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I. Úvod

„Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání 
je“, schválený Evropskou radou v prosinci 2009 na období let 2010–2014, je po Tamperském 
a Haagském programu třetím víceletým strategickým dokumentem, který je základem činnosti 
zaměřující se na vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva. 

Nyní je na místě začít s hodnocením dosažených výsledků a s odhalováním chybějících 
prvků, což je o to důležitější, že Stockholmský program je prvním programem přijatým poté, 
co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která rozšířila pravomoci Evropského 
parlamentu, současně však uchovala určité „předlisabonské“ prvky, mezi něž patří pětileté 
přechodné období pro používání řádného režimu dřívějšího opatření „třetího pilíře“. Ačkoli 
bylo Komisi v programu uloženo, aby „do června roku 2012 předložila v souvislosti 
s prováděním Stockholmského programu přezkum v polovině období“, neučinila tak. 
Komisařky Malmströmová a Redingová nicméně předložily přehledy dosavadní činnosti 
Komise a zúčastnily se příslušných schůzí výboru LIBE, které se tímto tématem zabývaly. 
Své hodnocení zahájila i Rada a v prosinci 2012 uspořádala rozpravu.1

Tento dokument vymezuje několik horizontálních cílů, které by výbor LIBE mohl v rámci 
svého hodnocení sledovat, a zabývá se pokrokem dosaženým v dílčích oblastech programu, 
které spadají do jeho působnosti. Jeho cílem je rovněž poskytnout východiska pro debatu ve 
výboru LIBE. Návrh zprávy bude společně představen v pozdější fázi za účasti 
spoluzpravodajů z výboru AFCO a JURI (v souladu s článkem 51).

II. Možné cíle pro hodnocení prováděné výborem LIBE

A. Soustředění se na jednotlivce

Pro výbor LIBE, jakožto výbor odpovědný za ochranu základních práv, je při hodnocení 
tohoto programu rozhodující hledisko občanů, jejich práv a povinností v rámci prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva. To je také měřítkem v současnosti právně závazné Listiny 
základních práv EU, která „do středu [unijní] činnosti staví jednotlivce tím, že zavádí 
občanství Unie a vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva“. (Preambule) 

Zvláštní pozornost by tedy měla být věnována tomu, jakým způsobem se program dotýká 
občanů, jak chrání jejich práva a do jaké míry měl pro ně hmatatelné přínosy.  Předmětem 
zvlášť pozorného hodnocení z hlediska dopadu na občany budou opatření přijatá v rámci 
dřívějšího třetího pilíře, která od doby, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, nebyla 
dosud změněna.  

Zaměření na jednotlivce bude také vyžadovat větší důraz na vzdělání v oblasti soudnictví. 
V návaznosti na přijímání stále většího počtu nástrojů EU je velmi důležité, aby všichni 
právníci prošli odpovídající odbornou přípravou.

                                               
1 Viz dokument Rady 15921/12.
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B. Podpora veřejné diskuse

S ohledem na svou odpovědnost za právní předpisy týkající se transparentnosti má výbor za 
úkol podporovat širokou a veřejnou debatu o prostoru svobody, bezpečnosti a práva – na 
rozdíl od Rady, jejíž diskuse o hodnocení programu proběhly za zavřenými dveřmi. 

Je to zapotřebí i s ohledem na to, že Smlouva ve svém úplně prvním článku požaduje, aby 
„rozhodnutí [byla] přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům“ (článek 1 SEU). To je 
také důvod toho, proč by všechny orgány EU včetně Evropského parlamentu měly „[dávat] 
občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně si vyměňovat své 
názory“ a „udržují otevřený, transparentní a pravidelný dialog s reprezentativními sdruženími 
a s občanskou společností“ (článek 11 SEU). 

Vyžadována je taky přímější účast vnitrostátních parlamentů, a to nejen pro jejich úkol 
„aktivně [přispívat] k dobrému fungování Unie“ (článek 12 SEU), ale i kvůli jejich posílené 
úloze při hodnocení týkajícím se prostoru svobody, bezpečnosti a práva1 a kvůli jejich podílu 
na provádění. 

C. Podpora soudržné politiky EU 

Zpravodaj považuje za nezbytné, aby byly připraveny podmínky pro následnický program. 
Vzhledem k tomu, že přechodné období vztahující se na opatření, která se týkají policejní 
a soudní spolupráce v trestněprávních záležitostech, skončí v roce 2014, je nyní čas definovat 
znovu a soudržnějším způsobem evropské a vnitrostátní veřejné politiky v prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva. Na základě veřejné diskuse a s ohledem na zaměření se na občany by 
bylo možné rozpracovat představy o budoucím vývoji.

III. Dosažený pokrok: hledisko výboru LIBE 

Z níže uvedeného přehledu vyplývá, že před skončením volebního období zbývá vykonat či 
dokončit celou řadu činností. V této souvislosti je zpoždění, k němuž u mnohých návrhů 
Komise došlo, politováníhodné.

„Podpora práv občanů: Evropa práv“

Kapitola týkající se základních práv si klade zvlášť vysoké cíle. Zdá se nicméně, že se zatím 
podařilo dosáhnout jen omezeného pokroku a že na tomto poli bude nutno vyvinout zvláštní 
úsilí, zejména s ohledem na řešení tzv. „kodaňského dilematu“, tj. skutečnosti, že co se týče 
norem v oblasti základních práv, má EU sice velmi přísné nároky na kandidátské země, 
jakmile se však tyto země stanou jejími členy, chybí jí nástroje.

Komise navrhla celou řadu kroků, z různých důvodů se je však zatím nepodařilo dovést 
k úspěšnému závěru. Patří mezi ně rozšíření schengenského prostoru o Bulharsko 
a Rumunsko a revize právních předpisů ohledně přístupu k dokumentům. Určitý čas si vyžádá 

                                               
1 Viz články 69, 70, 71, 81, 85, 88 SFEU.



PE510.744v01-00 4/6 DT\935978CS.doc

CS

také přijetí balíčku opatření pro ochranu údajů, jehož návrh byl předložen vloni. Nepříliš také 
pokročila diskuse o obecné dohodě s USA o ochraně údajů, a to i přesto, že EU již splnila 
požadavky USA týkající se údajů SWIFT a údajů jmenné evidence cestujících (PNR). 
Uzavřena by konečně mohla být jednání o přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských 
právech.

Rada mohla konečně také přijmout nový víceletý rámec Agentury pro základní práva, velmi 
znepokojivá je nicméně skutečnost, že se nedohodla na začlenění policejní a soudní 
spolupráce v oblasti trestního stíhání do tohoto rámce, a že tedy nesplnila závazky, k nimž se 
zavázala v Lisabonské smlouvě. 

Předložen byl rovněž určitý počet politických dokumentů, jako je Agenda EU v oblasti práv 
dítěte, Akční plán pro nezletilé osoby bez doprovodu, Rámec EU pro vnitrostátní strategie 
integrace Romů a první zpráva o jejich provádění, jiné ovšem zatím stále chybí, jako 
například zpráva o rasismu a xenofobii.

„Evropa jako prostor práva a spravedlnosti“

Co se týče spolupráce v oblasti trestního práva, bylo dosaženo určitého pokroku v podobě 
cestovní mapy pro posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob, i zde jsou 
ovšem úkoly, které zbývá dokončit: byla přijata směrnice o právu na informace (směrnice 
2012/13) a směrnice o právu na tlumočení a překlad (směrnice 2010/64), předloženy byly 
návrhy o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a o právu na komunikaci po zatčení, 
důležité návrhy jako například návrh o právní pomoci a zranitelných podezřelých jsou však 
stále nedokončené. 

„Evropa jako ochránce“ 

Podle očekávání byla přijata strategie vnitřní bezpečnosti, jednotný a ucelený přístup však 
stále chybí. 

Jistého pokroku bylo dosaženo v případě nezbytných nástrojů. Zdá se, že se zlepšuje 
přeshraniční policejní spolupráce včetně spolupráce mezi Europolem a vnitrostátními orgány 
zodpovědnými za vynucování právních předpisů. Problémy přetrvávají v oblasti výměny 
informací a v souvislosti s hledáním vhodného způsobu, jak spojit bezpečnost s ochranou 
základních práv, jako je ochrana údajů. Komise předložila návrh evropského systému jmenné 
evidence cestujících (PNR EU), mohlo by se podařit uzavřít dohodu s Austrálií a na dosah je 
nyní zřejmě i dohoda s Kanadou.  Uzavřena byla rovněž jednání o směrnici o útocích proti 
informačním systémům. Mezi nedávno předložené návrhy patří soubor opatření pro 
kybernetickou bezpečnost a návrh na sloučení agentury Europol a akademie CEPOL.

Přijato bylo též několik velmi důležitých právních předpisů, zejména revize směrnice, kterou 
se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (směrnice 
2012/29), směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí 
a proti dětské pornografii (směrnice 2011/92) a směrnice o prevenci obchodování s lidmi, boji 
proti němu a o ochraně obětí (směrnice 2011/36), naopak návrh o Evropské statistice bezpečí 
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před trestnou činností Parlament zamítl.

V rámci boje proti terorismu bylo dosaženo dohody o uvádění prekursorů výbušnin na trh 
a o jejich používání a dohody mezi EU a USA o programu sledování financování terorismu. 
Pokračuje práce na návrzích týkajících se prekursorů drog a konfiskace výnosů z trestné 
činnosti. Byla přijata nová protidrogová strategie na období let 2013–2020.

Co se týče ochrany kritické infrastruktury, nebylo dosaženo téměř žádného pokroku.

„Přístup k Evropě v globalizovaném světě“

Schengen prochází i nadále vývojem, který by díky návrhům balíčku opatření pro inteligentní 
hranice mohl získat nový rozměr. Ucelený návrh však stále chybí.

Zatím byla přijata revize nařízení o agentuře Frontex (nařízení č. 1168/2011), jejíž úloha tím 
ještě více posílila, debata o jejím dlouhodobém rozvoji nás však teprve čeká. O návrhu 
evropského systému ostrahy hranic (Eurosur) se v současné době jedná, návrh o pravidlech 
ostrahy vnějších námořních hranic je právě předkládán.

Soubor opatření o správě schengenského prostoru je stále předmětem jednání, schengenský
informační systém druhé generace (SIS II) byl naopak uveden konečně do provozu. Vízový 
informační systém (VIS) funguje úspěšně od roku 2011 v severní Africe a postupně se zavádí 
i v dalších regionech. Správu těchto systémů i správu systému Eurodac postupně přebírá 
Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva (IT agentura, nařízení č. 1077/2011).

Co se týče vízové politiky, byly provedeny změny v přílohách k nařízení č. 539/2001, zvláště 
jejich ustanovení týkajících se zemí na západním Balkáně, a byl předložen i další návrh. 
Komise také navrhla revizi mechanismu pro uplatňování zásady vzájemnosti zavedeného 
nařízením č. 539/2001 a zavedení mechanismu pozastavení zrušení vízové povinnosti, které 
jsou oba předmětem jednání, přičemž situace, kdy se zásada vzájemnosti neuplatňuje, 
k čemuž dochází zejména v některých nových členských státech, stále trvá. Bylo také 
schváleno několik dohod o zjednodušení vízového režimu a další jsou v různé fázi přípravy.

Sdělením o hospodářských dopadech vízové politiky byla zahájena debata o dalším vývoji 
společné vízové politiky, další sdělení, které se bude zabývat možnostmi společného 
evropského mechanismu pro vydávání víz, se očekává v příštím roce. 

„Evropa jako prostor odpovědnosti, solidarity a partnerství v záležitostech migrace a azylu“ 

Konkrétního výsledku v oblasti legální migrace bylo dosaženo přijetím směrnice o jednotném 
povolení k pobytu (směrnice 2011/98). Rozpracované jsou návrhy týkající se sezónních 
pracovníků a osob převedených v rámci společnosti. Představen byl návrh o podmínkách pro 
vstup a pobyt studentů a výzkumných pracovníků.

Nadále se sleduje globální přístup k migraci. 
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Práce v této oblasti se jinak ponejvíce soustřeďuje na diskusi a na výměnu osvědčených 
postupů. To platí zejména pro otázku integrace.

V rámci boji proti nedovolenému přistěhovalectví se Komise i nadále věnovala dohodám 
o zpětném přebírání a předložila jejich hodnocení.

Významným pokrokem je uzavření všech jednání o společném evropském azylovém systému
(CEAS). V návaznosti na přijetí směrnice o normách, které musejí splňovat osoby, aby mohly 
požívat mezinárodní ochrany (směrnice č. 2011/95) bylo dosaženo rovněž dohody 
o přepracovaných nařízeních Dublin a Eurodac a dále též o směrnicích o přijímání žadatelů 
o azyl a o azylovém řízení. K posílení vnějšího rozměru došlo přijetím společného programu 
EU pro znovuusídlování (rozhodnutí č. 281/2012).

Díky zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (nařízení č. 439/2010) jsou stále 
větší možnosti poskytování praktické podpory. 

Pozornost se v této oblasti nyní přesune na provádění, na konkrétní projevy solidarity (na 
základě článku 80 SFEU) a na další diskuse, protože je stále ještě určitý počet politických 
dokumentů, jako například dokument o přistoupení k Ženevské úmluvě, o společném 
vyřizování žádostí o azyl či o přemísťování žadatelů, které stále ještě čekají na své dokončení.

IV. Hodnocení dosaženého pokroku

O způsobu hodnocení dosaženého pokroku budeme diskutovat v nadcházejících měsících. 
Diskuse by měla zahrnovat tyto otázky: 

– Jaké pozitivní změny, zejména z hlediska občanů, by měly být vyzdviženy a kde jsou 
naopak stále nedostatky? 

– Co bylo příčinou nesplnění některých cílů?  Je tu dostatečná politická vůle? Nechybí 
nástroje, a především zdroje? Byl časový harmonogram příliš napjatý? Jaké jsou dopady 
zpoždění iniciativ Komise? Jaké jsou důvody toho, že některé z nich zablokovala Rada? Je 
„meziinstitucionální soukolí“, zvláště pak systém třístranných jednání, funkční?

– Byl do jednotlivých činností náležitým způsobem zapojen Evropský parlament? Byl 
schopen přizpůsobit své pracovní postupy nově nabytým pravomocem?

– Jaké iniciativy považujeme do budoucna za nezbytné? 


