
Evropská úmluva o zabránění mučení 
a krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání ze dne 26. 
listopadu 1987 a její dva protokoly, 
Evropská charta regionálních či 
menšinových jazyků ze dne 5. listopadu 
1992 a Rámcová úmluva o ochraně 
národnostních menšin ze dne 1. února 
1995;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 59
Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že právo na svobodu 
projevu nesmí být oslabováno stížnostmi a 
peticemi, jejichž cílem je kriminalizovat 
legitimní politické požadavky;  

Or. nl

Pozměňovací návrh 60
Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. vyjadřuje znepokojení nad 
skutečností, že Evropská unie jako 
právnická osoba je poprvé kontrolována 
kvůli slučitelnosti svých právních aktů 
týkajících se lidských práv soudem, jehož 
členem je také turecký soudce, zatímco 
Turecko lidská práva ve velké míře 
pošlapává; 

Or. nl

Pozměňovací návrh 61
Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 13 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13c. vyjadřuje znepokojení nad 
skutečností, že soudci, kteří se nemusí 
zodpovídat voličům, se stále více staví do 
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role zákonodárné a výkonné moci 
členských států tím, že ruší demokraticky 
přijatá rozhodnutí týkající se restriktivní 
imigrační politiky;

Or. nl


