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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá perspektivu přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod (EÚLP), které je historickou příležitostí k harmonizaci prostoru 
lidských práv na úrovni celého světadílu a v rámci Evropské unie, a tudíž k poskytnutí 
možnosti zaručit občanům EU a členským státům stejná lidská práva a základní svobody, 
k zavedení dodatečného systému vnější kontroly dodržování lidských práv v EU a 
k zajištění harmonického rozvoje judikatury Soudního dvora Evropské unie a Evropského 
soudu pro lidská práva;

2. připomíná, že podpora dodržování lidských práv, což je základní hodnota EU a jako 
taková je zakotvena v její zakládající smlouvě, představuje společné východisko pro její 
vztahy se třetími zeměmi; domnívá se tudíž, že přistoupení k úmluvě posílí důvěru občanů 
v Evropskou unii a důvěryhodnost EU v rámci dialogu o lidských právech se třetími 
zeměmi; dále zdůrazňuje, že pro zajištění důvěryhodnosti Unie v rámci tohoto dialogu je 
stejně důležité jednotné a plné uplatňování Listiny základních práv na úrovni EU;

3. vítá odstranění situace zdvojení standardů v politice lidských práv Unie, kdy před 
přistoupením nebyla EU právně vázána dodržovat lidská práva, zatímco po přistoupení 
bude existovat vnější soudní kontrola aktů Unie ověřující jejich slučitelnost s EÚLP;

4. poukazuje na velký přínos pěti protokolů k EÚLP, pokud jde o prosazování a ochranu 
některých práv a svobod v rámci i mimo rámec této úmluvy, přičemž Evropskému soudu 
pro lidská práva propůjčují pravomoc poskytovat poradní stanoviska; domnívá se, že by 
při přistoupení k EÚLP měla EU také přistoupit k protokolům připojeným k této úmluvě a 
k Evropské sociální chartě z roku 1961, jakož i k jejímu revidovanému znění; aniž je 
dotčen článek 2 protokolu č. 8 připojeného k Lisabonské smlouvě, žádá členské státy, 
které ještě nepodepsaly a neratifikovaly jednotlivé dodatkové protokoly k EÚLP, aby tak 
co nejdříve učinily, a opět tak potvrdily svou oddanost hodnotám a zásadám, o něž se 
v našich členských státech a v Evropské unii opírá demokracie a právní stát;

5. dále vítá, že článek 1 EÚLP by neměl zaručovat ochranu jen občanům EU a jiným 
osobám na území Unie, ale také každé další osobě spadající do jurisdikce soudů Unie, a to 
i mimo její území;

6. připomíná, že podle protokolu č. 8 připojeného k Lisabonské smlouvě by měl být 
vytvořen jednoznačný mechanismus k zajištění toho, aby žaloby podané jinými než 
členskými státy a žaloby podané fyzickými osobami byly správně podávány podle případu 
proti členským státům a/nebo Evropské unii;

7. zdůrazňuje, že pokud oprávněná osoba podává stížnost podle článku 34 EÚLP, žalovaná 
strana musí být vymezena na základě ustanovení právních předpisů EU, na což v poslední 
instanci dohlíží Soudní dvůr, a to aniž jsou dotčena práva občanů na podávání 
individuálních stížností;
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8. soudí, že v zájmu právní jistoty a transparentnosti v mezinárodních vztazích by fyzické 
osoby a země jiné než členské státy měly být řádně informovány o tom, které záležitosti 
spadají do oblasti působnosti členských států a které jsou v kompetenci Evropské unie, 
případně prostřednictvím prohlášení o působnosti připojeného k přístupové smlouvě; 
v této souvislosti upozorňuje na to, že je nezbytné zavést systém poskytování informací, 
který by vycházel z toho, že rozdělení pravomocí mezi Evropskou unií a členskými státy 
se postupně vyvíjí;

9. zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že přistoupení EU k EÚLP je přistoupením nestátní 
strany k právnímu nástroji vytvořenému pro státy, mělo by být toto přistoupení 
dokončeno, aniž by se měnily charakteristiky EÚLP, a úpravy jejího soudního systému by 
měly být minimální; považuje za důležité, aby se s ohledem na zájem jak Unie, tak třetích 
zemí při případných soudních řízeních dala přednost podmínkám přistoupení, které budou 
mít nejmenší dopad na pracovní zatížení Evropského soudu pro lidská práva;

10. vyjadřuje rozhodný nesouhlas s jakýmkoli mechanismem, který by sice umožňoval 
vyhnout se vzájemně se lišící judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a Soudního 
dvora Evropské unie, avšak současně by pro strany řízení znamenal prodloužení lhůt 
v rámci tohoto řízení;

11. zdůrazňuje, že vztahy EU s Radou Evropy, zejména pokud jde o účast Unie ve Výboru 
ministrů a Parlamentním shromáždění, jsou upraveny ve Stanovách Rady Evropy a jejich 
změna vyžaduje úpravu těchto stanov, nebo přinejmenším přijetí statutárního usnesení 
o těchto změnách, aby se zohlednily změny, které nastaly se vstupem Lisabonské smlouvy 
v platnost;

12. požaduje, aby v rámci postupu jmenování zástupce Unie do Výboru ministrů a Řídícího 
výboru pro lidská práva bylo náležitě respektováno právo Evropského parlamentu na 
výkon demokratické kontroly, což platí v obecnější rovině pro kterýkoli z orgánů Rady 
Evropy, jehož členem se na základě přístupové smlouvy Evropská unie stane;

13. domnívá se, že Parlament by měl přednostně brát v potaz výbory příslušné pro jmenování 
poslanců, kteří budou vysláni do Parlamentního shromáždění Rady Evropy;

14. soudí, že je třeba v zájmu občanů, demokracie, lidských práv v Evropě i v EU a ve 
prospěch jejich dodržování a ochrany posílit spolupráci mezi orgány Evropské unie 
a specializovanými orgány Rady Evropy, čímž by se na celoevropské úrovni zvýšila 
koherence a komplementarita v oblasti lidských práv.

15. dále vyzývá Unii, aby přistoupila k orgánům Rady Evropy jako je Evropský výbor pro 
zabránění mučení (CPT), Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI) 
a Evropská komise pro efektivnost soudnictví (CEPEJ); zdůrazňuje také, že je nezbytné, 
aby byla Unie zapojena do práce Komisaře pro lidská práva, Evropského výboru pro 
sociální práva (ECSR), Vládního sociálního výboru a Evropského výboru pro 
přistěhovalectví, a požaduje, aby byl řádně informován o závěrech a rozhodnutích těchto 
orgánů;

16. domnívá se, že vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva uznal platnost EÚLP 
i mimo území států Rady Evropy, musí se Unie snažit tuto povinnost dodržovat ve všech 



AD\809262CS.doc 5/6 PE439.075v02-00

CS

svých vnějších vztazích a činnostech;

17. naléhavě žádá, aby byl Evropský parlament s ohledem na významnou roli, kterou mu 
smlouva přisuzuje, pokud jde o uzavírání přístupové smlouvy, řádně informován 
o vymezení mandátu k jednáním o přistoupení k EÚLP a aby byl v souladu 
s ustanoveními článku 218 SFEU úzce zapojen do přípravných diskusí a do vedení jednání 
o tomto dokumentu.
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