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NÁVRHY

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

– s ohledem na zprávu Komise o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie za rok 
2011 (COM(2012)169),

– s ohledem na zprávu Parlamentu o zprávě o občanství EU za rok 2010: Odstranit překážky 
pro výkon práv občanů EU1 ,

– vzhledem k tomu, že téměř třetina petic obdržených Parlamentem se týká údajných 
porušení základních práv stanovených v Listině základních práv Evropské unie,

Obecně

1. je přesvědčen, že očekávání mnoha občanů a obyvatel Evropy, kteří se obrací na orgány 
EU se stížnostmi na porušování práv a výzvami k ochraně základních práv a evropských 
hodnot zakotvených v Listině a Smlouvách, často nejsou naplněna kvůli tomu, že některé 
orgány EU pracují s omezeným výkladem role EU a jejích pravomocí v oblasti základních 
práv, a zdůrazňuje, že tímto je ohrožena důvěryhodnost Evropské unie, Komise jako 
„strážkyně Smluv“ a celého právního řádu EU, jenž vychází ze Smluv a Listiny2;

2. znovu v této souvislosti potvrzuje, že na základě Listiny a článků 2, 7 a 9 až 12 Smlouvy o 
fungování Evropské unie má EU a její orgány povinnost dodržovat, garantovat, chránit a 
podporovat základní práva evropských občanů v EU, zejména v případech, kdy tato práva 
nejsou efektivně a náležitě garantována na vnitrostátní úrovni; připomíná, že článek 51 
Listiny by se neměl používat ke snižování jejího významu a omezování jejího 
uplatňování, a zdůrazňuje skutečnost, že uvedený článek neruší pravomoce a roli orgánů 
EU v oblasti ochrany základních evropských zásad a hodnot, jimiž jsou demokracie, 
právní stát, občanství a rovnost;

3. připomíná roli Parlamentu a jeho odpovědnost vůči evropským občanům nejen na obecné 
úrovni, ale zejména v rámci postupu projednávání petic, jenž je stanovený Smlouvou a 
vytváří povinnost, s ohledem na vhodnost v dané situaci a skutkovou podstatu věci, využít 
mimosoudních prostředků k vyřešení předkladatelovy stížnosti, s cílem pomoci občanům 
požívat jejich základních práv a zajistit řádné uplatňování hodnot a zásad obsažených v 
Listině a ve Smlouvách;

4. vyzývá členské státy, aby plnily povinnost chránit základní práva svých občanů, a 
naléhavě je žádá, aby dostály závazku obsaženému v Lisabonské smlouvě3 , tj. přistoupení 
EU k Evropské úmluvě o lidských právech, jehož prostřednictvím se odstraní nedostatky v 
právní ochraně tím, že evropští občané budou mít ve vztahu k právním předpisům EU 
stejná práva, jakých v současnosti požívají ve vztahu k členským státům EU; 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0120.
2 Bleskový průzkum Eurobarometru 340, bod 2.
3 Smlouva o Evropské unii, čl. 6 odst. 2.
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Specifické otázky

5. vyzývá Radu, aby dostála svým závazkům v oblasti základních práv a aby neprodleně 
odblokovala Komisí předložený návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného 
zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, 
věk nebo sexuální orientaci ze dne 2. července 2008; v této souvislosti vyzdvihuje práva 
zdravotně postižených lidí, kteří usilují o to, aby se jejich život co nejvíce podobal 
normálnímu životu, a také práva dětí, zejména v souvislosti s přeshraničními spory o 
svěření do péče a právem na návštěvy dítěte;

6. odsuzuje případy diskriminace menšin a vyzývá Radu k tomu, aby účinně a odpovědně 
prosazovala hodnoty EU ve vztahu k členským státům, které v této oblasti nedodržují 
závazky plynoucí ze Smlouvy v plném rozsahu, a vyzývá k posílení právních předpisů, 
politik a činností EU v oblasti potírání rasismu, xenofobie a homofobie;

7. upozorňuje na omezování svobody médií, o kterém se pravidelně zmiňuje mnoho petic 
obdržených Parlamentem, a vyzývá Komisi, aby pověřila Agenturu pro základní práva 
monitorováním této oblasti a přezkoumala právní předpisy EU tak, aby se zajistilo 
uplatňování společných standardů pro pluralismus a svobodu médií;

8. vyzdvihuje zejména otázku vyvlastnění nemovitosti bez spravedlivé náhrady, která je 
předmětem značného množství peticí předložených Parlamentu a která se týká osob, jež 
nemovitost nabyly při uplatňování práva na volný pohyb osob a kapitálu;

9. vyzývá Komisi, aby neprodleně zajistila, že členské státy začlení směrnici 2004/38/ES o 
volném pohybu občanů EU do vnitrostátní legislativy a že budou náležitě dodržovat její 
ustanovení, vzhledem k opakovanému předkládání petic, jež se týkají problémů, jimž při 
uplatňování svých práv zaručených Listinou čelí mimo jiné manželé, manželky, 
registrovaní partneři a partneři občanů EU, kteří jsou občany třetích zemí a v EU pobývají 
legálně;

10. připomíná, že přenositelnost dávek sociální podpory, penzí a zdravotní péče a uznání 
odborné kvalifikace, dokladů o osobním stavu a věcí s tím spojených jsou důležitá práva, 
která by mohla občanům zajistit neomezené požívání jejich základních práv, včetně těch 
vycházejících z dokončení vnitřního trhu, ale poznamenává, že mnoho občanů má stále 
problémy s uplatňováním těchto práv; vyzývá tedy Komisi a členské státy, aby zajistily 
řádné dodržování, uplatňování a rozvoj těchto práv;

11. poukazuje na to, že role Komise jako strážkyně Smluv není omezena na zajištění toho, že 
budou právní předpisy provedeny do vnitrostátní legislativy členských zemí, ale vztahuje 
se také na řádné uplatňování zákonů v plném rozsahu, zejména jedná-li se o ochranu 
základních práv občanů; upozorňuje na právní vakuum ve věci přístupu občanů k právní 
nápravě v situacích, kdy členské státy vůbec nezačlenily právní předpisy EU, jež se těchto 
osob přímo dotýkají, do své legislativy, nebo tak učinily pozdě;

12. navrhuje, aby výroční zpráva Komise o stavu lidských práv zahrnovala hodnocení situace 
v členských státech; navrhuje, aby Parlament každoročně pořádal konferenci 
organizovanou Petičním výborem a Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci, jíž by se účastnili zástupci občanské společnosti a dalších zainteresovaných 
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stran;

13. vítá politiku Komise, jejímž cílem je poskytnout občanům konkrétní informace o jejich 
právech a možnostech právní nápravy v případě porušení jejich základních práv; zároveň 
zdůrazňuje, že to Komisi, jako orgán EU, nezbavuje povinnosti analyzovat stížnosti 
občanů vztahující se k možným porušením základních práv, a to nejen Evropskou unií a 
jejími členskými státy v rámci evropského práva, ale i samotnými členskými státy v rámci 
vnitrostátních systematických pochybení v oblasti ochrany základních práv; vyzývá 
Komisi, aby důsledně zastávala roli obránce evropského právního řádu založeného na 
demokracii a základních právech a upozorňovala dané členské státy na možná porušení 
základních práv; domnívá se, že Evropský parlament, jehož politické aktivity mají 
mnohem širší záběr, by měl občanům a obyvatelům EU poskytnout konkrétní informace o 
své činnosti v oblasti ochrany a obrany jejich základních práv;

14. vyzývá Komisi, aby přezkoumala nařízení zakládající Agenturu pro základní práva za 
účelem posílení jejího mandátu, pravomocí a nezávislosti.


