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Pozměňovací návrh 1
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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 protokol č. 14 k Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod vstoupí dne 1. června 2010 
v platnost, podle tohoto protokolu může 
EU přistoupit k výše zmíněné úmluvě;

1. konstatuje, že se vstupem Lisabonské 
smlouvy v platnost se stala závaznou 
Listina základních práv Evropské unie, a 
vítá, že podle čl. 6 odst. 2 Smlouvy o EU 
má Evropská unie povinnost přistoupit 
k Evropské úmluvě o ochraně lidských 
práv a základních svobod; dále vítá 
skutečnost, že protokol č. 14 k Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod vstoupí dne 1. června 2010 
v platnost, podle tohoto protokolu může 
EU přistoupit k výše zmíněné úmluvě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že i když všechny členské 
státy již Úmluvu o ochraně lidských práv 
a základních svobod ratifikovaly, bude
přístup EU jako právního subjektu – což 
nebude mít vliv na situaci členských států 
vůči tomuto nástroji –, znamenat nový 
impuls pro příští desetiletí; bude to mít 
velký politický a právní význam při 
vytváření oblasti lidských práv na celém 
kontinentu a posílí to vztahy mezi EU 
a „širší Evropou“, neboť tím oblast 
lidských práv v rámci celé Evropy získá 
novou dynamiku; přistoupení zvýší 

2. konstatuje, že i když všechny členské 
státy již Úmluvu o ochraně lidských práv 
a základních svobod ratifikovaly, nebude 
mít podle Protokolu č. 8 Lisabonské 
smlouvy přístup EU jako právního subjektu 
k tomuto nástroji vliv na situaci členských 
států vůči Úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod, domnívá se, že to 
bude mít velký politický a právní význam 
při konsolidaci a posílení lidských práv v 
Evropě a především v rámci Unie a 
umožní jí to posílit vztahy s „širší 
Evropou“, neboť tím oblast lidských práv 
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důvěryhodnost EU ohledně ochrany 
lidských práv v celosvětovém měřítku;

získá novou dynamiku; domnívá se, že by 
toto přistoupení mělo přispět k posílení 
důvěryhodnosti EU ohledně ochrany 
lidských práv v celosvětovém měřítku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

3. zdůrazňuje, že toto přistoupení přispěje 
ke snížení právní nejistoty v oblasti 
lidských práv a základních svobod v rámci 
Unie a k jednotnějšímu právnímu prostoru
lidských práv v Evropské unii, domnívá se, 
že toto přistoupení by mělo přispět k 
posílení důvěry a důvěryhodnosti
Evropské unie v oblasti ochrany lidských 
práv v očích vlastních občanů, neboť zajistí 
úplné a účinné dodržování lidských práv a 
základních svobod, kdykoli budou ve hře 
právní předpisy EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. v tomto ohledu zdůrazňuje celosvětový 
rozměr obsahu Evropské Úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod a dodatečných protokolů a rovněž 
dalších dokumentů, souvisejících s 
Úmluvou o ochraně lidských práv 
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a základních svobod, především Evropské 
sociální charty z roku 1961; připomíná, že 
většina těchto nástrojů je otevřena k 
podpisu a ratifikaci stranami mimo 
Evropu;  

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje také, že přistoupení EU 
k Úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod bude předpokládat, 
že Evropský soud pro lidská práva bude 
mít pravomoci v otázkách všech aspektů 
práva a legislativy EU, především v oblasti 
spravedlnosti a vnitřních věcí, včetně 
jejího vnějšího rozměru;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že Úmluva o ochraně 
lidských práv a základních svobod bude po 
přistoupení fungovat jako minimální 
úroveň ochrany v případech, kdy bude 
ochrana poskytovaná Evropskou unií 
menší než ochrana stanovená v této 
úmluvě; Úmluva o ochraně lidských práv 
a základních svobod upevňuje ochranu 
práv uznávaných Listinou základních práv 

4. 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 je nezbytně nutná 
především v případech, kdy bude ochrana 
poskytovaná Evropskou unií menší než 
ochrana stanovená v této úmluvě; 
zdůrazňuje, že  Listina rovněž uznává 
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Evropské unie, jež spadá do její 
působnosti; tato listina má širší záběr 
a jsou v ní zakotvena také další práva 
a zásady, včetně hospodářských 
a sociálních práv, a rovněž právo na 
ochranu údajů a řádnou správu;

další práva a zásady, včetně hospodářských 
a sociálních práv, a rovněž právo na 
ochranu údajů a řádnou správu nebo práva 
z oblasti bioetiky, která nejsou zatím 
součástí Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod, ale jsou uvedena v 
dodatečných protokolech a nástrojích 
souvisejících s Úmluvou o ochraně 
lidských práv a základních svobod; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že přistoupení EU k Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod poskytne občanům Unie další 
mechanismus na podporu jejich 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 současně 
spadá do oblasti působnosti Úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod; zdůrazňuje však, že to nemění 
stávající systém jurisdikce Soudního dvora 
Evropské unie a že podmínkou přípustnosti 
jakékoli žádosti nadále zůstává požadavek, 
aby všechny opravné prostředky u 
vnitrostátních soudů byly vyčerpány;

5. konstatuje, že přistoupení EU k Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod poskytne díky vnější soudní 
kontrole ze strany Evropského soudu pro 
lidská práva občanům Unie další 
mechanismus na podporu a dodržování
jejich 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 Unie; 
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 všechny opravné prostředky u 
vnitrostátních soudů byly vyčerpány;

Or. fr



AM\810544CS.doc 7/19 PE440.026v01-00

CS

Pozměňovací návrh 8
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že přistoupení EU k Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod poskytne občanům Unie další 
mechanismus na podporu jejich 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 současně 
spadá do oblasti působnosti Úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod; zdůrazňuje však, že to nemění 
stávající systém jurisdikce Soudního dvora 
Evropské unie a že podmínkou přípustnosti 
jakékoli žádosti nadále zůstává požadavek, 
aby všechny opravné prostředky u 
vnitrostátních soudů byly vyčerpány;

5. konstatuje, že přistoupení EU k Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod poskytne občanům Unie další 
mechanismus na podporu jejich 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 současně 
spadá do oblasti působnosti Úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod; zdůrazňuje však, že to nemění 
stávající systém jurisdikce Soudního dvora 
Evropské unie a že podmínkou přípustnosti 
jakékoli žádosti nadále zůstává požadavek, 
aby všechny opravné prostředky u 
vnitrostátních soudů byly vyčerpány; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že bude nutné 
zajistit, aby soudy členských států 
postupovaly případy, které se dotýkají 
diskutabilní otázky základních práv, 
Soudnímu dvoru Evropské unie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že přistoupení EU k Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod poskytne občanům Unie další 
mechanismus na podporu jejich práv, 
a sice možnost podat stížnost u Evropského 

5. konstatuje, že přistoupení EU k Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod poskytne mechanismus na podporu 
lidských práv, a sice možnost podat 
stížnost u Evropského soudu pro lidská 
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soudu pro lidská práva v souvislosti 
s jednáním či nečinností orgánu EU nebo 
členského státu při provádění právních 
předpisů EU, pokud toto jednání současně 
spadá do oblasti působnosti Úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod; zdůrazňuje však, že to nemění 
stávající systém jurisdikce Soudního dvora 
Evropské unie a že podmínkou přípustnosti 
jakékoli žádosti nadále zůstává požadavek, 
aby všechny opravné prostředky u 
vnitrostátních soudů byly vyčerpány;

práva v souvislosti s jednáním či nečinností 
orgánu EU nebo členského státu při 
provádění právních předpisů EU, pokud 
toto jednání současně spadá do oblasti 
působnosti Úmluvy o ochraně lidských 
práv a základních svobod; zdůrazňuje však, 
že to nemění stávající systém jurisdikce 
Soudního dvora Evropské unie a že 
podmínkou přípustnosti jakékoli žádosti 
nadále zůstává požadavek, aby všechny 
opravné prostředky u vnitrostátních soudů 
byly vyčerpány; připomíná, že stížnost 
může mít v některých případech souvislost 
s činy, ke kterým došlo mimo území Unie, 
nebo které mohou mít dopad mimo území 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. žádá Komisi, aby po poradě se 
Soudním dvorem Evropské unie a 
Evropským soudem pro lidská práva
posoudila otázku vyčerpání vnitrostátních 
opravných prostředků pro zaručení 
přípustnosti stížností; zdůrazňuje v této 
souvislosti nutnost posouzení 
problematiky řízení o předběžné otázce 
v právu Unie; požaduje, aby nalezené 
řešení v každém případě zaručovalo právo 
občanů EU využít v souladu s Úmluvou 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod individuální opravné prostředky a 
požaduje, aby bylo zaručeno, že žádosti a 
stížnosti občanů budou vyřizovány 
v přiměřené lhůtě;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 11
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. žádá strany jednající o přistoupení 
Unie k Úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod, aby se změny týkající 
se Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod a jejího soudního 
systému omezily na naléhavé a nezbytné 
body, aby to nijak neohrozilo účinnost a 
dosah kontroly Úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod;       

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Návrh stanoviska
Bod 7 – úvodní slova

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na to, že mnoho právních, 
technických a institucionálních otázek je 
dosud nevyřešeno 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. Mezi 
nejcitlivější témata patří:

7. upozorňuje na to, že mnoho právních, 
technických a institucionálních otázek je 
dosud nevyřešeno 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, že: 

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Návrh stanoviska
Bod 7 – odrážka 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– skutečnost, že v mandátu by měl být
přesně určen rozsah přistoupení; EU by
měla nakonec přistoupit 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; 
dále by mělo být zváženo přistoupení
k revidované Evropské sociální chartě;

– v mandátu je přesně určen rozsah 
přistoupení; EU přistupuje ke všem 
dodatečným protokolům k Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod, které doplňují práva zakotvená 
v této úmluvě nebo v Listině základních 
práv, takže jsou součástí souboru předpisů 
v oblasti lidských práv; v tomto ohledu 
vyzývá členské státy, aby urychlily podpis 
a ratifikaci Úmluvy o ochraně lidských 
práv a základních svobod a jejích 
protokolů  a přezkoumaly v této 
souvislosti svá prohlášení a výhrady; dále 
by měly počítat s přistoupením 
k revidované Evropské sociální chartě;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod 7 – odrážka 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

- skutečnost, že v mandátu by měl být 
přesně určen rozsah přistoupení; EU by 
měla nakonec přistoupit 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; 
dále by mělo být zváženo přistoupení 
k revidované Evropské sociální chartě;

- skutečnost, že v mandátu by měl být 
přesně určen rozsah přistoupení; EU by 
měla nakonec přistoupit ke všem 
dodatečným protokolům k Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod, které jsou již zakotveny v právu 
EU, včetně Listiny základních práv 
Evropské unie, a tudíž v EU platí; v 
důsledku toho se musí zvážit přistoupení 
k revidované Evropské sociální chartě a k 
ostatním příslušným úmluvám Rady 
Evropy o lidských právech;
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Or. en

Pozměňovací návrh 15
Debora Serracchiani

Návrh stanoviska
Bod 7 – odrážka 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

- skutečnost, že v mandátu by měl být 
přesně určen rozsah přistoupení; EU by 
měla nakonec přistoupit 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; 
dále by mělo být zváženo přistoupení 
k revidované Evropské sociální chartě;

- skutečnost, že v mandátu by měl být 
přesně určen rozsah přistoupení; EU by 
měla nakonec přistoupit ke všem 
dodatečným protokolům k Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod, které doplňují práva zakotvená 
v této úmluvě, takže jsou součástí souboru 
předpisů v oblasti lidských práv; dále by 
mělo být zváženo přistoupení k revidované 
Evropské sociální chartě;

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Návrh stanoviska
Bod 7 – odrážka 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– nutnost objasnit potřebu zastoupení EU
a její účasti v orgánech Rady Evropy. 
I když se EU přistoupením k Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod nestane členem Rady Evropy, měla 
by být zastoupena ve všech orgánech, které 
se po přistoupení budou vztahovat na 
záležitosti EU, a Evropský parlament by se 
měl účastnit procesu volby soudce 
Evropského soudu pro lidská práva;

– EU je řádně zastoupena a zapojena do 
orgánů Rady Evropy. I když se EU 
přistoupením k Úmluvě o ochraně lidských 
práv a základních svobod nestane členem 
Rady Evropy, bude zastoupena na stejné 
úrovni jako ostatní strany ve všech 
orgánech, které se po přistoupení budou 
vztahovat na záležitosti EU jako je 
přinejmenším Rada ministrů při dohledu 
nad výkonem soudních rozhodnutí a 
přinejmenším Evropský výbor pro 
zabránění mučení a nelidskému či 
ponižujícímu zacházení nebo trestání, 
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Evropská komise pro efektivnost 
soudnictví, Evropská komise proti rasismu 
a nesnášenlivosti a Řídicí výbor pro lidská 
práva, a Evropský parlament bude vyzván, 
aby vyslovil souhlas se jmenováním tří 
kandidátů EU na místo soudce 
Evropského soudu pro lidská práva a 
bude zastoupen na Parlamentním 
shromáždění Rady Evropy, a to při 
příležitosti volby soudce Evropského 
soudu pro lidská práva; stálý soudce EU 
zaměstnaný na plný úvazek se bude také 
rovnocenně účastnit jednání Evropského 
soudu pro lidská práva; musí být přijat 
odpovídající mechanismus, vyhovující 
principu autonomního výkladu práva EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 7 – odrážka 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

- nutnost objasnit potřebu zastoupení EU 
a její účasti v orgánech Rady Evropy. 
I když se EU přistoupením k Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod nestane členem Rady Evropy, měla 
by být zastoupena ve všech orgánech, které 
se po přistoupení budou vztahovat na 
záležitosti EU, a Evropský parlament by se 
měl účastnit procesu volby soudce 
Evropského soudu pro lidská práva;

- nutnost objasnit potřebu zastoupení EU 
a její účasti v orgánech Rady Evropy. 
I když se EU přistoupením k Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod nestane členem Rady Evropy, měla 
by být zastoupena ve všech orgánech 
kontroly dodržování a podpory lidských 
práv a základních svobod a ve všech 
orgánech, které se týkají základních práv 
Listiny a cílů a principů Unie (sociální 
práva, zákaz mučení, boj proti rasismu 
atd.), a Evropský parlament by se měl 
účastnit procesu volby soudce Evropského 
soudu pro lidská práva;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 18
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Návrh stanoviska
Bod 7 – odrážka 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– potřeba vytříbit vztahy mezi Soudním 
dvorem Evropské unie a Evropským 
soudem pro lidská práva a ponechat
oběma orgánům potřebnou pružnost při 
rozhodování, jak nejlépe spolupracovat, 
aby bylo dosaženo lepšího pravidelného 
dialogu; toto by mohlo přispět také 
k vytvoření výše zmíněného systému 
judikatury;

– 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; toto by mohlo přispět také 
k vytvoření výše zmíněného systému 
judikatury;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 7 – odrážka 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

- nutnost zabývat se problémy, s nimiž se 
potýká Evropský soud pro lidská práva; 
přistoupení EU k Úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod by
nemělo oslabit jeho účinnost, ale mělo by
spíše v důsledku zlepšit systém provádění 
zásady subsidiarity, a tudíž snížit počet 
opakovaně podávaných žádostí 
u Evropského soudu pro lidská práva; což 
by pak zmírnilo zátěž tohoto soudu; je 
mimořádně důležité, aby byla nalezena 
správná vyváženost mezi ustanoveními 
o přístupu k doplňujícím nápravným 
opatřením a potřebou zabránit přetížení 
Evropského soudu pro lidská práva; proto 
vítá skutečnost, že přistoupení EU se bude 
časově shodovat s reformou tohoto soudu;

- nutnost zabývat se problémy, s nimiž se 
potýká Evropský soud pro lidská práva; 
přistoupení EU k Úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod musí 
nezbytně  zlepšit systém Úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod; požaduje po Unii, aby se 
v souvislosti s přistoupením k Evropskému 
soudu pro lidská práva plně podílela na 
reformě tohoto soudu, s cílem zlepšit jeho 
fungování a lhůty vyřizování žádostí a 
stížností, které jsou mu předkládány; 
požaduje po Unii a členských státech, aby 
při vypracovávání a uplatňování svých 
právních předpisů dbaly na dodržování 
lidských práv a základních svobod a na 
účinnost opravných prostředků 
vnitrostátního práva v souladu se zásadou 
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subsidiarity, kterou stanovila Vídeňská 
úmluva o smluvním právu z roku 1969, 
aby se případy zbytečně nepostupovaly 
Evropskému soudu pro lidská práva;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Návrh stanoviska
Bod 7 – odrážka 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– nutnost zabývat se problémy, s nimiž se 
potýká Evropský soud pro lidská práva; 
přistoupení EU k Úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod by 
nemělo oslabit jeho účinnost, ale mělo by 
spíše v důsledku zlepšit systém provádění
zásady subsidiarity, a tudíž snížit počet 
opakovaně podávaných žádostí 
u Evropského soudu pro lidská práva; což 
by pak zmírnilo zátěž tohoto soudu; je 
mimořádně důležité, aby byla nalezena 
správná vyváženost mezi ustanoveními 
o přístupu k doplňujícím nápravným 
opatřením a potřebou zabránit přetížení 
Evropského soudu pro lidská práva; proto 
vítá skutečnost, že přistoupení EU se bude 
časově shodovat s reformou tohoto soudu;

– 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 spíše v důsledku 
zlepšit systém včasného a úplného 
provádění rozsudků Evropského soudu 
pro lidská práva ze strany členských států 
a EU a zajistit, aby členské státy a 
instituce EU na základě uplatnění zásad 
subsidiarity řádně dodržovaly povinnosti 
v oblasti lidských práv, k nimž se zavázaly 
přistoupením k Úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod, a aby 
pomocí reforem vyřešily strukturální 
problémy, což povede k menšímu počtu a 
méně častému opakování žádostí 
u Evropského soudu pro lidská práva; což 
by pak zmírnilo zátěž tohoto soudu a 
zabránilo by se přetížení Evropského 
soudu pro lidská práva; proto vítá 
skutečnost, že přistoupení EU se bude 
časově shodovat s reformou tohoto soudu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. žádá, aby Unie vzhledem k sociálním 
právům obsaženým v Listině základních 
práv Evropské unie a v Chartě 
Společenství základních sociálních práv 
pracovníků přistoupila k Sociální chartě 
z roku 1961 a k revidované Sociální 
chartě; požaduje, aby se Komise jako 
pozorovatel zúčastňovala především práce 
komisaře Rady Evropy pro lidská práva, 
Evropského výboru pro sociální práva a 
Vládního výboru sociální charty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že článek 1 Úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod zaručuje, že každá osoba 
podléhající soudní pravomoci Unie bude 
moci využít Úmluvu o ochraně lidských 
práv a základních svobod proti aktům 
Unie včetně aktů spadajících do oblasti 
zahraničních vztahů a bude se 
potenciálně moci obrátit se žalobou na 
Evropský soud pro lidská práva; kromě 
toho zdůrazňuje, že článek 1 Úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod zaručuje ochranu nejen občanů 
EU, ale také každé osoby podléhající 
soudní pravomoci Unie i mimo její území;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

9. zdůrazňuje, že přistoupení k Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod se netýká jen orgánů EU, ale 
i občanů Unie, takže Evropský parlament 
by měl být konzultován a zapojen do 
procesu vyjednávání a měl by být se všemi 
etapami tohoto postupu spojován a být o 
nich okamžitě a plně informován, jak je 
stanoveno v čl. 218 odst. 10 Smlouvy 
o EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Debora Serracchiani

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

9. zdůrazňuje, že přistoupení k Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod se netýká jen orgánů EU, ale 
i občanů Unie, takže Evropský parlament 
musí být konzultován a zapojen do 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; 

Or. it
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Pozměňovací návrh 25
Debora Serracchiani

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že je důležité mít 
neformální orgán, který by koordinoval 
sdílení informací mezi Evropským 
parlamentem a Parlamentním 
shromážděním Rady Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Debora Serracchiani

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. navrhuje, že v zájmu šíření přidané 
hodnoty, kterou přistoupení představuje 
pro občany, by měly Rada Evropy 
a Evropská unie uvažovat o vytvoření 
pokynů, jež srozumitelně vysvětlí všechny 
důsledky a dopady této události;

10. navrhuje, že v zájmu šíření přidané 
hodnoty, kterou přistoupení představuje 
pro občany, by měly Rada Evropy 
a Evropská unie uvažovat o vytvoření 
pokynů a orientačních informačních 
programů pro občany, jež srozumitelně 
vysvětlí všechny důsledky a dopady této 
události;

Or. it

Pozměňovací návrh 27
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. očekává v tomto ohledu od Komise a 
členských států, že povedou informační 
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kampaň určenou pro občany Unie, aby 
mohli plně a poučeně využívat svá nová 
práva na opravný prostředek v otázce 
lidských práv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. vítá, že stávající španělské 
předsednictví projevilo odhodlání zabývat 
se přistoupením jako „naléhavou 
záležitostí“ a že Rada Evropy má k této 
věci pozitivní postoj a je ochotna 
spolupracovat; a konečně vyzývá belgické 
a maďarské předsednictví, aby udělala vše, 
co bude v jejich možnostech, aby byl 
postup přistoupení dokončen při nejbližší 
vhodné příležitosti.

11. vítá, že stávající španělské 
předsednictví projevilo odhodlání zabývat 
se přistoupením jako „naléhavou 
záležitostí“ a že Rada Evropy má k této 
věci pozitivní postoj a je ochotna 
spolupracovat; a konečně 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 mohli občané Unie 
využívat přistoupení Unie k Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod co nejrychleji.

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Wim van de Camp

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. 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 
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Evropský soud pro lidská práva, tak 
Soudní dvůr Evropské unie, a upozorňuje 
na to, že by se neměla povolit možnost 
předložit takový případ oběma soudům. 

Or. en


