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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o institucionálních aspektech přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod
(2009/2241(INI))

Evropský parlament,

– 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 rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14. ledna 2010,

– s ohledem na článek 48 a 50 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro zahraniční věci a Petičního výboru 
(A7-0000/2010),

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, 

B. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr za tímto účelem vychází z ústavních tradic společných 
členským státům, jakož i z poznatků, které skýtají mezinárodně právní nástroje týkající se 
ochrany lidských práv, k nimž členské státy přistoupily, např. Evropská úmluva o ochraně 
lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“),

C. vzhledem k tomu, že zásadní prvky této judikatury byly začleněny do primárního práva 
prostřednictvím maastrichtské Smlouvy o Evropské unii z roku 1993,

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,

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,

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

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,
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H. vzhledem k tomu, že uzavřením protokolu č. 14 pozměňujícího Úmluvu umožnily státy, 
které jsou stranami Úmluvy, přistoupení Unie a že na způsobu a podmínkách přistoupení 
se musí Unie dohodnout s členskými státy, které jsou stranami Úmluvy, u příležitosti 
tohoto přistoupení,

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,

J. vzhledem k tomu, že přistoupením k Úmluvě bude Unie začleněna do jejího systému 
ochrany základních práv a nad rámec interní ochrany těchto práv, kterou již poskytuje 
Soudní dvůr, budou tato práva chráněna na mezinárodní úrovni dalším soudním orgánem,

1. podtrhuje hlavní argumenty na podporu 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;

– 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;

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

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;

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

5. zdůrazňuje, že ačkoli přistoupení k Úmluvě z Unie neučiní člena Rady Evropy, je 
nezbytné, aby se Unie podílela na činnosti orgánů Úmluvy, má-li být zajištěno řádné 
zapojení Unie de systému této Úmluvy, a že by v této oblasti měla Unie získat určitá 
práva, především:

– 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 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);

– 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;

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;

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;

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;

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 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;
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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;

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;

12. upozorňuje na skutečnost, že vzhledem k ústavně právnímu významu přistoupení Unie
k Úmluvě stanoví Smlouva o fungování Evropské unie pro toto přistoupení přísné 
podmínky, neboť Rada přijímá rozhodnutí o uzavření dohody o přistoupení jednomyslně 
po obdržení souhlasu Evropského parlamentu a tato dohoda vstoupí v platnost až po 
schválení členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy;

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;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


