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Návrh usnesení (čl. 157 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A7-0051/2014 

Usnesení Evropského parlamentu o stavu dodržování základních práv v Evropské unii 

(v roce 2012) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na preambuli Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na její příslušné články, 

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000 (dále jen 
„Listina“), která byla vyhlášena dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku a vstoupila 
v platnost společně s Lisabonskou smlouvou v prosinci 2009, 

– s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP) 
a na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva,  

– s ohledem na úmluvy Organizace spojených národů týkající se ochrany lidských práv 
a základních svobod a na související doporučení a rozhodnutí Rady Evropy, 

– s ohledem na zprávu Komise o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie 
za rok 2012 (COM(2013)0271) a na její doprovodné pracovní dokumenty, 

– s ohledem na dokument „Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která 
slouží svým občanům a chrání je“ 1, 

– s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji 
proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního 
práva2, 

– s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí 
zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ3, 
na směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný 

                                                 
1 Úř. věst. C 115, 4.5.2010. 
2 Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 55. 
3 Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22. 
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rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání1, a na návrh směrnice Rady 
o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání 
nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (COM(2008)0426), 

– s ohledem na závěry Rady ze 6. a 7. června 2013 o základních právech a právním státu, 

– s ohledem na činnosti, výroční zprávy, studie a stanoviska Agentury Evropské unie pro 
základní práva (FRA), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2014 o dodržování základního práva 
na volný pohyb v EU2, 

– s ohledem na svá usnesení o základních právech a lidských právech, o ochraně menšin 
a protidiskriminačních politikách, 

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že dodržování a prosazování lidských práv, základních svobod, 
demokracie a hodnot a zásad zakotvených ve smlouvách EU a mezinárodních nástrojích 
v oblasti lidských práv (Všeobecná deklarace lidských práv, EÚLP, Mezinárodní pakt 
o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních 
a kulturních právech, atd.) musí být ústředním bodem evropské integrace; 

B. vzhledem k tomu, že podle článku 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) je Unie 
společenstvím založeným na nedělitelných a všeobecných hodnotách úcty k lidské 
důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, 
včetně práv příslušníků menšin; vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou společné 
členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností 
diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů; 

C. vzhledem k tomu, že Evropská unie funguje na základě předpokladu a vzájemné 
důvěry, že členské státy EU dodržují zásady demokracie, právního státu a základních 
práv, jak jsou zakotveny v EÚLP a v Listině základních práv, především v souvislosti 
s rozvíjením prostoru svobody, bezpečnosti a práva a se zásadou vzájemného uznávání; 

D. vzhledem k tomu, že korupce způsobuje sociální újmy a je příčinou porušování lidských 
práv; vzhledem k tomu, že pro právní stát a zajištění ochrany základních práv 
a občanských svobod občanů v Evropě je zásadní účinný, nezávislý a nestranný soudní 
systém; 

E. vzhledem k tomu, že děti tvoří jednu třetinu světové populace a jednu pětinu populace 
EU; vzhledem k tomu, že práva dětí jsou součástí lidských práv, která EU a její členské 
státy musí dodržovat a prosazovat; vzhledem k tomu, že situace dětí v Evropě a v celém 
světě zdaleka není uspokojivá a že tito zranitelní občané stále čelí četným omezením či 
porušování práv; 

                                                 
1 Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16. 
2 Přijaté texty, P7_TA(2014)0037. 
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F. vzhledem k tomu, že asi 80 milionů Evropanů patří k lidem se zdravotním postižením; 
vzhledem k tomu, že lidé se zdravotním postižením nadále trpí nedostatkem pomoci 
a podpory, pokud jde o jejich začlenění; vzhledem k tomu, že EU je jako smluvní strana 
Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením povinna podporovat, chránit 
a dodržovat práva osob se zdravotním postižením, jak jsou zakotvena v uvedené 
Úmluvě, 

G. vzhledem k tomu, že hlavními oběťmi násilí založeného na pohlaví jsou ženy a dívky; 
vzhledem k tomu, že stovky tisíc žen žijících v Evropě byly vystaveny mrzačení 
pohlavních orgánů a tisíce dívek jsou jím ohroženy; 

H. vzhledem k tomu, že povinnosti, které pro kandidátské země vyplývají z kodaňských 
kritérií, nejsou pouze základními předvstupními požadavky, ale na základě článku 
2 SEU musí být nadále uplatňovány i poté, co země přistoupí k EU; vzhledem k tomu, 
že s ohledem na tuto skutečnost by u všech členských států mělo probíhat průběžné 
posuzování s cílem ověřit, zda se stále drží základních hodnot EU, totiž demokracie 
a právního státu, dodržování lidských práv a ochrany menšin; 

Obecná doporučení 

1. zdůrazňuje skutečnost, že coby politický, historický a etický projekt se Evropská unie 
snaží sdružovat státy, které sdílejí a společně prosazují společné evropské hodnoty, 
např. hodnoty uvedené v článku 2 SEU, v Listině základních práv a také v EÚLP, 
včetně úcty k lidské důstojnosti, demokracie, právního státu, základních práv, rovnosti, 
svobody, nediskriminace a ochrany menšin, které jsou úzce propojeny a vzájemně 
podmíněny, a domnívá se tedy, že základním pilířem evropské identity je a musí být 
podpora lidských práv, základních svobod a demokracie na vnitřní i vnější úrovni, 
neboť právě ty jsou evropskými hodnotami; 

2. balíček dvou právních aktů týkajících se správy ekonomických záležitostí doporučuje, 
aby Parlament, Komise a Rada uznaly pozitivní závazky k ochraně a prosazování 
lidských práv; zdůrazňuje, že dodržování základních práv a svobod s sebou nese činnost 
na různých úrovních; zdůrazňuje úlohu, kterou v této oblasti hrají regionální a místní 
orgány, nevládní organizace a občanská společnost, a žádá Komisi a Radu, aby 
prohloubily svou spolupráci s těmito subjekty; 

3. připomíná orgánům Unie a členským státům, že jsou povinny dostát svým závazkům 
a dodržovat základní svobody a práva; konstatuje, že účast na mezinárodních 
smlouvách v oblasti ochrany a podpory lidských práv může sloužit pouze k posílení 
ochrany základních práv v rámci EU; 

Institucionální otázky 

4. podtrhuje skutečnost, že Evropská unie je povinna přijímat právní předpisy pouze 
v rámci svých pravomocí, jak je stanoví Smlouvy, a že platí zásada subsidiarity; 

5. poukazuje na to, že je zásadní, aby Evropská unie, její orgány a členské státy zaručovaly 
dodržování společných evropských hodnot stanovených v článku 2 SEU, a že je 
naléhavě třeba uplatňovat a provádět všechny nástroje, které nyní Smlouvy stanoví.  
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6. domnívá se, že pro úplné využití potenciálu Smluv, je zapotřebí: 

a) dokončit a urychlit proces přistoupení k EÚLP a ihned zavést nástroje nezbytné 
pro úplné provedení tohoto závazku, který je ve Smlouvách stanoven, neboť tímto 
způsobem se získá další mechanismus pro prosazování lidských práv občanů 
a zajistí se tak mimo jiné to, aby členské státy uplatňovaly rozsudky Evropského 
soudu pro lidská práva, především tzv. „pilotní rozsudky“, a připojily se 
k úmluvám o lidských právech Rady Evropy a ratifikovaly je a aby prováděly již 
existující nástroje acquis communautaire a aby přehodnotily výjimky, které 
mohou ohrožovat práva jejich občanů; 

b) zajistit, aby legislativní návrhy a politiky byly v souladu s Listinou a dodržovaly 
základní práva a aby byl dopad právních předpisů EU a jejich provádění ze strany 
členských států na základní práva systematicky přezkoumáván v hodnotících 
zprávách o provádění těchto právních předpisů a také ve výroční zprávě 
o sledování uplatňování práva EU; 

c) zajistit, aby Komise – a Rada, předkládá-li návrhy právních předpisů – případně 
využívaly externí nezávislé odborníky agentury FRA; 

d) prohloubit spolupráci mezi Komisí a členskými státy a také s Evropským 
parlamentem a vnitrostátními parlamenty, a zlepšit tak provádění stávajících 
právních předpisů EU v oblasti lidských práv; 

e) zajistit, aby bylo posíleno a účinně uplatňováno navrhování a provádění právních 
předpisů EU, které ovlivňují a rozvíjejí základní práva; 

f) zajistit, aby Komise plně využila stávající mechanismy a aby zahájila objektivní 
hodnocení a vyšetřování a iniciovala řízení o nesplnění povinnosti, je-li to 
v daném případě opodstatněné; 

g) systematičtěji spolupracovat s Radou Evropy a dalšími mezinárodními orgány, 
vždy podle jejich konkrétní odbornosti, s cílem vyhnout se jakémukoli zdvojení;  

Specifická práva na základě Listiny základních práv 

Důstojnost 

7. zdůrazňuje, že veřejné orgány musí splňovat absolutní zákaz mučení a krutého, 
nelidského nebo ponižujícího zacházení a stíhat odpovědné osoby; 

8. vyzývá členské státy, které tak dosud neučinily, aby v plném rozsahu provedly 
a uplatňovaly směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU o prevenci 
obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, aby přijaly vhodná opatření, 
jimiž zajistí odpovídající pomoc a ochranu obětem obchodování s lidmi a stíhání 
překupníků a uplatnění účinných, přiměřených a odrazujících sankcí proti nim, a aby 
přijaly také preventivní opatření; 

9. vyzývá členské státy, aby v plném rozsahu provedly směrnici Evropského parlamentu 
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a Rady 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu 
obětí trestného činu, a přijaly vhodná opatření, jimiž obětem trestných činů zajistí 
odpovídající pomoc a ochranu; 

10. uznává, že právo na život v bezpečí je rovněž jedním ze základních práv evropských 
občanů a že by jako takové mělo být chráněno; 

Svobody 

11. zdůrazňuje, že jakákoli činnost nebo opatření proti terorismu či organizovanému zločinu 
nebo mezinárodní spolupráce za tímto účelem nesmí porušovat evropské normy 
v oblasti základních práv, ale musí je striktně dodržovat; 

12. vyzývá Radu, aby pokročila v jednáních o směrnici a nařízení o ochraně údajů s cílem 
přijmout balíček opatření na ochranu údajů před koncem tohoto volebního období 
Parlamentu; znovu potvrzuje, že právo rozhodovat o svých osobních údajích a právo 
na soukromí tvoří základní prvky osobnosti člověka, lidské důstojnosti a svobody; 

13. důrazně odsuzuje jakoukoli diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové 
identity a vyjadřuje hlubokou lítost nad tím, že základní práva lesbických, gay, 
bisexuálních, transgender a intersexuálních (LGBTI) osob nejsou dosud v Evropské unii 
vždy plně dodržována; vyzývá Evropskou komisi, členské státy a příslušné agentury, 
aby společně pracovaly na vytvoření komplexní a víceleté politiky zaměřené na ochranu 
základních práv LGBTI osob; zdůrazňuje však, že tato komplexní politika musí 
respektovat pravomoci Evropské unie, jejích agentur a členských států; 

14. vyzývá členské státy, aby zajistily dodržování zásad rovnosti a základního práva 
na volný pohyb ve všech členských státech; 

15. uznává svobodu myšlení, svědomí, náboženského vyznání, víry a bezvěrectví a svobodu 
praktikovat náboženství dle vlastní volby; v této souvislosti odsuzuje veškeré formy 
diskriminace nebo netolerance; 

16. připomíná, že svoboda projevu, svoboda informací a svoboda sdělovacích prostředků 
jsou zásadní pro zajištění demokracie a právního státu; vyzývá orgány EU a členské 
státy, aby dodržovaly, zaručovaly, chránily a prosazovaly základní právo na svobodu 
slova a informací, a tedy aby se zdržely uplatňování či vyvíjení mechanismů, které 
těmto svobodám brání; 

17. zdůrazňuje význam dodržování a ochrany práv uprchlíků a migrantů a klade důraz na 
to, že zvláštní pozornost by měla být věnována především migrujícím ženám a dětem; 
zdůrazňuje povinnost dodržovat mezinárodní úmluvy týkající se lidských práv, zejména 
Ženevskou úmluvu o právním postavení uprchlíků a zásadu nenavracení; vyzývá 
Komisi, aby přezkoumala směrnici Rady 2002/90/ES, která definuje sankce v případě 
napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu nebo pobytu, neboť je třeba jasně uvést, 
že poskytování humanitární pomoci migrantům na moři, kteří jsou v nebezpečí, je třeba 
vítat a že nejde o jednání, jež by mělo mít kdy za následek jakýkoli postih; 

18. vítá dokončení společného evropského azylového systému (CEAS) a vyzývá členské 
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státy, aby k jeho účinnému provedení přijaly nezbytné právní a správní reformy; 
zdůrazňuje zranitelnost osob, které překračují jižní námořní hranice Evropy; vyzývá 
k nalezení udržitelného komplexního řešení problematiky přistěhovalectví 
ve Středomoří; v této souvislosti vítá zavedení přísných záruk a významné pomoci 
prostřednictvím společného evropského azylového systému se zvláštním zaměřením 
na nezletilé, vyjadřuje však politování nad tím, že tyto záruky nebyly dosud plně 
uplatněny; opakuje svou výzvu, aby Komise na základě osvědčených postupů 
vypracovala strategické pokyny, které stanoví minimální společné normy pro přijímání 
a ochranu dětí bez doprovodu; 

Rovnost 

19. domnívá se, že Unie a členské státy by měly posílit své kroky v oblasti rovnosti a boje 
proti diskriminaci, v oblasti ochrany kulturní, náboženské a jazykové rozmanitosti 
a kroky týkající se rovnosti mezi muži a ženami, práv dítěte, práv starších osob, práv 
osob se zdravotním postižením, práv osob LGBT a práv příslušníků národnostních 
menšin; 

20. vyjadřuje znepokojení nad tím, že osoby se zdravotním postižením jsou stále 
vystavovány diskriminaci a vyloučení, což jim znemožňuje využívat svá základní práva 
na rovném základě s ostatními; vyzývá orgány EU a její členské státy, aby ve svých 
oblastech působnosti i nadále dodržovaly Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním 
postižením; plně podporuje probíhající iniciativy s cílem zřídit v Parlamentu pracovní 
skupinu napříč výbory, která by se zabývala prováděním Úmluvy OSN o právech osob 
se zdravotním postižením a zajišťovala úplnost a soudržnost činností Parlamentu 
v oblasti sledování a podpory provádění této úmluvy; 

21. vyzývá členské státy a Komisi, aby chránily, podporovaly a prosazovaly práva dítěte 
ve všech vnitřních a vnějších opatřeních a politikách, které mají na tuto oblast dopad; 
vyzývá členské státy, aby dokončily provedení směrnice 2011/92/EU o boji proti 
pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii; 
vyzývá členské státy, Komisi a agenturu FRA, aby pokračovaly ve své práci 
na posuzování způsobu, jakým se s dětmi zachází v průběhu soudního řízení; 

22. je znepokojen situací Romů v EU a četnými případy pronásledování, násilí, 
stigmatizace, diskriminace, přemístění a nezákonného nuceného vystěhování, 
nezákonného vytváření záznamů a profilování na základě etnického původu ze strany 
donucovacích orgánů, které jsou v rozporu se základními právy a s právem Evropské 
unie; znovu opakuje svůj postoj vyjádřený v usnesení ze dne 12. prosince 2013 
o pokroku v provádění vnitrostátních strategií integrace Romů1;  znovu vyzývá, aby 
byly efektivně prováděny strategie posilující skutečné začlenění a aby byly prováděny 
odpovídající činnosti ve prospěch začleňování, zejména v oblasti základních práv, 
vzdělávání, zaměstnání, bydlení a zdravotní péče, a ve prospěch boje proti násilí, 
verbálním projevům nenávisti a diskriminaci Romů;  

23. zdůrazňuje, že je zásadní, aby byla základní práva a svobody příslušníků národnostních, 
etnických nebo jazykových menšin respektována; vyzývá členské státy k zajištění toho, 

                                                 
1 Přijaté texty, P7_TA(2013)0594. 
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aby jejich právní systémy zaručily, že nebude docházet k diskriminaci osob patřících 
k uznávaným národnostním menšinám, a k přijetí odpovídajících opatření na podporu 
skutečné rovnosti, a to na základě příslušných mezinárodních norem a osvědčených 
postupů, mimo jiné Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně národnostních menšin; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí mít po vzoru rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace 
Romů k dispozici komplexní systém ochrany EU zaměřený na tradiční národnostní 
menšiny, který bude doplněn funkčním mechanismem sledování; 

24. vyzývá členské státy, aby prováděly rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji 
proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního 
práva, aby se zabývaly diskriminací, zajistily vyšetřování verbálních projevů a zločinů 
z nenávisti, přijaly trestněprávní předpisy zakazující podněcování k nenávisti na 
jakémkoli základě včetně sexuální orientace a aby zajistily účinnou ochranu proti 
rasismu, antisemitismu, nesnášenlivosti vůči Romům, náboženské nesnášenlivosti, 
xenofobii a homofobii a aby byla obětem nabídnuta pomoc; 

25. vyzývá Komisi a členské státy, aby podnikly koordinované a ucelené kroky 
k systematickému potírání a prevenci trestných činů z nenávisti v EU; odsuzuje verbální 
projevy nenávisti stigmatizující skupiny lidí z důvodu jejich sociálního, kulturního, 
náboženského nebo zahraničního původu a podněcování k rasové nenávisti; 

26. vítá opatření v rámci nulové tolerance k násilí páchanému na ženách, která přijala 
Komise; naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily rovnost žen a mužů a předcházely 
všem formám násilí páchaného na ženách, bojovaly proti němu a stíhaly je jako 
porušení základních práv a současně zajišťovaly podporu a ochranu obětem; trvá na 
tom, aby členské státy podepsaly a ratifikovaly Úmluvu Rady Evropy o předcházení 
násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu (Istanbulská úmluva) 
a aby uplatňovaly politiku nulové tolerance na mrzačení ženských pohlavních orgánů; 
vybízí členské státy, aby zintenzívnily své úsilí o dosažení cílů Evropského paktu pro 
rovnost žen a mužů (2011–2020) a přijaly odpovídající opatření s cílem odstranit 
veškeré formy přímé a nepřímé diskriminace žen, zejména rozdíly v odměňování mužů 
a žen, profesní segregaci, stereotypy a všechny formy násilí páchaného na ženách, 
včetně starších žen, neboť ženy jsou navzdory platným právním předpisům o boji proti 
diskriminaci stále v různých oblastech každodenního života vystavovány vícenásobné 
diskriminaci; 

27. vítá rozhodnutí vyhlásit rok 2014 Evropským rokem rovnováhy mezi rodinným 
a pracovním životem, přijmout opatření a zavést projekty zaměřené na lepší sladění 
rodinného a pracovního života u žen všech generací; 

Solidarita 

28. zdůrazňuje, že finanční a hospodářská krize a opatření přijatá, aby bylo možné této krizi 
čelit, se významně a v některých případech dramaticky dotkla těch nejchudších 
a nejvíce znevýhodněných skupin společnosti; žádá, aby byla nápravě této situace a boji 
proti nerovnostem a chudobě věnována zvláštní pozornost a aby byla v tomto smyslu 
přijata vhodná opatření;  

29. zdůrazňuje skutečnost, že jak uznávají mezinárodní smlouvy, Evropská úmluva 
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o lidských právech, Listina základních práv EU a Evropská sociální charta, sociální 
práva jsou základními právy, a je proto třeba je náležitě chránit; 

30. zdůrazňuje, že diskriminace na základě státní příslušnosti je jednou z hlavních překážek, 
které brání evropským občanům využívat svých základních práv; upozorňuje na to, 
že občané EU s trvalým bydlištěm v jiném členském státě mají podle nařízení (ES) 
č. 883/2004 nárok na rovné zacházení v oblasti sociálního zabezpečení; 

31. vyzývá Komisi a členské státy, aby uznaly právo pracovníků na bezpečné a zdravé 
pracovní podmínky jako nezbytný předpoklad jejich důstojného života i zajištění toho, 
aby byla jejich základní práva dodržována; 

Občanství 

32. zdůrazňuje, že právo na řádnou správu rovněž znamená povinnost úřadů informovat 
občany o jejich základních právech; upozorňuje na potřebu podpořit hodnoty a cíle Unie 
mezi občany; vítá rozhodnutí vyhlásit rok 2013 Evropským rokem občanů; vyzývá však 
Komisi, aby společně s členskými státy i nadále informovala občany EU o jejich 
právech, aby mohli své občanství EU v plné míře využívat; 

33. vyzývá členské státy, aby zahájily informační kampaně, v nichž budou občany EU 
informovat o jejich právu volit a být volen; vyzývá k provedení nezbytných reforem 
volebních postupů při volbách do Evropského parlamentu ve všech členských státech 
s cílem podporovat aktivní občanství EU; vyzývá členské státy, aby podpořily aktivní 
účast občanů prostřednictvím občanské iniciativy a prostřednictvím uplatňování jejich 
petičního práva i práva podat stížnost k evropskému veřejnému ochránci práv; 

34. zdůrazňuje, že právo volného pohybu a pobytu evropských občanů a jejich rodin 
i svoboda výběru povolání a právo zapojit se do práce formulované ve Smlouvách 
a zaručované směrnicí o volném pohybu patří k základním právům evropských občanů 
a pro hostitelské země představují významný hospodářský přínos, přispívají k řešení 
nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a pracovními příležitostmi 
a pomáhají vyrovnávat demografický deficit Evropské unie; zdůrazňuje skutečnost, 
že uvedená směrnice již stanoví výjimky a omezení týkající se práva volného pohybu; 
odsuzuje veškeré pokusy o změnu těchto předpisů; 

Spravedlnost 

35. uznává, že pro přístup ke spravedlnosti mají velký význam mimosoudní a kvazisoudní 
orgány, jako jsou vnitrostátní organizace působící v oblasti lidských práv, subjekty 
zabývající se rovností, veřejní ochránci práv, orgány pro ochranu údajů a další instituce 
s pravomocemi na poli lidských práv; 

36. vyzývá členské státy k zajištění toho, aby občané EU, kteří sídlí v jiném členském státě 
než ve svém domovském, byli účinně informováni o svých právech a povinnostech, 
a k tomu, aby zkvalitnily své informační systémy, především co se týče přístupu 
ke spravedlnosti a práva na právní zastupování;  vyzývá v této souvislosti členské státy, 
aby se věnovaly zbývajícím překážkám, jako jsou např. časové lhůty, právní postavení, 
délka řízení, náklady řízení a nedostatek účinných opravných prostředků; v této 
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souvislosti zdůrazňuje judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora 
Evropské unie; 

37. vítá zprávu agentury FRA o přístupu ke spravedlnosti v případech diskriminace v EU 
a zdůrazňuje, že přístup k spravedlnosti je často složitý a obtížný; domnívá se, 
že přístup ke spravedlnosti musí být posílen a že toto zlepšení by mohlo zahrnovat 
dostupnější a efektivnější prostředky i silnější podporu osobám, které hledají 
spravedlnost;  

*** 

38. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám 
a parlamentům členských států a kandidátských zemí, Radě Evropy a Organizaci 
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. 
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