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NÁVRHY

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

A. vzhledem k tomu, že práva vyplývající z občanství Unie jsou obsažena ve Smlouvách
a v Listině základních práv Evropské unie; vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva 
posílila prosazování základních práv, pokud jde o provádění právních předpisů EU ze 
strany členských států na vnitrostátní úrovni; vzhledem k tomu, že článek 51 Listiny 
základních práv a svobod uvádí, že členské státy a Komise musí tato práva respektovat;

B. vzhledem k tomu, že téměř třetina petic zaslaných Parlamentu upozorňuje na údajné 
porušování základních práv uvedených v Listině, přičemž se tyto petice týkají takových 
otázek, jako je občanství, čtyři svobody, zaměstnanost, stav hospodářství, systémy justice, 
hlasovací práva, zdravotní postižení a práva dětí; vzhledem k tomu, že některé petice 
pokládají otázky ohledně zdraví a zhoršení přístupu ke zdravotní péči a zdravotnickým 
službám, což je přímým důsledkem hospodářské krize; vzhledem k tomu, že petice slouží 
jako nástroj, který občanům zaručuje jejich základní práva;

C. vzhledem k tomu, že hospodářská krize a obecná opatření přijatá v jejím důsledku měly 
také dopad na všeobecný přístup ke kvalitnímu vzdělávání, právo na spravedlivou 
a důstojnou práci a právo na vlastnictví;

D. vzhledem k tomu, že článek 21 Listiny zakazuje veškerou diskriminaci na jakémkoli 
základě;

1. vyjadřuje politování nad případy diskriminace vůči menšinám s tím, že lidská důstojnost 
je nedotknutelná; žádá, aby Rada odblokovala směrnici proti diskriminaci, jejímž cílem je 
uplatnit zásadu rovného zacházení vůči všem lidem bez ohledu na náboženství či vyznání, 
zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci;

2. poukazuje na to, že role Komise jako strážkyně Smluv nespočívá jen v tom, aby 
zajišťovala, že právní předpisy budou provedeny do vnitrostátní legislativy členských 
zemí, ale vztahuje se také na řádné uplatňování právních předpisů v plném rozsahu, 
zejména jedná-li se o ochranu základních práv občanů; 

3. vyzývá členské státy, aby přijaly veškerá potřebná opatření a zajistily, že základní právo 
na všeobecný přístup ke zdravotní péči a vzdělání bude opět k dispozici pro všechny 
občany EU;

4. připomíná, že přenositelnost sociálních dávek, starobních důchodů a zdravotní péče jsou 
základem při zajišťování plného požívání základních práv a občanských svobod, včetně 
těch, které vyplývají z výsledků dosažených v oblasti mobility pracovníků;

5. vyzývá členské státy a Komisi, aby při navrhování právních předpisů našly rovnováhu 
mezi protiteroristickými opatřeními a ochranou základních práv;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily řádné dodržování, zaručení, uplatňování 
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a další rozvoj základních práv.


