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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o přezkumu Stockholmského programu v polovině období

(2013/2024(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2009 o sdělení Komise Evropskému 
parlamentu a Radě o prostoru svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům –
Stockholmský program1,

– s ohledem na dokument Evropské rady „Stockholmský program – otevřená a bezpečná 
Evropa, která slouží svým občanům a chrání je“2,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na společná jednání Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro ústavní záležitosti, která proběhla podle 
článku 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro ústavní záležitosti a stanovisko Výboru pro 
zahraniční věci a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2013),

I. Stockholmský program a Lisabonská smlouva

1. zastává názor, že Lisabonská smlouva přinesla zásadní kladné prvky do oblasti prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva, ale vyjadřuje politování nad nedostatky v jejím provádění; 
není nadále ochoten přijmout fakt, že v mnoha případech jedná Rada a Komise, jako 
kdyby Lisabonská smlouva nevstoupila v platnost; vyžaduje plnění povinnosti informovat 
Parlament „okamžitě a plně ve všech etapách tohoto postupu“ vedoucího k uzavírání 
mezinárodních dohod; vyjadřuje politování nad nepřijatelným zpožděním v uvádění aktů 
původního třetího pilíře do souladu s Lisabonskou smlouvou; požaduje posouzení případ 
od případu jednotlivých aktů původního třetího pilíře se zřetelem na jejich dopad na 
základní práva a s cílem uvést je do souladu s novou hierarchií norem základních aktů, 
aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů;

Právo Komise podávat návrhy a řádný legislativní postup 

2. domnívá se, že řádný legislativní postup přiblížil právní předpisy občanům a zvýšil vliv 
Parlamentu – jediného demokraticky zvoleného orgánu EU;

3. poukazuje na to, že Komise ve svém sdělení ze dne 20. dubna 2010 nazvaném 
„Poskytování prostoru svobody, bezpečnosti a práva evropským občanům – akční plán 

                                               
1 Úř. věst. C 285 E, 21.10.2010, s. 12.
2 Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s. 1.
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provádění Stockholmského programu“1 vyzvala k posílení úsilí přinést řešení
každodenních starostí a přání evropských občanů a zároveň zdůraznila, že Unie musí být 
schopna reagovat na nečekané události, urychleně se chápat příležitostí, které se jí 
nabízejí, a předvídat budoucí vývojové směry a přizpůsobovat se jim;

4. připomíná, že v tomto smyslu Komise několikrát uplatnila své právo podávat návrhy 
v souladu s článkem 76 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5. domnívá se, že doba velkých víceletých plánů definovaných na mezivládní úrovni se zdá 
být minulostí vzhledem k bohatosti právních základů stanovených ve Smlouvách pro 
oblast prostoru svobody, bezpečnosti a práva a vzhledem k možnosti a proklamovaným 
ambicím Komise využívat svého práva podávat návrhy;

6. vybízí tedy Komisi, aby se ujala své role v definování politik a legislativních priorit a aby 
využila svého práva podávat návrhy, kdykoliv to bude nutné, a zabránila tím pokusům 
o návrat k mezivládní spolupráci, jež byla uplatňována v době před vstupem Lisabonské 
smlouvy v platnost;

Vnitrostátní parlamenty

7. domnívá se, že zvýšená účast vnitrostátních parlamentů na činnostech Evropské unie, jež 
je zakotvena v protokolech č. 1 (o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii) a č. 2 
(o používání zásad subsidiarity a proporcionality), které jsou připojeny ke Smlouvě 
o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, měla pozitivní vliv 
zejména na rozvoj a fungování prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a to nejen proto, že 
bylo lépe zajištěno dodržování zásady subsidiarity, ale také jelikož širší a intenzivnější 
demokratické sdružení evropských národů bylo významným přínosem pro právní předpisy 
a evropskou politiku;

Jednotný volební zákon

8. konstatuje, že i bez dohody o jednotném volebním postupu došlo k postupnému sbližování 
volebních systémů, zejména pomocí založení politických stran na úrovni EU2, 
prostřednictvím činností směřujících k vytvoření evropského statutu, které vyplývají 
z návrhu Komise na reformu pravidel týkajících se evropských politických stran3, a díky 
zrušení dvojího mandátu4, čímž se funkce člena Evropského parlamentu stala 
neslučitelnou s funkcí člena vnitrostátního parlamentu;

9. domnívá se, že demokratická funkce Parlamentu by měla být ve veřejném mínění lépe 
zviditelněna a že volební kampaně pro jeho obměnu by se měly zaměřit na skutečně 
evropské otázky;

10. domnívá se proto, že v budoucnu bude nutné přistoupit k reformě volebního postupu 

                                               
1 KOM(2010) 0171.
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o statutu a financování 
politických stran na evropské úrovni (Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1), pozměněné nařízením (ES) 
č. 1524/2007.
3 COM(2012) 0499.
4 Rozhodnutí Rady 2002/772/ES, Euratom, čl. 1 odst. 7 písm. b).
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s cílem zvýšit legitimitu a účinnost Parlamentu posílením evropského demokratického 
rozměru a zajištěním přiměřenějšího rozdělení mandátů mezi jednotlivé státy v souladu se 
zásadami obsaženými ve Smlouvách; je přesvědčen, že takováto reforma může podpořit 
chuť evropských občanů účastnit se evropských voleb v členském státě, ve kterém mají 
bydliště, ale jehož nejsou státními příslušníky;

11. vítá nicméně přijetí směrnice Rady 2013/1/EU ze dne 20. prosince 2012, kterou se mění 
směrnice 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, pokud jde o některá podrobná pravidla pro 
výkon práva být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají 
bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky1, kterou se zmírňují 
požadavky pro občany Unie mající bydliště v členském státě, jehož nejsou státními 
příslušníky, pro případ jejich kandidatury ve volbách do Evropského parlamentu;

Občanská iniciativa

12. vítá přijetí nařízení o evropské občanské iniciativě2, které občanům uděluje tutéž 
pravomoc předkládat politické iniciativy, jakou již disponuje Evropský parlament a Rada;

13. domnívá se, že tato iniciativa by se mohla stát významným nástrojem umožňujícím 
definovat témata, kterými se má Evropská unie zabývat;

14. vyjadřuje nicméně politování nad technickými problémy, se kterými se organizátoři 
během provádění iniciativy setkali, a vyzývá Komisi, aby nalezla řešení těchto problémů;

II. Hodnocení Stockholmského programu a jeho provádění

Základní práva

15. domnívá se, že provádění Stockholmského programu obecně nenaplňuje své ambice 
prosazovat občanská práva;

16. naléhavě vyzývá k opatřením řešícím tzv. kodaňské dilema, tj. situaci, kdy EU stanoví 
vysoké standardy, které musí kandidátské země splňovat, avšak postrádá nástroje pro 
členské státy; oznamuje svůj záměr zřídit ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci Kodaňskou komisi;

17. obává se, že hospodářská krize se může vyvinout v krizi demokracie, a domnívá se, že 
silné politické vedení je nezbytné k ochraně výsledků dosažených při budování 
demokracie;

18. zdůrazňuje, že přistoupení Unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních 
svobod (EÚLP) stanovené v čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii ještě více posílí 
ochranu základních práv v rámci Unie, která je zajištěna Listinou základních práv 
a judikaturou Evropského soudního dvora;

19. konstatuje, že přistoupení k Úmluvě zajistí občanům v jejich vztazích s Unií obdobnou 
                                               
1 Úř. věst. L 26, 26.1.2013, s. 27.
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (Úř. 
věst. L 65, 11.3.2011, s. 1).
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ochranu, jako je ta, které již požívají vůči všem členským státům; připomíná, že tato 
otázka je tím aktuálnější, že členské státy svěřily Unii značné pravomoci, zejména 
v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva;

20. vítá, že přistoupení k Úmluvě bude představovat významný prvek dodatečné ochrany, 
zejména v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva;

21. považuje za nepřípustné pokračující blokování přezkumu nařízení o přístupu 
k dokumentům;

Justiční spolupráce v občanských a trestních věcech

22. konstatuje, že Stockholmský program má za cíl usnadnit volný pohyb evropských občanů 
ochranou a dodržováním všech práv vyplývajících z evropského prostoru práva a že 
hlavním nástrojem k dosažení tohoto cíle je soudní spolupráce;

23. uznává, že iniciativy v oblasti vzájemného uznávání právních situací, rozhodnutí 
a dokumentů hrají v tomto ohledu zásadní úlohu, jelikož vzájemné uznávání zajistí, že 
právní systémy členských států zůstanou beze změny, avšak sníží se obtíže, které 
jednotlivým občanům způsobují odlišnosti právních předpisů;

24. domnívá se, že vzájemné uznávání vyžaduje, aby občané a odborníci v právní oblasti 
vzájemně důvěřovali svým právním institucím; konstatuje, že posilování skutečně 
evropské právní kultury, která plně respektuje principy subsidiarity a soudní nezávislosti, 
vytváření společných norem a povědomí o jiných právních systémech hraje zásadní úlohu 
při podporování vzájemného uznávání a důvěry; zdůrazňuje, že vzájemné uznávání 
a důvěra mohou skrze výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy vést 
k postupným změnám tradic vnitrostátního občanského práva;

25. konstatuje, že legislativní iniciativy v oblasti občanského práva byly dosud do značné 
míry soustředěny na hmotné právo, a to na úkor procesního práva; vyzývá, aby bylo 
v budoucnosti kladeno více důrazu na procesní právo;

26. uznává pokrok, jehož bylo dosaženo pomocí plánu pro procesní práva v trestním řízení, 
ale vyjadřuje politování nad tím, že klíčové návrhy o právní pomoci a zranitelných 
podezřelých jsou stále nedokončené a že míra odhodlání Rady se zdá být čím dál tím 
menší;

27. je pevně přesvědčen o tom, že soudržnost zásad používaných při rozvoji prostoru trestního 
soudnictví v EU by měla být prioritou a že z tohoto důvodu by měly orgány EU vzájemně 
úzce spolupracovat, jak bylo uvedeno v usnesení Parlamentu o přístupu EU k trestnímu 
právu1;

28. domnívá se, že vzájemná důvěra mezi členskými státy musí být posílena a že není možné 
udělat pokrok ve vzájemném uznávání a harmonizaci evropského trestního práva bez 
výrazné zpětné vazby ohledně provádění daných pravidel na úrovni členských států;

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0208.
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29 je přesvědčen, že efektivní soudní systém je mocnou hnací silou prosperujícího 
hospodářství;

Vnitřní bezpečnost

30. bere s uspokojením na vědomí pokrok dosažený členskými státy a Komisí v rámci 
strategie vnitřní bezpečnosti a politického cyklu EU zaměřeného na organizovanou 
a závažnou mezinárodní trestnou činnost; poukazuje však na to, že je zapotřebí dalšího 
pokroku, například v oblasti kyberkriminality, ochrany kritické infrastruktury a boje proti 
korupci, praní špinavých peněz, financování terorismu a obchodu s nelegálními střelnými 
zbraněmi;

31. připomíná, že Parlament je nyní plnohodnotným institucionálním aktérem v oblasti 
bezpečnostních politik, a je proto oprávněn aktivně se podílet na stanovování podoby 
a priorit strategie vnitřní bezpečnosti a na hodnocení těchto nástrojů, a to i prostřednictvím 
pravidelných kontrol provádění strategie vnitřní bezpečnosti, které mají podle článků 70 
a 71 SFEU společně vykonávat Evropský parlament, vnitrostátní parlamenty a Rada;

32. je toho názoru, že zásadním předpokladem účinné strategie vnitřní bezpečnosti je náležitá 
analýza hrozeb, které je třeba řešit;

33. upozorňuje, že současná strategie vnitřní bezpečnosti skončí v roce 2014; vyzývá Komisi, 
aby začala připravovat novou strategii vnitřní bezpečnosti pro období 2015–2019, která 
zohlední vstup Lisabonské smlouvy v platnost a začlenění Listiny základních práv do 
práva Unie; vyzývá Radu, aby před přijetím nové strategie vnitřní bezpečnosti řádně 
zohlednila stanovisko Parlamentu k této strategii;

34. uznává, že přeshraniční trestná činnost je v EU na vzestupu, a proto zdůrazňuje význam 
výměny informací z oblasti vymáhání práva; je přesvědčen, že současná konfigurace 
různých nástrojů a kanálů je příliš komplikovaná a roztříštěná, což vede k neefektivnímu 
využívání dostupných nástrojů a k nedostatečnému demokratickému dohledu na úrovni 
EU; vyžaduje do budoucna zaměřenou vizi o tom, jak pozměnit a optimalizovat sdílení 
údajů pro účely prosazování práva v EU při současném zajištění vysoké úrovně ochrany 
údajů;

35. vyzývá Komisi, aby urychleně předložila návrhy s cílem převést nástroje přeshraniční 
policejní spolupráce, které byly přijaty v rámci tehdejšího třetího pilíře (jako je např.
prümské rozhodnutí či tzv. švédská iniciativa), do právního rámce Lisabonské smlouvy;

36. vítá návrh Komise o novém nařízení o Europolu a doufá v rychlý vývoj tohoto důležitého 
legislativního spisu, aby bylo možné co nejdříve uvést Europol v soulad s Lisabonskou 
smlouvu;

Hranice a víza

37. vítá výsledky jednání o balíčku opatření týkajících se správy Schengenu; vyzývá Komisi, 
aby plně dostála své úloze koordinátorky hodnocení schengenského prostoru a strážkyně 
Smluv, čímž zabrání jakékoli situaci, která by mohla ohrozit fungování schengenského 
prostoru; opakuje svůj postoj, že schengenský prostor by měl být bez dalšího odkladu 
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rozšířen o Rumunsko a Bulharsko;

38. vnímá neexistenci kontrol na vnitřních hranicích jako jeden z největších úspěchů evropské 
integrace; žádá Komisi, aby věnovala neexistenci kontrol na vnitřních hranicích zvláštní 
pozornost, a důrazně odmítá veškeré snahy o omezení volného pohybu osob;

39. uznává, že schengenský prostor je do jisté míry laboratoří, která se doposud vyvíjela krok 
za krokem; zastává nicméně názor, že je nutné strategicky promyslet jeho další vývoj do 
budoucna; domnívá se, že vnější hranice schengenského prostoru by měly být do 
budoucna hlídány evropskou pohraniční stráží;

40. vítá reformu mandátu agentury Frontex a dohodu o Evropském systému kontroly hranic 
(EUROSUR); domnívá se, že by se co nejdříve měla dohodnout nová pravidla pro ostrahu 
námořních hranic, že by měla být upřednostňována záchrana životů migrantů a že zásada 
nenavrácení má být plně dodržována;

41. vítá úspěšné přejití na schengenský informační systém druhé generace, postupné 
zprovoznění vízového informačního systému a zřízení agentury eu-LISA pro jejich 
provozní řízení; zdůrazňuje, že tyto nové systémy nyní musí projít testem každodenního 
používání; připomíná svůj požadavek, aby nebyly zaváděny nové nástroje správy hranic 
nebo systémy rozsáhlého ukládání údajů, dokud nejsou existující nástroje plně funkční, 
bezpečné a spolehlivé; očekává hodnocení systémů předpokládaných v příslušných 
právních nástrojích;

42. žádá lepší provádění acquis o vízech a větší harmonizaci postupů a praxe v oblasti víz; 
domnívá se, že společná střediska pro žádosti o víza by se měla stát pravidlem; žádá 
o interinstitucionální diskuzi o cílech společné vízové politiky;

Azyl a migrace

43. připomíná, že Evropská rada ve Stockholmském programu zdůraznila, že „náležitě řízená 
migrace může být přínosem pro všechny zúčastněné strany“; lituje, že bylo dosaženo jen 
omezeného pokroku při přijímání právních předpisů v oblasti legální migrace, a s ohledem 
na demografické výzvy a potřeby ekonomiky vyzývá do budoucna k intenzivnějšímu úsilí; 
zároveň se domnívá, že integrace migrantů vyžaduje větší pozornost;

44. vítá přijetí souboru předpisů týkajících se azylu; vyzývá Komisi, aby od vstupu tohoto
balíčku v platnost sledovala jeho řádné provádění ve členských státech;

45. hluboce lituje neúspěchu v uskutečňování zásad solidarity a spravedlivého rozdělení 
odpovědnosti stanovených v článku 80 SFEU; domnívá se, že v budoucnu bude zapotřebí 
důrazných a konkrétnějších opatření; 

46. domnívá se, že vnější rozměr azylu by měl být posílen, zvláště ve vztahu ke 
znovuusídlení;

Metody, nástroje a postupy

47. vyjadřuje hluboké politování nad nízkou kvalitou procesu tvorby politiky; konstatuje, že 
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při definování problému, diskusi o možných řešeních a výběru z daných možností není 
obvykle respektováno toto pořadí, jak by bylo správné, ale častěji probíhají tyto etapy 
současně; žádá Komisi, aby nejdříve předložila zprávy o problémech k vyřešení, poté 
vyzvala k diskusi o možných řešeních a nakonec předložila legislativní návrhy; 

48. vyjadřuje politování nad neexistencí objektivního hodnocení pokroku dosaženého při 
budování prostoru svobody, bezpečnosti a práva a spolehlivých informací ohledně 
provádění acquis v členských státech;

49. navrhuje systematické a nezávislé následné hodnocení (ex-post) nových právních 
předpisů, které by mělo též zhodnotit setrvalou potřebu právních předpisů v této oblasti;

50. vítá iniciativu Komise vypracovat srovnávací přehled EU o soudnictví, který má za cíl 
zajistit vysoce kvalitní systém soudnictví v oblasti občanského, obchodního a správního 
práva vzhledem k tomu, že v konečném důsledku je konkrétní uplatňování právních 
předpisů na soudech; žádá, aby srovnávací přehled o soudnictví zhodnotil všechny oblasti 
soudnictví, včetně trestního soudnictví a všech horizontálních otázek; navrhuje, aby byla 
zahrnuta i data týkající se stavu právního státu, demokracie a základních práv a plnění 
evropských hodnot (článek 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU)) ve všech členských 
státech;

51. žádá Komisi, aby kladla větší důraz na dohled a na zajištění konkrétního provádění 
právních předpisů EU členskými státy; konstatuje, že pokud jde o práva občanů, je nutné 
dosáhnout provádění od prvního dne, kdy akt vstoupí v platnost; domnívá se, že je třeba 
ještě dosáhnout určitého pokroku v této oblasti a že by měly být zjištěny důvody, které 
vedou k případnému neprovádění právních předpisů EU;

52. zastává názor, že zlepšení kvality právních předpisů v oblasti svobody, bezpečnosti 
a práva vyžaduje společné úsilí členských států a evropských orgánů při zlepšování 
výměny informací o jednotlivých vnitrostátních systémech a při zajišťování správných 
právních informací (o vnitrostátních/regionálních použitelných právních předpisech 
a normách) a stejně tak informací o provádění a postupech;

53. vyjadřuje politování nad tím, že Rada často využívá strategické dokumenty, jako je 
protidrogová strategie a strategie vnitřní bezpečnosti, které jsou přijaty bez jakékoli účasti 
Parlamentu;

54. domnívá se, že rozvoj evropské soudní kultury je klíčovým předpokladem pro to, aby se 
prostor svobody, bezpečnosti a práva stal pro občany realitou; s ohledem na tuto 
skutečnost vyzývá, aby byl kladen větší důraz na odborné justiční vzdělávání v oblasti 
práva EU všech odborníků v právní oblasti a na jeho financování; poukazuje na význam 
využití přístupu „zdola nahoru“ pro systémy justičního vzdělávání, zajištění lepší 
dostupnosti informačních zdrojů o evropském právu za využití internetu (tj. portálu e-
justice), zlepšování znalostí evropského práva mezi soudci a stejně tak jazykových 
dovedností odborníků v oblasti soudnictví a zavádění a údržby sítí v této oblasti; 
konstatuje, že je též důležitý výcvik policejních sil s evropskou perspektivou;

III. Další kroky
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55. zastává názor, že pro prostor svobody, bezpečnosti a práva je zapotřebí řízení, soudržnosti 
a referenčních hodnot, které by měly být zajištěny v souladu s čl. 17 odst. 1 Smlouvy 
o EU; navrhuje, aby se v souladu s tímto ustanovením Smlouvy o EU všechny tři orgány 
EU dohodly na víceletém plánování; očekává, že Komise za tímto účelem přijme 
odpovídající opatření a na jejich základě předloží návrh;

56. žádá, aby jakékoli budoucí plánování bylo připraveno v duchu Lisabonské smlouvy 
v úzké spolupráci mezi Parlamentem, Radou a Komisí; bere na vědomí závěry Evropské 
rady ze dnů 27. a 28. června tohoto roku, podle nichž bude Evropská rada „na svém 
zasedání v červnu roku 2014 jednat o vymezení strategických směrů pro legislativní 
a operativní plánování v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva (podle článku 68 
SFEU)“; považuje zamýšlené načasování nevhodné;

*

* *

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


