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NÁVRHY

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

1. vítá významný úspěch, který představuje Lisabonská smlouva, jejímž prostřednictvím se 
stává závaznou Listina základních práv Evropské unie a která podle čl. 6 odst. 2 Smlouvy 
o EU ukládá Evropské unii povinnost přistoupit k Evropské úmluvě o ochraně lidských 
práv a základních svobod; dále vítá skutečnost, že dne 1. června 2010 vstoupí v platnost 
protokol č. 14 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, podle něhož může
EU přistoupit ke zmíněné úmluvě;

2. konstatuje, že jelikož všechny členské státy již Úmluvu o ochraně lidských práv 
a základních svobod ratifikovaly, přístup EU jakožto právního subjektu nebude mít podle 
protokolu č. 8 k Lisabonské smlouvě na situaci členských států vůči této úmluvě vliv; 
domnívá se, že tento krok bude znamenat nový impuls pro příští desetiletí a mít velký 
politický a právní význam při utváření oblasti lidských práv na celém kontinentu a že 
upevní a posílí lidská práva v Evropě a pomůže upevnit vztahy mezi EU a „širší 
Evropou“, neboť tím oblast lidských práv získá novou dynamiku; domnívá se, že tento 
krok by měl přispět rovněž k posílení důvěryhodnosti EU v oblasti ochrany lidských práv 
v celosvětovém měřítku;

3. zdůrazňuje význam Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a judikatury 
Evropského soudu pro lidská práva, která spočívá v poskytování právního rámce 
a hlavních zásad, o něž se opírá současná i budoucí činnost EU v oblasti občanských 
svobod, spravedlnosti a vnitřních věcí, a to zejména na základě nových forem integrace 
a harmonizace v oblasti občanských svobod, spravedlnosti a vnitřních věcí, jež začaly být 
uplatňovány poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a byl přijat stockholmský 
program;

4. zdůrazňuje, že toto přistoupení v první řadě přispěje k jednotnějšímu systému lidských 
práv v Evropské unii; domnívá se, že toto přistoupení zvýší důvěryhodnost Evropské unie 
v oblasti ochrany lidských práv v očích jejích občanů, neboť zajistí úplné a účinné 
dodržování základních práv, kdykoli budou ve hře právní předpisy EU;

5. zdůrazňuje, že pravomoc Evropského soudu pro lidská práva nesmí být na základě vnitřní 
struktury právních předpisů EU po přistoupení napadnutelná, rozhoduje-li soud o 
záležitostech, na které se vztahuje Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod; 
zdůrazňuje rovněž, že pravomoc Evropského soudu pro lidská práva se nesmí omezovat 
na evropské občany či na zeměpisnou oblast Evropské unie (například v případech misí 
nebo delegací);

6. zdůrazňuje, že Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod bude po přistoupení 
představovat minimální úroveň ochrany lidských práv a základních svobod v Evropě a 
bude hrát klíčovou úlohu především v případech, kdy je ochrana poskytovaná Evropskou 
unií menší než ochrana stanovená v této úmluvě; zdůrazňuje, že Úmluva o ochraně 
lidských práv a základních svobod upevňuje ochranu práv uznávaných Listinou 
základních práv Evropské unie, jež spadají do její působnosti, a že Listina rovněž uznává 
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další práva a zásady, které nejsou součástí Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 
svobod, ale jsou uvedeny v dodatečných protokolech a nástrojích s touto úmluvou 
souvisejících;

7. konstatuje, že přistoupení EU k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 
poskytne dodatečný mechanismus na podporu lidských práv, a sice možnost podat stížnost 
u Evropského soudu pro lidská práva v souvislosti s jednáním či nečinností orgánu EU 
nebo členského státu při provádění právních předpisů EU, pokud toto jednání spadá 
do oblasti působnosti Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod; zdůrazňuje 
však, že to nemění stávající systém jurisdikce Soudního dvora Evropské unie ani 
Evropského soudu pro lidská práva a že podmínkou přípustnosti jakékoli žádosti nadále 
zůstává požadavek, aby byly vyčerpány všechny opravné prostředky u vnitrostátních 
soudů; požaduje, aby žádosti a stížnosti byly vyřizovány v přiměřené lhůtě; vybízí 
Komisi, aby na základě konzultací se Soudním dvorem Evropské unie a Evropským 
soudem pro lidská práva poskytla poradenství ohledně toho, co jsou v rámci Unie 
vnitrostátní opravné prostředky, a poradenství ohledně rozhodování o předběžných 
otázkách podle právních předpisů EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že bude nutné zajistit, 
aby soudy členských států postupovaly případy, které se pravděpodobně dotýkají otázky 
základních práv, Soudnímu dvoru Evropské unie;

8. současně zdůrazňuje, že vnitrostátní soudy, Soudní dvůr Evropské unie a Evropský soud 
pro lidská práva budou po přistoupení EU muset v rámci ochrany základních práv více 
spolupracovat; poukazuje na to, že spolupráce těchto dvou evropských soudů podpoří 
vytváření jednotného systému judikatury v oblasti lidských práv;

9. upozorňuje na to, že řada právních, technických a institucionálních otázek je dosud 
nevyřešena a je třeba se jimi zabývat v rámci mandátu, jejž je třeba přijmout podle článku 
218 Smlouvy o fungování EU, a rovněž při vyjednáváních s Radou Evropy o přistoupení 
k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod; vyzývá Komisi a Radu, aby 
zajistily následující:

– v mandátu bude přesně určen rozsah přistoupení; EU přistoupí alespoň ke všem 
dodatečným protokolům k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, které 
doplňují práva zakotvená v této úmluvě a již byly ratifikovány všemi členskými státy 
EU, takže jsou součástí souboru předpisů v oblasti lidských práv; v tomto ohledu 
vyzývá členské státy, aby ratifikovaly všechny dodatečné protokoly k Úmluvě o 
ochraně lidských práv a základních svobod, jež se vztahují na práva zakotvená v 
Listině základních práv Evropské unie a jsou tedy použitelná na EU; navíc by se mělo 
zvážit přistoupení k revidované Evropské sociální chartě a dalším příslušným 
úmluvám Rady Evropy o lidských právech;

– EU je řádně zastoupena v orgánech Rady Evropy a je do těchto orgánů zapojena; 
i když se EU přistoupením k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 
nestane členem Rady Evropy, je zastoupena ve všech orgánech pro lidská práva, které 
se po přistoupení budou vztahovat na záležitosti EU (např. ve Výboru pro předcházení 
mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestání,v Evropské komisi proti 
rasismu a nesnášenlivosti, Evropské komisi pro efektivnost soudnictví a Řídícím 
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výboru pro lidská práva) a v Radě ministrů, a to alespoň při dohledu nad výkonem 
soudních rozhodnutí o záležitostech v oblasti základních práv EU, zatímco Evropský 
parlament se účastní procesu volby soudce Evropského soudu pro lidská práva a je 
v něm zastoupen, a to na úrovni EU, kdy jsou kandidáti na dané místo jmenováni, 
a v Parlamentním shromáždění Rady Evropy při příležitosti volby soudce Evropského 
soudu pro lidská práva;

– vztahy mezi Soudním dvorem Evropské unie a Evropským soudem pro lidská práva se 
vytříbí, přičemž se oběma orgánům ponechá potřebná pružnost při rozhodování, jak 
nejlépe spolupracovat, aby bylo dosaženo lepšího pravidelného dialogu a případně 
také k vytvoření výše zmíněného systému judikatury;

– problémy, s nimiž se potýká Evropský soud pro lidská práva, se řeší a zmírňují díky 
podpoře EU; přistoupení EU k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 
by nemělo oslabit jeho účinnost, ale mělo by vést ke zlepšení systému; EU a její 
členské státy zajistí dodržování lidských práv a základních svobod a účinnost 
opravných prostředků vnitrostátního práva v souladu se zásadou subsidiarity, kterou 
stanovila Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969, aby Evropský soud pro 
lidská práva nebyl zbytečně zatěžován opakovanými žádostmi a nebyly mu zbytečně 
postupovány případy; a je nanejvýš důležité, aby přistoupení EU proběhlo ve stejnou 
dobu jako reforma Evropského soudu pro lidská práva; 

10. zdůrazňuje, že současně s politickým závazkem je nanejvýš důležité vhodně vyřešit 
nedůležitějších technické problémy, aby mohlo být přistoupení EU k Úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod využíváno ve prospěch občanů; upozorňuje 
na skutečnost, že nevyřešené a nejasné detaily mohou vytvářet zmatky a ohrozit samotný 
účel přistoupení; zdůrazňuje ovšem, že se nesmí dopustit, aby technické překážky 
způsobovaly v procesu průtahy;

11. zdůrazňuje, že přistoupení k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod se 
nedotýká jen orgánů EU, ale i občanů Unie, takže Evropský parlament musí být 
konzultován a zapojen do celého procesu vyjednávání a musí být ve všech etapách tohoto 
postupu okamžitě a plně informován, jak je stanoveno v čl. 218 odst. 10 Smlouvy o EU;

12. zdůrazňuje, že je důležité mít neformální orgán, který by koordinoval sdílení informací 
mezi Evropským parlamentem a Parlamentním shromážděním Rady Evropy;

13. navrhuje, aby v zájmu zvyšování informovanosti o přínosech, které přistoupení 
představuje pro občany, Rada Evropy a Evropská unie vytvořily pokyny, jež srozumitelně 
vysvětlí všechny důsledky a dopady přistoupení; trvá na tom, aby Komise a členské státy 
poskytly občanům EU informace, jež zajistí jejich informovanost o tom, co je dodatečný 
mechanismus a jak jej správně používat;

14. vítá skutečnost, že stávající španělské předsednictví projevilo odhodlání zabývat se 
přistoupením jako „naléhavou záležitostí“ a že Rada Evropy má k této věci pozitivní 
přístup a je ochotna spolupracovat; vyzývá belgické a maďarské předsednictví, aby 
udělala vše, co bude v jejich možnostech, aby byl postup přistoupení dokončen při 
nejbližší vhodné příležitosti a co nejjednodušeji a nejsrozumitelněji, aby občané EU měli 
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z přistoupení Unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod prospěch 
co nejdříve;

15. poznamenává, že po přistoupení EU k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 
svobod se může stát, že u některých případů může být příslušný jak Evropský soud 
pro lidská práva, tak Soudní dvůr Evropské unie, a upozorňuje na to, že souběžné 
postupování případů oběma soudům bude nepřípustné.
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