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B7-0000/2009

Usnesení Evropského parlamentu o sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě –
prostor svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům – stockholmský program

Evropský parlament,

– s ohledem na Lisabonskou smlouvu a zejména na její ustanovení týkající se prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva (PSBP) a její nový právní rámec pro ochranu základních 
práv a posílení občanství Unie, článek 2 Smlouvy o Evropské unii ve znění pozměněném 
Lisabonskou smlouvou, protokol č. 8 ke Smlouvě o fungování Evropské unie vložený do 
Lisabonské smlouvy týkající se přistoupení Unie k evropské Úmluvě o ochraně lidských 
práv a základních svobod (EÚLP) a k Listině základních práv Evropské unie (Listina), 
která má stejnou právní sílu jako Smlouvy,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. června 2009 nazvané „Prostor svobody, 
bezpečnosti a práva ve službách občanům“ (KOM(2009)0262), které stanoví priority 
PSBP na období 2010–2014, na její hodnocení Haagského programu a akčního plánu 
(KOM(2009)0263) a přidružený přehled provádění programu („implementation 
scoreboard“) (SEC(2009)0765), jakož i na příspěvky, v nichž se k tématu vyslovily  
národní parlamenty, občanská společnost a agentury a orgány EU,

– s ohledem na otázku Radě a Komisi ze dne [...] září 2009 týkající se sdělení Komise 
Evropskému parlamentu a Radě – Prostor svobody bezpečnosti a práva ve službách 
občanům – stockholmský program (O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že od chvíle, kdy vstoupila v platnost Amsterodamská smlouva, je 
PSBP základním cílem Evropské unie; vzhledem k tomu, že však Haagský program 
z roku 2005 již v mnoha ohledech, zejména v oblasti občanského práva, nesleduje jasnou 
a ambiciózní vizi stanovenou v roce 1999 tamperským programem, a vzhledem k tomu, 
že je tedy nezbytné navrátit se k původnímu duchu tohoto programu, který obsahoval 
všechny právní aspekty, předtím, než se v důsledku dramatických a naléhavých změn 
v boji proti terorismu stal politickou prioritou bezpečnostní rozměr,

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva, kterou nedávno masivně podpořili obyvatelé 
Irska, změní základy, cíle a metody politik týkajících se PSBP,

C. vzhledem k tomu, že práva a institucionální úloha, které národním parlamentům poprvé 
přisuzuje Lisabonská smlouva, budou mít na rozvoj a fungování PSBP pozitivní dopad, 
a to především proto, že bude lépe zaručeno dodržování zásady subsidiarity,

D. vzhledem k tomu, že přistoupení Unie k evropské Úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod, které předpokládá Lisabonská smlouva, se nedotkne ochrany 
základních práv v Unii, jež je založena na Listině základních práv a judikatuře Soudního 
dvora, a bude naopak představovat významný prvek dodatečné ochrany, avšak také 
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vzhledem k tomu, že bude třeba jasně rozlišit pravomoci Evropského soudu pro lidská 
práva a Soudního dvora,

E. vzhledem k tomu, že v zákonodárném procesu musí být nejdůležitější transparentnost a 
občané, a vzhledem k tomu, že by národní parlamenty měly být schopny řídit se definicí 
a prováděním politik týkajících se PSBP,

F. vzhledem k tomu, že priority v oblasti občanského práva na příštích pět let musí být 
odrazem potřeb vyjádřených jednotlivými občany a podniky,

G. vzhledem k tomu, že evropský soudní prostor musí být vybudován na základě evropské 
soudní kultury právníků a soudců – zejména soudců první instance – která je založena 
nejen na právu Společenství, ale je také rozvíjena prostřednictvím společných znalostí 
a pochopení vnitrostátních soudních systémů, důkladného a systematického přezkoumání 
univerzitních osnov, výměn, studijních návštěv a společných školení za aktivní podpory 
evropských sítí v různých oblastech soudního systému,

Očekávání pozitivního vývoje PSBP v rámci Lisabonské smlouvy

1. připomíná, že nový víceletý program týkající se PSBP bude pravděpodobně přijat 
a prováděn v novém právním rámci stanoveném Lisabonskou smlouvou, takže již musí  
zahrnovat všechny inovace uvedené v této smlouvě, podle nichž: 

– je potvrzeno, že základem PSBP je schengenská spolupráce,

– se občanství Unie a ochrana základních práv stane jádrem politik týkajících se PSBP 
a orgány EU budou vyzývány, aby dodržovaly zásady rovnoprávnosti občanů EU,

– bude ukončena stávající dichotomie mezi obvyklými a mezivládními režimy 
stanovená Maastrichtskou smlouvou, čímž se potvrdí zvýšená důvěra mezi členskými 
státy,

– bude posílen rozhodovací proces rozšířením hlasování kvalifikovanou většinou 
v Radě, což umožní, aby právní předpisy týkající se podobných nebo souvisejících 
oblastí byly přijímány stejným systémem hlasování,

– dodatečná ochranná opatření zaručí striktní dodržování zásad subsidiarity 
a proporcionality v souvislosti s PSBP tím, že zajistí, aby i relativně malý počet 
národních parlamentů mohl spustit „výstražný mechanismus“, a poskytnou 
kterémukoliv jednotlivému členskému státu právo použít „záchrannou brzdu“, pokud 
se bude domnívat, že návrh právního nástroje v oblasti soudní spolupráce v trestních 
věcech by mohl narušit klíčové prvky jeho vnitrostátního uspořádání;

2. vítá skutečnost, že Lisabonská smlouva zavedla postup spolurozhodování jakožto 
standardní legislativní postup v těch oblastech PSBP, v nichž se dosud neuplatňoval;
domnívá se, že zapojení Evropského parlamentu do ratifikace mezinárodních dohod je 
pouze nezbytným doplněním pravomocí, které mu budou na vnitřní úrovni poskytnuty 
zejména v oblastech, jež v současnosti spadají do třetího pilíře;
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3. zdůrazňuje význam neomezeného rozšiřování pravomocí Soudního dvora, které mu 
umožní vydávat rozhodnutí o všech předběžných otázkách týkajících se PSBP a současně 
poskytnou Komisi možnost zahajovat řízení o sankcích1;

4. domnívá se, že princip solidarity mezi členskými státy navzájem a mezi členskými státy 
a Unií má v souvislosti s PSBP zvláštní význam a musí se přeměnit v aktivní solidaritu, 
především pokud jde o kontrolu hranic, přistěhovalectví, civilní ochranu a doložku 
solidarity;

Koherentnější, transparentnější a demokratičtější víceletý program

5. domnívá se, že prioritním cílem při provádění stockholmského programu by v duchu 
loajální spolupráce mělo být zajištění rovnocenné úrovně ochrany základních práv 
občanů, kdykoli budou v kontaktu s veřejnou mocí Unie nebo členských států, a že by 
nikdo neměl být znevýhodňován v právních vztazích s ostatními kvůli tomu, že se 
rozhodl uplatňovat své základní svobody, které jsou občanům Unie přiznávány na 
základě tradice v oblasti lidských práv a právního státu, jež je všem členským státům 
společná; 

6. zdůrazňuje, že v novém právním a institucionálním rámci vytvořeném Lisabonskou 
smlouvou budou moci být nové činnosti týkající se PSBP rozvíjeny pouze za 
předpokladu, že do nich budou řádným a vhodným způsobem zapojeny Evropský 
parlament, národní parlamenty a občanská společnost, aby tak mohla probíhat otevřená 
a průběžná diskuse;

7. vyzývá k transparentnějšímu zákonodárnému procesu na úrovni EU i na vnitrostátní 
úrovni, a to zejména v případech, kdy by některý návrh mohl ovlivnit práva jednotlivce 
a občana, bez ohledu na to, zda je podnět předkládán Komisí nebo skupinou členských 
států;

8. vítá skutečnost, že Lisabonská smlouva vytvořila rámec pro hodnocení politik týkajících 
se PSBP a vyzývá ke zřízení konkrétního hodnotícího systému, který by se zaměřoval na 
kvalitu, efektivitu a spravedlnost soudnictví a do něhož by byl úzce zapojen Evropský 
parlament i národní parlamenty;

9. vyzývá k tomu, aby se pravidelné vyhodnocování výsledků dosažených v rámci 
víceletých programů stalo součástí každoroční rozpravy Evropského parlamentu, která by 
se měla zaměřovat na ochranu základních práv v EU a měla by být založena na zprávách 
Rady, Komise a Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA);

Evropa práv

10. je pevně přesvědčen, že je třeba přijmout opatření k tomu, aby se zvýšila informovanost 
občanů EU o jejich základních právech;

11. domnívá se, že rozmanitost Unii obohacuje, a že EU musí být bezpečným prostředím, 
                                               
1 s výhradou článku 10 protokolu 36 o přechodných ustanoveních a článku 276 Smlouvy o fungování Evropské 
unie
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v němž jsou rozdíly respektovány a ti nejzranitelnější jsou chráněni; trvá na tom, že je 
třeba plně využívat stávající nástroje včetně finančních programů a důrazně provádět 
opatření proti diskriminaci, rasismu, antisemitismu, xenofobii a homofobii a opatření na 
ochranu dětí, menšin a zranitelných osob a zároveň usilovat o zvýšení povědomí občanů 
o antidiskriminačních právních předpisech; 

12. připomíná, že po přijetí Lisabonské smlouvy se Listina základních práv EU stane stejně 
závaznou jako Smlouvy, bude se bude plně vztahovat na všechna přijatá opatření týkající 
se PSBP a její dodržování bude kontrolováno Soudním dvorem;

13. připomíná také, že Unie přistupuje k evropské Úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod; a proto by v souvislosti s přistoupením Unie k EÚLP měla být 
okamžitě zahájena jednání  a měly by být uzavírány dohody o spolupráci 
s mezinárodními institucemi a orgány odpovědnými za ochranu základních práv;

14. vyzývá, aby v souvislosti s každou novou politiku, legislativním návrhem i programem 
bylo vypracováno posouzení dopadu na základní práva, v němž by bylo jasně uvedeno, 
jaká základní práva mohou být dotčena a jaká opatření jsou zamýšlena na jejich ochranu 
v souladu se zásadami proporcionality a nezbytnosti;

15. vyzývá, aby agentura FRA shromáždila a sestavila spolehlivé a srovnatelné statistické 
údaje o diskriminaci a zveřejnila je v pochopitelné formě, a sdílí stanovisko tří 
předsednictví Rady (francouzského, českého a švédského), že do 31. prosince 2009 by 
měl být proveden přezkum mandátu agentury FRA a že tento přezkum poskytne 
příležitost k prohloubení spolupráce s Radou Evropy;

Posílená práva v souvislosti s občanstvím Unie

16. přeje si, aby byl vypracován jednotný volební zákon, a opakuje své stanovisko, že 
k tomu, aby byli evropští občané podněcováni k účasti ve volbách do Evropského 
parlamentu v členském státě, v němž bydlí, ale jehož státními příslušníky nejsou, by Rada 
měla při přijímání příslušných opatření stanovit jen skutečně nezbytné podmínky pro 
výkon hlasovacího práva a práva být volen; se zájmem přezkoumá návrh Komise 
posunout volby do Evropského parlamentu do týdne počínajícího 9. květnem;

17. vyzývá členské státy k zajišťování práv souvisejících s občanstvím Unie v plném 
rozsahu, aby tak občané Unie mohli spolu se svými rodinnými příslušníky využívat právo 
na volný pohyb, které jim umožňuje cestovat, pracovat, studovat, odejít do důchodu 
a vést rodinný život v kterémkoli členském státě EU bez omezení;

18. vyzývá členské státy, aby spravedlivým a jednotným způsobem plnily svou povinnost 
zajišťovat občanům Unie konzulární a diplomatickou ochranu;

Evropa, která chrání své občany

19. naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily, že budoucí činnosti EU v této oblasti 
dosáhnou skutečné rovnováhy mezi bezpečností a svobodou;
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20. v případě, kdy by stávající požadavek jednomyslnosti bránil účinnému postupu, naléhavě 
žádá Komisi, aby se zaměřila na podporu svobody občanů EU a zároveň rozvíjela právní 
rámec EU v trestních věcech; nutnost chránit občany před terorismem a organizovaným 
zločinem by měla být začleněna do jasného legislativního rámce, který občanům EU 
poskytne účinné prostředky obrany proti nepřiměřeným nebo nejasným pravidlům;

21. domnívá se, že uplatňování těchto svobod musí být zajištěno i za vnitrostátními 
hranicemi a že občané EU musí mít možnost plně uplatnit svá specifická práva i za 
hranicemi EU;

22. domnívá se, že pokud se připravuje nějaká akce EU v této oblasti, je třeba stanovit 
kritéria pro vyhodnocení proporcionality a nezbytnosti omezení základních práv;

Evropa solidarity

23. naléhavě vyzývá k tomu, aby integrační, přistěhovalecká a azylová politika byly založeny 
na co nejširším dodržování základních práv a aby právní předpisy Společenství byly 
slučitelné s mezinárodními právními nástroji v této oblasti, aby se tak zajistil jednotný 
přístup a rozvinul koherentní postup, a to nejen v boji proti nedovolenému 
přistěhovalectví, ale také při pomáhání uprchlíkům v nouzi;

24. vyzývá členské státy, aby se aktivně zapojily do mechanismu vnitřního přesídlení 
a prokázaly svůj pevný závazek spolupracovat v jeho rámci;

25. v tomto ohledu vyzývá k rychlé formalizaci systému „povinné a neodvolatelné solidarity“ 
a k výraznější spolupráci se třetími zeměmi, jak to stanoví Smlouvy;

26. vyzývá k přijetí souhrnného návrhu stanovujícího obecné cíle a strukturu strategie EU pro 
integrovanou správu hranic;

27. trvá na tom, že by neměly být zaváděny nové nástroje nebo systémy, dokud jsou stávající 
nástroje plně funkční, bezpečné a spolehlivé, a vyzývá k podrobnému vyhodnocení 
nezbytnosti a proporcionality nových nástrojů týkajících se takových záležitostí, jako je 
systém vstupu / výstupu, program registrovaných cestujících a systém předběžného 
cestovního povolení;

28. domnívá se, že Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích 
členských států Evropské unie (FRONTEX) je zásadním nástrojem globální strategie EU 
v oblasti přistěhovalectví, a podporuje přezkum mandátu této agentury, včetně stanovení 
jasného rámce pro návratové operace, který bude splňovat mezinárodní normy pro lidská 
práva, aby tak došlo k posílení její úlohy;

29. připomíná, že pro agenturu FRONTEX je zcela nezbytné, aby pro koordinaci 
jednotlivých společných operací a i pro své stálé mise mohla počítat s prostředky 
poskytnutými členskými státy;

Občanské a obchodní právo pro rodiny, občany a podniky
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Lepší přístup k občanskému právu pro občany i podniky

30. domnívá se, že priority v oblasti občanského práva musí být především zaměřeny na 
splnění potřeb vyjádřených jednotlivými občany a podniky a zároveň musí probíhat stálé 
zjednodušování soudního aparátu a musí být vytvářeny jasnější a přístupnější postupy;
zatímco oceňuje rozhodnutí Komise předložit návrh v oblasti závětí a dědictví a Zelenou 
knihu o majetkových vztazích mezi manželi v souvislosti s odlukou a rozvodem, vyzývá 
za tímto účelem k: 

– dalšímu úsilí o prosazení alternativních řešení sporů s cílem zejména zlepšit 
přístup ke spravedlnosti pro spotřebitele; zdůrazňuje, že opatření v oblasti 
skupinových žalob o náhradu škody na úrovni Společenství nesmí vést ke 
zbytečné fragmentaci vnitrostátního procesního práva;

– předložení návrhů na jednoduchý a autonomní evropský systém pro obstavení 
bankovních účtů a dočasné zmrazení bankovních vkladů, vzájemné uznávání 
a vymáhání úředních listin, ustanovení na doplnění mezer v nařízení „Řím II“1

v oblasti osobnostních práv a ochrany osobnosti, definitivní vyřešení problému 
dvoustranných dohod v oblasti jurisdikce a uznávání a vymáhání rozsudků 
a ustanovení k doplnění mezer, na které upozornil Soudní dvůr v oblasti 
podnikového práva, návrhu na ochranu zranitelných dospělých osob a návrhu 
nařízení o rozhodném právu ve věcech manželských a ve věcech rodičovské 
odpovědnosti, který by byl v případě nutnosti přijat v rámci posílené 
spolupráce;

– podrobnému zvážení určité formy předběžného opatření Společenství, které by 
doplňovalo opatření vnitrostátních soudů, rozdílných vnitrostátních právních 
přístupů k výhradě vlastnictví a jiným podobným mechanismům, uznávání 
mezinárodních adopcí a celé otázky vzájemného uznávání vnitrostátních 
dokladů prokazujících rodinný stav;

– praktickému uplatnění velkého množství inovativních právních předpisů, které 
byly dosud přijaty v oblasti evropského občanského práva procesního, jež je 
třeba prostudovat a zjednodušit tam, kde to bude možné, a sloučit je do 
jednoho nástroje, do něhož budou začleněny všechny právní předpisy 
Společenství přijaté v této oblasti;

Plně využít výhod jednotného trhu prostřednictvím evropského smluvního práva 

31. vyzývá Komisi, aby urychlila svou práci na evropském smluvním právu na základě 
akademického návrhu společného referenčního rámce a aby plně zapojila Parlament do 
otevřeného a demokratického procesu, který musí vést k přijetí společného referenčního 
rámce politického charakteru; zdůrazňuje, že takový společný referenční rámec by měl 
vyústit v dobrovolný a přímo použitelný nástroj, který smluvním stranám – mimo jiné 

                                               
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro 
mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 40).
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podnikům a spotřebitelům – umožní svobodně si zvolit evropské smluvní právo jako 
právo použitelné pro jejich transakci; 

Bojovat proti trestné činnosti a zároveň zaručit občanská práva

Priority v trestním soudnictví

32. vyzývá k vytvoření prostoru trestního soudnictví EU založeného na dodržování 
základních práv, který se bude budovat prostřednictvím:

 ambiciózního právního nástroje v oblasti procesních záruk v trestním řízení 
založených na presumci neviny, který plně uplatňuje práva na obhajobu,

 komplexního právního rámce poskytujícího co nejširší ochranu obětem trestných činů, 
včetně přiměřeného odškodnění a ochrany svědků,

 minimálních norem pro podmínky ve vězeňských a vazebních zařízeních 
a společného souboru práv vězňů v EU,

 komplexního právního nástroje pro přijímání a přípustnost důkazů v trestním řízení;

Komplexní mnohovrstevná bezpečnostní strategie 

33. domnívá se, že další postup proti organizované trestné činnosti a terorismu by měl být 
zaměřen spíše na ochranu základních práv a jeho součástí by měla být přiměřená ochrana 
svědků, pobídky pro ty, kteří spolupracují na rozkrývání teroristických sítí, a prevenční a 
integrační politiky zaměřené zejména na osoby patřící do vysoce rizikových kategorií; 

34. vyzývá ke každoročnímu zveřejňování komplexní zprávy o trestné činnosti v EU, která 
bude souhrnem zpráv týkajících se konkrétních oblastí, k nimž patří hodnocení hrozby 
organizované trestné činnosti a výroční zpráva agentury Eurojust, a zdůrazňuje, že 
k předcházení a boji proti takovým trestným činům, jako je obchodování s lidmi a 
počítačová kriminalita, je třeba zaujmout interdisciplinární přístup a připravit komplexní 
strategii;

35. naléhavě vyzývá k vytvoření komplexní evropské bezpečnostní strategie, jež bude 
založena na bezpečnostních plánech členských států, hlouběji zakotvené zásadě solidarity 
a na objektivním hodnocení přínosu agentur a sítí EU a výměny informací; má v úmyslu 
spolu s národními parlamenty zblízka sledovat všechny činnosti vykonávané Radou 
v rámci operační spolupráce týkající se vnitřní bezpečnosti EU;

Operační orgány a agentury

36. přisuzuje velký význam agenturám Eurojust a Europol a má v úmyslu plně se spolu 
s národními parlamenty účastnit definování, hodnocení a kontroly jejich činnosti;

37. vyzývá k užší a hlubší spolupráci mezi vnitrostátními správními orgány, evropskými 
agenturami a společnými operačními skupinami prostřednictvím specializovaných sítí 
(jako je schengenský informační systém II (SIS), vízový informační systém, celní 
informační systém a soudní sítě) a ke specifické spolupráci mezi zpravodajskými 
a policejními službami na vnitrostátní i Evropské úrovni v boji proti terorismu 
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a organizované trestné činnosti;

Budování evropské soudní kultury

38. vyzývá k budování evropské soudní kultury, která bude zahrnovat všechny aspekty práva;
v této souvislosti zdůrazňuje, že:

– síť předsedů nejvyšších soudů, evropská síť soudních rad, sdružení státních rad 
a nejvyšších správních soudů a evropská síť státních zástupců, soudních úředníků 
a právníků Eurojustice mohou být velmi přínosné pro koordinaci a podporu odborného 
vzdělávání v soudnictví a vzájemného pochopení právních systémů ostatních 
členských států a pro usnadnění řešení přeshraničních sporů a problémů, jejich 
činnosti je tedy třeba usnadňovat a poskytovat na ně dostatečné finanční prostředky; to 
musí vést k plně financovanému plánu evropského odborného vzdělávání v oblasti 
soudnictví připravenému ve spolupráci s výše uvedenými soudními sítěmi 
a Evropskou sítí pro justiční vzdělávání;

– musí existovat aktivní politiky určené na přispívání ke vzájemným znalostem 
a pochopení cizího práva, jež umožní dosáhnout větší právní jistoty a povzbudí 
vzájemnou důvěru, která je pro vzájemné uznávání nezbytná; součástí těchto politik 
musí být výměny zkušeností, výměny, návštěvy, informace a kurzy pro právníky 
a soudní úředníky, jakož i vytvoření – ze strany profesních organizací – jednotného 
systému přidělování bodů / kreditů za odborné vzdělávání právníků, který by byl 
propojen se sítí subjektů poskytujících právní vzdělávání v EU, jež jsou akreditovány 
k poskytování základních výukových kurzů vnitrostátního práva pro právníky 
a soudce;

E-justice: nástroj pro občany, právníky a soudní úředníky

39. v zájmu zlepšení přístupu k justici pro občany a podniky vyzývá k většímu úsilí v oblasti 
podpory a rozvoje e-justice na úrovni Společenství, a domnívá se, že:

– členské státy, které spolupracují na dvoustranných projektech, by měly zajistit, že 
jejich činnost bude převoditelná na úroveň Společenství, aby nedocházelo k jejímu 
zbytečnému zdvojování;

– stávající soubor právních předpisů Společenství v oblasti občanského práva, zejména 
právo procesní, by měl lépe odpovídat využívání informačních technologií, zejména 
pokud jde o evropský platební příkaz a řízení o drobných pohledávkách, nařízení 
o dokazování v občanských věcech1 a alternativní řešení sporů, a měla by být přijata 
opatření v oblasti elektronických spisů a transparentnosti aktiv dlužníků; cílem by 
mělo být dosáhnout jednodušších, levnějších a rychlejších občanských řízení 
v přeshraničních věcech;

– měly by se dále rozvíjet elektronické nástroje, jako je Evropský informační systém 

                                               
1 Nařízení (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování 
v občanských nebo obchodních věcech, (Úř. věst. L 174, 27.6.2001, s.1).
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rejstříku trestů a SIS;

Naléhavé záležitosti

40. vyzývá k postupnému sloučení přibližně 1 200 různých opatření přijatých od roku 1993 
v souvislosti s PSBP do koherentního celku, a to s ohledem na nové mise a úlohy EU i na 
nový právní rámec vytvořený Lisabonskou smlouvou, počínaje nejprve oblastmi, které 
budou po dohodě s Evropským parlamentem považovány za prioritní;

41. domnívá se, že pokud byl nějaký legislativní postup zahájen podle ustanovení Niceské 
smlouvy, která stanoví pouhou konzultaci s Parlamentem, jako je tomu v případě mnoha 
oblastí souvisejících s PSBP, a pokud bylo stanovisko Parlamentu již předloženo, měl by 
se legislativní postup v rámci Lisabonské smlouvy opakovat od prvního čtení, aby tak 
Parlament získal příležitost vyjádřit se v souladu se svými pravomocemi; 

42. vyhrazuje si právo při konzultaci legislativního akčního programu znovu předložit 
konkrétní návrhy;

o
o      o

43. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům 
členských států.


