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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. upozorňuje na to, že odpolitizování a další vývoj stávajících postupů1 v zájmu ochrany 
důvěryhodnosti orgánů Evropské unie a proto, aby se zabránilo uplatňování dvojího 
měřítka, vyžadují dodržování platných smluv; 

2. připomíná, že příslušným orgánem pro zakládající Smlouvy a sekundární právní předpisy, 
a tím také pro provádění Listiny základních práv včetně oblasti zaměstnanosti2, je Soudní 
dvůr Evropské unie, který musí ve sporných věcech postupovat na základě 
odpovídajícího, transparentního a spravedlivého řízení („právo na spravedlivý proces“), 
zejména v „závažných a trvajících“ případech uvedených v článku 7 Smlouvy, a Soudní 
dvůr je rovněž vhodný k tomu, aby zde členské státy v odpovídajícím zastoupení, 
odpovídajícím způsobem a v odpovídající době vyjádřily svá odborná stanoviska, pokud 
nesouhlasí s hodnocením Evropské komise; potvrzuje, že Evropský parlament nemůže 
jednat namísto Evropské komise a Soudního dvora Evropské unie, vzhledem k tomu, že 
Evropský parlament není orgánem prosazování práva;

3. upozorňuje na to, že jak Evropský parlament sám zdůraznil, platné Smlouvy již dnes 
zajišťují Unii pravomoc v oblasti základních práv3, a na to, že na základě článku 51 
Listiny základních práv jsou ustanovení Listiny s ohledem na jejich provádění určena 
členským státům ve všech záležitostech, v nichž uplatňují právo Unie;

4. připomíná orgánům Unie, že v zájmu ochrany lidských práv a jejich uplatňování je 
soudržnost a jednotné, objektivní provádění představitelné, pouze pokud budou již 
probíhající postupy posíleny zárukami na úrovni právních předpisů Unie, přičemž tyto 
záruky je třeba zavést na úrovni zákládajících Smluv.

                                               
1 Pracovní dokument č. 2 o stavu dodržování základních práv v Evropské unii v roce 2012, zpravodaj Louis 
Michel, s. 3.
2 Články 16 a 22 Listiny základních práv Evropské unie ve věci C-202/11, rozsudek Soudního dvora ze dne 16. 
dubna 2013 Anton Las v. PSA Antwerp NV.
3 Pracovní dokument č. 2 o stavu dodržování základních práv v Evropské unii v roce 2012, zpravodaj Louis 
Michel, s. 2.


