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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o přezkumu Stockholmského programu v polovině období

(2013/2024(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2009 o sdělení Komise Evropskému 
parlamentu a Radě o prostoru svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům – 
Stockholmský program1,

– s ohledem na dokument Evropské rady „Stockholmský program – otevřená a bezpečná 
Evropa, která slouží svým občanům a chrání je“2,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na společná jednání Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro ústavní záležitosti, která proběhla podle 
článku 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro ústavní záležitosti a stanovisko Výboru pro 
zahraniční věci a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0153/2014),

I. Stockholmský program a Lisabonská smlouva

1. je přesvědčen, že díky Lisabonské smlouvě a skutečnosti, že byla uznána právní závaznost 
Listiny základních práv Evropské unie, došlo k významným zlepšením a k posílení 
ústavního základu, což orgánům EU a členským státům umožňuje dosáhnout cíle 
spočívajícího ve vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva, avšak poznamenává, že 
v některých oblastech je třeba vynaložit další úsilí, zejména pokud jde o provádění; 
domnívá se, že k naplnění tohoto cíle je nezbytné, aby byly Smlouvy a sekundární právo 
uplatňovány stejnou měrou v celé EU; souhlasí proto s tím, že je třeba upouštět od 
uplatňování možnosti neúčasti a zvláštních režimů, a bude-li to možné, je úplně zrušit; 
žádá, aby Komise a předsednictví Rady lépe plnily povinnost informovat Parlament 
„okamžitě a plně ve všech etapách postupu“ vedoucího k uzavírání mezinárodních dohod; 
vyjadřuje politování nad prodlevami, k nimž dochází při přizpůsobování aktů bývalého 
třetího pilíře nové hierarchii norem – základní akty, akty v přenesené pravomoci 
a prováděcí akty – v souladu s Lisabonskou smlouvou a novou institucionální strukturou;

Právo Komise podávat legislativní návrhy a řádný legislativní postup

2. domnívá se, že častější používání řádného legislativního postupu učinilo tvorbu právních 
předpisů legitimnější a přiblížilo je občanům, neboť Parlament – jediný přímo volený 

1 Úř. věst. C 285 E, 21.10.2010, s. 12.
2 Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s. 1.
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orgán EU – tím získal větší vliv; je přesvědčen, že v rámci příští revize Smlouvy by se 
měly odstranit i zbývající výjimky z používání řádného legislativního postupu;

3. poukazuje na to, že Komise ve svém sdělení ze dne 20. dubna 2010 nazvaném 
„Poskytování prostoru svobody, bezpečnosti a práva evropským občanům – akční plán 
provádění Stockholmského programu“ (COM(2010)0171) vyzvala k posílení úsilí přinést 
řešení každodenních starostí a přání evropských občanů a zároveň zdůraznila, že Unie 
musí být schopna reagovat na nečekané události, urychleně se chápat příležitostí, které se 
jí nabízejí, a předvídat budoucí vývojové směry a přizpůsobovat se jim;

4. připomíná uplatňování řádného legislativního postupu EU jako zásadu, kterou by se měl 
řídit rozhodovací proces v širší škále politik souvisejících s prostorem svobody, 
bezpečnosti a práva, povinnost přijímat rozhodnutí „co nejotevřeněji a co nejblíže 
občanům“ vyplývající ze Smlouvy a zvýšenou potřebu flexibility; vyzývá Komisi, aby 
využívala svého práva navrhovat legislativní akty s plným ohledem na své pravomoci 
a zásady uvedené ve Smlouvách, včetně zásady subsidiarity, a aby přitom úzce 
spolupracovala se spolutvůrci právních předpisů;

Vnitrostátní parlamenty

5. domnívá se, že zvýšená účast vnitrostátních parlamentů na činnostech Unie, jež je 
zakotvena v protokolech č. 1 (o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii) a č. 2 (o 
používání zásad subsidiarity a proporcionality) ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě 
o založení Evropského společenství, má pozitivní vliv zejména na rozvoj a fungování 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a to nejen proto, že je nyní lépe zajištěno 
dodržování zásady subsidiarity, ale také jelikož širší a intenzivnější zapojení evropských 
občanů do demokratického procesu představuje významný přínos pro tvorbu právních 
předpisů a evropské politiky;

6. vyzývá k prohloubení spolupráce a dialogu mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským 
parlamentem, ale i mezi orgány a institucemi EU obecně a vnitrostátními parlamenty 
s cílem zajistit, že orgány a instituce EU budou v co nejširší míře vnitrostátním 
parlamentům přímo a bez prodlení poskytovat informace o iniciativách EU; 

Jednotný volební zákon pro volby do Evropského parlamentu

7. konstatuje, že i bez dohody o jednotném volebním postupu pro volby do Evropského 
parlamentu dochází k postupnému sbližování volebních systémů, čemuž napomohlo 
zejména zakládání politických stran a nadací na úrovni EU, činnost, která byla vykonána 
v zájmu vytvoření evropského statutu na základě návrhu Komise na reformu pravidel, 
která upravují činnost evropských politických stran, a zrušení dvojího mandátu, čímž se 
funkce poslance Evropského parlamentu stala neslučitelnou s funkcí poslance 
vnitrostátního parlamentu; vyzývá k transparentnějšímu postupu pro jmenování kandidátů 
s cílem zaručit jejich nezávislost a možnost zavedení přímé volby na základě volebních 
okrsků;

8. domnívá se, že demokratická funkce Parlamentu by měla být ve veřejném mínění lépe 
zviditelněna a že kampaně pro volby do EP by se měly zaměřit na skutečně evropské 
otázky;



RR\1021774CS.doc 5/33 PE514.784v02-00

CS

9. domnívá se proto, že v budoucnu bude nutné přistoupit k reformě volebního postupu 
s cílem zvýšit legitimitu a účinnost Parlamentu posílením evropského demokratického 
rozměru a zajištěním přiměřenějšího rozdělení mandátů mezi jednotlivé státy v souladu se 
zásadami obsaženými ve Smlouvách; je přesvědčen, že takováto reforma může podpořit 
chuť evropských občanů účastnit se evropských voleb v členském státě, ve kterém mají 
bydliště, ale jehož nejsou státními příslušníky;

10. vítá nicméně jako první krok přijetí směrnice Rady 2013/1/EU ze dne 20. prosince 2012, 
kterou se mění směrnice 93/109/ES, pokud jde o některá podrobná pravidla pro výkon 
práva být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště 
v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky1, kterou se zmírňují 
požadavky pro občany Unie mající bydliště v členském státě, jehož nejsou státními 
příslušníky, pro případ jejich kandidatury ve volbách do Evropského parlamentu; naléhavě 
žádá o odstranění byrokratických překážek, které stále brání v účasti ve volbách do 
Evropského parlamentu občanům EU, kteří mají bydliště v členském státě, jehož nejsou 
státními příslušníky, a vybízí ke spolupráci mezi členskými státy, která by vedla 
k odstranění těchto potíží, které ohrožují demokratické standardy EU; opakuje, že má-li se 
zaručit, že každý občan EU bude mít právo volit bez ohledu na to, kde se nachází jeho 
aktuální bydliště, je třeba učinit další opatření; 

Evropská občanská iniciativa

11. vítá přijetí nařízení o evropské občanské iniciativě2, které občanům uděluje tutéž 
pravomoc předkládat politické iniciativy, jakou již disponuje Evropský parlament a Rada;

12. domnívá se, že tato občanská iniciativa by se mohla stát významným nástrojem 
umožňujícím definovat témata, kterými se má Evropská unie zabývat, a že zvyšuje 
legitimitu provádění politik na úrovni EU;

13. vyjadřuje nicméně politování nad technickými problémy, se kterými se organizátoři 
během provádění iniciativy setkávají, a vyzývá Komisi, aby nalezla řešení těchto 
problémů;

14. zdůrazňuje, že účinnému uplatňování občanské iniciativy brání nejen technické problémy, 
ale z důvodu nedostatečných rozpočtových prostředků také problémy finanční;

II. Hodnocení Stockholmského programu a jeho provádění

Základní práva

15. domnívá se, že EU by měla prosazovat nejvyšší možnou ochranu lidských práv 
a základních svobod pro všechny; je toho názoru, že kapitola Stockholmského programu 
věnovaná prosazování práv občanů je s tímto cílem v souladu; poznamenává však, že 
navzdory učiněnému pokroku je třeba provádění této kapitoly výrazně posílit;

16. naléhavě vyzývá k opatřením řešícím tzv. kodaňské dilema, tj. situaci, kdy EU stanoví 

1 Úř. věst. L 26, 26.1.2013, s. 27.
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (Úř. 
věst. L 65, 11.3.2011, s. 1).
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vysoké standardy, které musí splňovat kandidátské země, avšak postrádá nástroje pro 
stávající členské státy; žádá o vytvoření „kodaňské komise“, pokud možno 
prostřednictvím interinstitucionální dohody, složené z nezávislých odborníků na vysoké 
úrovni pro oblast základních práv, kteří budou rovněž jmenováni Evropským 
parlamentem, přičemž cílem této komise musí být zajistit dodržování společných hodnot 
zakotvených v článku 2 SEU ze strany všech členských států a návaznost na „kodaňská 
kritéria“, poskytovat poradenství v otázkách základních práv a podávat příslušné zprávy, 
než bude pozměněno nařízení o Agentuře pro základní práva1 tak, aby měla širší pole 
působnosti a rozsáhlejší pravomoci, o což Parlament opakovaně žádal;

17. obává se, že hospodářská krize se může přeměnit na krizi demokratickou, a je přesvědčen, 
že mají-li být ochráněny dosažené demokratické hodnoty, právní stát a základní práva 
a má-li se bojovat proti nárůstu populismu v Evropě a ještě více posílit občanství EU, je 
nezbytné poskytovat silné politické podněty a zajistit transparentní fungování 
demokratických institucí na vnitrostátní i evropské úrovni; je znepokojen v souvislosti 
s projevy otevřené nesnášenlivosti vůči mobilitě občanů EU, jejímž cílem je omezit práva 
pracovníků z některých členských států;

18. domnívá se, že větší pozornost je třeba věnovat řešení zvláštní situace zranitelných skupin 
a posílení boje proti rasismu, xenofobii, antisemitismu, náboženské nesnášenlivosti, 
islámofobii, protiromskému smýšlení, homofobii a transfobii; 

19. domnívá se, že nejdůležitější je přijetí a účinné uplatňování právních předpisů potírajících 
trestné činy z nenávisti a nenávistné projevy a umožňujících zásahy proti osobám, které 
tyto trestné činy prosazují, podporují a páchají, a vyzývá k dalšímu rozvíjení těchto 
právních předpisů v souladu se zásadou subsidiarity;

20. lituje, že nebylo dosaženo většího pokroku, pokud jde o provádění strategií členských 
států v oblasti integrace Romů, a že v celé EU i nadále dochází k projevům rasismu 
a diskriminace vůči Romům, včetně segregace romských dětí v oblasti vzdělávání; vyzývá 
členské státy, aby zvýšily úsilí v oblasti posilování základních práv a sociálního začlenění 
Romů tím, že co nejdříve provedou doporučení uvedená v doporučení Rady ze dne 9. 
prosince 2013 o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech2; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby finančně podporovaly romské organizace a zapojily je 
do veškerých oblastí politiky, které se jich týkají;

21. zdůrazňuje, že na základní práva a rovné zacházení se vztahuje zásada univerzálnosti; 
naléhavě proto žádá Radu, aby přijala návrh antidiskriminační směrnice; s politováním 
konstatuje nedostatky, pokud jde o politiku zaměřenou na integraci osob se zdravotním 
postižením i o to, nakolik se přihlíží k jejich právům;

22. vítá přijetí směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu 
a ochranu obětí trestného činu3 a která věnuje zvláštní pozornost ochraně znevýhodněných 
osob, jako jsou ženy a děti; upozorňuje, že právě ony se často stávají oběťmi všech druhů 

1 Nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva 
(Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1).
2 Úř. věst. C 378, 24.12.13, s. 1.
3 Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57.
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násilí včetně násilí domácího; doporučuje podrobné prošetřování, zjištění a stíhání 
takovýchto závažných porušování lidských práv; vítá přijetí směrnice 2011/99/EU 
o evropském ochranném příkazu1 a směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, 
boji proti němu a o ochraně obětí2 (směrnice o boji proti obchodování s lidmi); vyzývá 
členské státy, aby tyto směrnice co nejdříve převedly do vnitrostátního práva a provedly;

23. odkazuje na své probíhající šetření ve věci elektronického hromadného sledování občanů 
EU; znovu připomíná své vážné znepokojení, které vyjádřil ve svém usnesení ze dne 4. 
července 2013 o programu sledování Národní bezpečnostní agentury USA, sledovacích 
subjektech v různých členských státech a jejich dopadu na soukromí občanů EU3; 
domnívá se, že hromadné sledování představuje vážné porušení zásad demokracie, 
právního státu a základních práv, které Unie vyznává, a trvá na tom, že je třeba zajistit 
řádný a účinný parlamentní a soudní dohled a bezpečnost na úrovni EU i jednotlivých 
členských států; domnívá se, že je zásadní, aby byly zavedeny mechanismy zajišťující 
kontrolu a vyváženost, zejména prostřednictvím právního rámce EU týkajícího se ochrany 
údajů, který by měl zajistit plné dodržování základních práv; domnívá se, že je nezbytné 
přijmout opatření zaměřená na sledování, které ohrožuje vnitřní bezpečnost EU;

24. domnívá se, že pro účinnou ochranu a prosazování lidských práv a pro zajištění legitimní 
a účinné politiky v oblasti bezpečnosti, která by byla založena na právním státu, má 
zásadní význam řádný postup přijetí odpovědnosti; vyzývá Komisi, aby navrhla 
mechanismus odpovědnosti zaměřený na zvýšení schopnosti EU a členských států bránit 
na úrovni EU případům porušování lidských práv, především případům, které byly 
spáchány CIA v rámci údajného převozu a nezákonného zadržování vězňů v evropských 
zemích, a vyšetřovat a napravovat je;

25. zdůrazňuje, že přistoupení Unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních 
svobod (EÚLP) stanovené v čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii ještě více posílí 
ochranu základních práv v rámci Unie, která je zajištěna Listinou základních práv 
a judikaturou Evropského soudního dvora;

26. konstatuje, že přistoupení k této úmluvě zajistí občanům a ostatním osobám, vůči nimž 
nese Unie určitou odpovědnost, obdobnou ochranu v rámci činnosti Unie, jako je ta, které 
již požívají v rámci činnosti jednotlivých členských států; zdůrazňuje, že vzhledem k 
tomu, že členské státy převedly na Unii značné pravomoci, zejména v oblasti prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva, je tato otázka o to aktuálnější;

27. vítá návrh dohody o přistoupení Unie k EÚLP, k němuž dospělo 47 členských států Rady 
Evropy a EU, a očekává kladné stanovisko Soudního dvora EU k dojednanému textu; 
vyzývá Parlament a Radu, aby po konečném rozhodnutí Soudního dvora EU dohodu 
urychleně ratifikovaly;

28. vítá, že přistoupení k této úmluvě bude pro občany a ostatní osoby, vůči nimž nese Unie 
určitou odpovědnost, představovat významný prvek dodatečné ochrany, zejména v rámci 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva; poukazuje na zbytečně dlouhou lhůtu k ukončení 

1 Úř. věst. L 338, 21.12.2011, s. 2.
2 Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s. 1.
3 Přijaté texty, P7_TA(2013)0322.



PE514.784v02-00 8/33 RR\1021774CS.doc

CS

jednání o přistoupení k úmluvě a s politováním konstatuje, že EU ve skutečnosti k této 
úmluvě stále ještě nepřistoupila; připomíná, že přistoupení EU k této úmluvě závisí na 
ratifikaci nejen ze strany členských států EU, ale také států, které jsou smluvními stranami 
úmluvy; vyzývá všechny příslušné strany, aby v ratifikaci co nejdříve pokračovaly;

29. důrazně odsuzuje obstrukce a prodlevy, s nimiž se EU setkává v rámci jednání 
o přistoupení k EÚLP, a vyzývá orgány EU a členské státy, aby urychlily postup 
přistoupení EU k této úmluvě a aby v budoucnu odmítly jakékoli další pokusy o oslabení 
její úlohy, způsobilosti a pravomocí ve vztahu k lidským právům a základním svobodám 
občanů a obyvatel EU;

30. vyzývá k tomu, aby byl v souladu s návrhy Parlamentu přijat přezkum nařízení o přístupu 
k dokumentům1;

31. vyzývá Komisi a členské státy, aby vyvinuly zvláštní nástroje založené na nových 
informačních a komunikačních technologiích, které na evropské úrovni umožní sdílení 
osvědčených postupů v boji proti diskriminaci;

32. zdůrazňuje, že je důležité zohledňovat genderové hledisko ve všech strategiích týkajících 
se začlenění osob se zdravotním postižením, imigrantů, romského obyvatelstva a dalších 
menšin a vyloučených osob;

Justiční spolupráce v občanských a trestních věcech

33. konstatuje, že Stockholmský program má za cíl usnadnit volný pohyb občanů a obyvatel 
EU ochranou a dodržováním všech práv a povinností vyplývajících z evropského prostoru 
práva a že hlavním nástrojem k dosažení tohoto cíle je soudní spolupráce;

34. uznává, že iniciativy v oblasti vzájemného uznávání právních situací, rozhodnutí 
a dokumentů hrají v tomto ohledu zásadní úlohu, jelikož vzájemné uznávání zajistí, že 
právní systémy členských států zůstanou beze změny, avšak dojde k omezení finanční 
a administrativní zátěže a právních překážek pro občany, rodiny a podniky uplatňující své 
svobody podle Smlouvy a zároveň bude zajištěno dodržování právního státu a základních 
práv;

35. připomíná, že Stockholmský program obsahuje řadu významných iniciativ v oblasti 
občanského práva, včetně snadnějšího uznávání rozhodnutí, celounijní platnosti závětí, 
jednoduššího postupu při uznávání veřejných dokumentů, jednoduššího přeshraničního 
vymáhání dluhů a unijních iniciativ v oblasti justičního vzdělávání;

36. podotýká, že v této oblasti byly dosud přijaty pouze tři právní předpisy, totiž přepracované 
nařízení Brusel I2, nařízení o dědických věcech3 a nařízení Řím III4, z nichž v současné 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k 
dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012
o soudní příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované 
znění), Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1.
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném 
právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření 
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době platí pouze posledně jmenovaný, a že Komise sice předložila celou řadu návrhů 
požadovaných v rámci Stockholmského programu, avšak několik důležitých návrhů ještě 
zbývá předložit, včetně návrhů týkajících se společného uznávání účinnosti dokumentů 
dokládajících občanský stav a 14. směrnice v oblasti práva společností;

37. domnívá se, že vzájemné uznávání vyžaduje, aby občané a odborníci v právní oblasti 
vzájemně důvěřovali svým právním institucím; konstatuje, že posilování skutečně 
evropské právní kultury, která plně dodržuje základní práva a respektuje zásady 
subsidiarity a soudní nezávislosti, vytváření společných norem a povědomí o jiných 
právních systémech, získané zejména na základě odborné přípravy, hraje zásadní úlohu při 
podporování vzájemného uznávání a důvěry; zdůrazňuje, že vzájemné uznávání a důvěra 
mohou skrze výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy vést k postupným 
změnám tradic vnitrostátního občanského práva; domnívá se, že tato výměna by neměla 
vést ke snižování hodnoty vnitrostátních právních tradic;

38. konstatuje, že legislativní iniciativy v oblasti občanského práva byly dosud do značné 
míry soustředěny na hmotné právo; vyzývá, aby bylo v budoucnosti kladeno více důrazu 
na procesní právo;

39. vybízí Komisi, aby účinně usilovala o zavedení mezinárodní úmluvy o soudních 
rozhodnutích, která bude sledovat podobné cíle jako nařízení Brusel I;

40. vítá návrh směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / 
nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách1; zdůrazňuje nutnost 
bojovat proti přetrvávajícímu „skleněnému stropu“, který je pro ženy i nadále jednou 
z hlavních překážek v rozvoji jejich profesní dráhy;

41. vítá návrh nařízení o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením uznávání 
některých veřejných dokumentů, který předložila Komise v zájmu odstranění byrokracie 
a stávajících překážek mezi institucemi a orgány EU a občany;

42. vyzývá Komisi, aby v souladu se svými předešlými závazky a v návaznosti na opakované 
žádosti Parlamentu pokračovala ve stávajících plánech a v rámci komplexního přístupu 
vypracovala návrh nařízení o vzájemném uznávání účinků všech dokumentů dokládajících 
občanský stav v rámci EU, a odstranila tak diskriminační právní a správní překážky, které 
brání občanům, mužům i ženám, a jejich rodinám ve využívání práva na volný pohyb, 
a umožnila občanům a obyvatelům EU a jejich rodinám požívat v celé Unii stávajících 
práv spojených s jednotlivými občanskými stavy, které jsou již z právního hlediska 
uznávány v jurisdikcích několika evropských zemí;

43. znovu opakuje svou výzvu, aby byl přijat evropský kodex mezinárodního práva 
soukromého;

44. vyzývá Komisi, aby dále rozvíjela program e-justice, aby měli občané přímý on-line 
přístup k právním informacím a justici;

evropského dědického osvědčení, Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 107.
4 Nařízení Rady (EU) č. 1259/2010 ze dne 20. prosince 2010, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti 
rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky, Úř. věst L 343, 29.12.2010, s. 10.
1 COM(2012)0614 
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45. uznává pokrok, jehož bylo dosud dosaženo pomocí plánu pro posílení procesních práv 
podezřelých a obviněných osob v trestním řízení, včetně přijetí směrnice o právu 
na tlumočení a překlad1, směrnice o právu na informace v trestním řízení2 a směrnice 
o právu na přístup k obhájci v trestním řízení3; vyzývá k jejich včasnému a správnému 
provedení a k zajištění odborné přípravy pro vládní úředníky, soudce, státní zástupce 
a obhájce; připomíná, že tato opatření jsou zásadní pro řádné fungování soudní spolupráce 
EU v trestních věcech, zejména pokud jde o provádění opatření založených na zásadě 
vzájemného uznávání, jako je evropský zatýkací rozkaz, a že je velmi důležité, aby se ve 
věcech ochrany práv podezřelých a obžalovaných osob neustále dosahovalo zlepšení; bere 
na vědomí návrhy týkající se právní pomoci, presumpce neviny a záruk pro děti; je 
jednoznačně přesvědčen o tom, že aby bylo zajištěno účinné uplatňování směrnice o právu 
na přístup k obhájci, je nutné skutečně zaručit zejména právní pomoc; vyzývá k zahájení 
diskuse o ochraně svědků a oznamovatelů; vyzývá k tomu, aby byl mezi priority 
programu, který bude následovat po Stockholmském programu, zařazeno posílení 
procesních práv podezřelých a obviněných osob v trestním řízení, a připomíná, že plán 
není vyčerpávající; 

46. s politováním konstatuje, že pokud jde o vyšetřovací vazbu, správní vazbu a vazební 
zadržování nezletilých, v jejichž případě normy v mnoha členských státech nesplňují 
očekávání v oblasti lidských práv a dalších mezinárodních norem, je nutné učinit ještě 
mnoho práce; je si vědom toho, že je nutné vyhodnotit účinnost nelegislativní práce 
na stávajících rámcových rozhodnutích, získat celkové povědomí o problémech s předpisy 
a praxí týkající se vyšetřovací vazby v celé Evropě, které byly zjištěny v rámci konzultací 
s Komisí, a závazek znovu se věnovat nutnosti stanovit na základě legislativních opatření 
minimální vymahatelné normy v oblasti vyšetřovací vazby; vyzývá Komisi, aby se znovu 
věnovala nutnosti stanovit na základě legislativních opatření tyto normy v oblasti 
vyšetřovací vazby, správní vazby a vazebního zadržování nezletilých;

47. je pevně přesvědčen o tom, že soudržnost zásad používaných při rozvoji prostoru trestního 
soudnictví v EU by měla být prioritou a že z tohoto důvodu by měly orgány EU vzájemně 
úzce spolupracovat, jak bylo uvedeno v usnesení Parlamentu ze dne 22. května 2012 
o přístupu EU k trestnímu právu4;

48. domnívá se, že vzájemná důvěra mezi členskými státy musí být posílena na základě 
harmonizace dodržování základních práv v oblasti trestního řízení, přijetí společných 
opatření, která by zajistila správné uplatňování spravedlnosti a řádnou správu věznic, což 
je často hlavním důvodem nedostatečné důvěry mezi členskými státy, a že není možné 
udělat pokrok ve vzájemném uznávání a harmonizaci evropského trestního práva bez 
výrazné zpětné vazby ohledně provádění daných pravidel na úrovni členských států;

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad 
v trestním řízení (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1).
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním 
řízení (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 1).
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v 
trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu 
na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L294, 
6.11.2013, s. 1).
4 Úř. věst. C 264 E, 13.9.2013, s. 7.
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49. s potěšením vítá návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce 
(COM (2013)534); je pevně přesvědčen o tom, že zřízení tohoto úřadu by představovalo 
významný krok v dalším rozvíjení prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU; domnívá se, 
že ukáže-li se zřízení tohoto úřadu správným krokem, měla by Rada v budoucnu zvážit, 
zda by neměla použít čl. 86 odst. 4 SFEU k rozšíření jeho pravomocí tak, aby pokryly také 
závažnou trestnou činnost mající přeshraniční rozměr; vítá rovněž návrh nařízení 
o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) 
(COM(2013)0535);

50. domnívá se, že je nutné zintenzivnit snahu o uplatňování zásady vzájemného uznávání 
soudních rozhodnutí týkajících se vymáhání rozsudků v trestních věcech;

51. je přesvědčen, že účinný, dostupný, spravedlivých soudní systém založený na základních 
právech je silným hnacím mechanismem pro demokracii, důvěru a blaho občanů a pro 
prosperující hospodářství; 

52. vítá vynakládané úsilí orgánů EU a členských států o zvýšení všeobecné podpory 
Mezinárodního trestního soudu (MTS) a spolupráce s ním jako nezbytného prostředku k 
zajištění spravedlnosti pro oběti trestných činů podle mezinárodního práva a k podpoře 
dodržování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv; vybízí všechny členské 
státy k uzavření rámcových dohod s MTS, zejména dohod o přemisťování svědků, 
dočasném propouštění, přemístění osob zproštěných obvinění a o výkonech trestů; vyzývá 
členské státy EU jako smluvní strany Římského statutu MTS, aby soudu zajistily potřebné 
prostředky pro vykonávání jeho mandátu a pro vykonávání spravedlnosti pevným, 
spravedlivým a transparentním způsobem;

53. zdůrazňuje potřebu poskytnout zaměstnancům veřejných orgánů (příslušníkům policie, 
zdravotnímu personálů, zaměstnancům soudů atd.) řádné školení, neboť právě oni se 
mohou setkat s případy osob, jejichž tělesná, duševní a sexuální integrita je ohrožena, 
především se jedná o případy žen, které jsou oběťmi násilí na základě pohlaví; vyzývá 
členské státy, aby podpořily práci občanské společnosti, především nevládních organizací, 
ženských sdružení a dalších dobrovolnických organizací, které poskytují odbornou 
podporu, a aby s těmito organizacemi spolupracovaly a pomáhaly ženám, které se staly 
oběťmi násilí na základě pohlaví;

54. vyzývá členské státy, aby ratifikovaly istanbulskou Úmluvu Rady Evropy o předcházení 
násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu, a žádá Komisi, aby 
bezodkladně předložila návrh pokynů pro jednání o přistoupení EU k této úmluvě;

Vnitřní bezpečnost

55. bere na vědomí pokrok dosažený členskými státy a Komisí v rámci strategie vnitřní 
bezpečnosti a politického cyklu EU zaměřeného na organizovanou a závažnou 
mezinárodní trestnou činnost, především v následujících oblastech: boj proti terorismu, 
mezinárodní organizovaný zločin (včetně hospodářské kriminality), kyberkriminalitě, 
trestné činnosti páchané prostřednictvím počítačů, jako je dětská pornografie; ochrana 
kritické infrastruktury, a boj proti korupci, praní špinavých peněz, financování terorismu, 
násilná radikalizace a nelegální obchod se zbraněmi; nicméně zdůrazňuje, že ve všech 
těchto oblastech je třeba dosáhnout dalšího pokroku; 
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56. zdůrazňuje, že obchodování s lidmi je závažná trestná činnost, jejímiž oběťmi jsou 
zejména ženy, a představuje porušování lidských práv a lidské důstojnosti, které Unie 
nemůže trpět; vyjadřuje politování nad skutečností, že narůstá počet lidí, kteří jsou v rámci 
obchodování s lidmi přiváženi do EU nebo z ní odváženi, navzdory tomu, že v prosinci 
2011 vstoupila v platnost směrnice EU o boji proti obchodování s lidmi; vyzývá členské 
státy EU, aby posílily své úsilí omezit tento znepokojivý trend tím, že v souladu s danou 
směrnicí zajistí vypracovávání a provádění společné, koordinované a ambiciózní evropské 
strategie pro boj proti obchodování s lidmi a jejich pašování a proti mezinárodním sítím 
organizovaného zločinu, jakož i právních předpisů a opatření v této oblasti, kdy bude 
zvláštní pozornost věnována zejména ženám a nezletilým osobám; zdůrazňuje, že opatření 
pro boj proti obchodování s lidmi, nucené práci a nedovolenému přistěhovalectví a 
pašování se musí zaměřovat na prvotní příčiny;

57. vyjadřuje politování nad skutečností, že akční plán EU pro zvýšení bezpečnosti 
v chemické, biologické, radiologické a jaderné oblasti pro období let 2010 až 2013 
(CBRN) (COM(2009)0273) nebyl v plném rozsahu členskými státy proveden ani zahrnut 
o jejich vnitrostátních politik; vyzývá proto EU a její členské státy, aby posílily spolupráci 
a koordinaci v oblasti chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti na 
regionální i evropské úrovni, a rovněž v této souvislosti vyzývá Radu, aby zajistila 
koordinaci mezi vnitrostátními orgány a protiteroristickým koordinátorem;

58. naléhavě žádá Komisi, aby zvýšila úsilí o ochranu finančních zájmů Unie a aby dokončila 
opožděnou reformu Evropského úřadu pro boj proti podvodům plným začleněním ochrany 
údajů a práv podezřelých, přičemž by měla vycházet z příslušných definic trestního práva;

59. vítá dohodu, jíž bylo dosaženo ohledně návrhu směrnice o zmrazování a konfiskací 
výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (COM(2012)0085); poukazuje na to, že 
konfiskace majetku z trestné činnosti je jedním z nejúčinnějších způsobů boje proti 
zločineckým organizacím;

60. je pevně přesvědčen, že politika EU pro boj proti terorismu se musí zabývat otázkou 
radikalizace skupin či osob v evropských společnostech a zřejmou tendencí 
k individualizaci teroristických aktivit v našich společnostech; vzývá k lepší koordinaci 
všech útvarů EU odpovědných za provádění politik EU pro boj proti terorismu, jako jsou 
zejména protiteroristický koordinátor EU, Europol, Stálý výbor Rady pro operativní 
spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI), Pracovní skupina pro terorismus 
(mezinárodní aspekty) (COTER) a Eurojust;

61. považuje za politováníhodné, že sdělení Komise nazvané „Druhá zpráva o provádění 
strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie“ ze dne 10. dubna 2013 vyjadřuje 
nedostatečnou kritiku činností vykonávaných v rámci této strategie a potvrzuje tytéž 
priority jako původní sdělení z listopadu 2010, a zejména nezohledňuje dopady začlenění 
Listiny základních práv do práva Unie, kdy se většina ustanovení této listiny nevztahuje 
pouze na občany EU, ale na každého, kdo se nachází na území EU;

62. připomíná, že Parlament je nyní plnohodnotným institucionálním aktérem v oblasti 
bezpečnostních politik, a je proto oprávněn aktivně se podílet na stanovování podoby 
a priorit strategie vnitřní bezpečnosti a na hodnocení těchto nástrojů, a to i prostřednictvím 
kontroly provádění strategie vnitřní bezpečnosti, kterou mají podle článků 70 a 71 SFEU 
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společně vykonávat Evropský parlament, vnitrostátní parlamenty a Rada; domnívá se, že 
Parlament by měl hrát klíčovou úlohu při hodnocení a stanovování politik vnitřní 
bezpečnosti, neboť mají významný vliv na základní práva všech osob žijících v EU; 
zdůrazňuje proto, že je nutné, aby tyto politiky spadaly do oblasti působnosti jediného 
přímo voleného evropského orgánu, který nese odpovědnost za kontrolu a demokratický 
dohled;

63. je toho názoru, že základními předpoklady účinné strategie vnitřní bezpečnosti je náležité 
hodnocení provádění, účinků a konkrétních výsledků politik a právních předpisů v oblasti 
vnitřní bezpečnosti, jakož i analýza hrozeb, které je třeba řešit, zohlednění zásad 
proporcionality a nezbytnosti a demokratická debata;

64. upozorňuje, že současná strategie vnitřní bezpečnosti skončí v roce 2014; vyzývá Komisi, 
aby začala připravovat novou strategii vnitřní bezpečnosti pro období 2015 až 2019, která 
zohlední vstup Lisabonské smlouvy v platnost a začlenění Listiny základních práv do 
práva Unie; vyzývá Radu, aby před přijetím nové strategie vnitřní bezpečnosti řádně 
zohlednila stanovisko Parlamentu k této strategii; v této souvislosti bere na vědomí 
analýzy Europolu, včetně jeho analýzy hrozeb;

65. uznává, že přeshraniční trestná činnost je v EU na vzestupu, a proto zdůrazňuje význam 
dostatečného financování agentur působících v oblasti spolupráce při vymáhání práva; je 
přesvědčen, že současná konfigurace různých nástrojů a kanálů pro výměnu informací 
v oblasti vymáhání práva na evropské úrovni je příliš komplikovaná a roztříštěná, což 
vede k neefektivnímu využívání dostupných nástrojů a k nedostatečnému demokratickému 
dohledu na úrovni EU; vyžaduje do budoucna zaměřenou vizi o tom, jak pozměnit 
a optimalizovat sdílení údajů pro účely vymáhání práva v EU při současném dodržování 
základních práv, včetně zajištění vysoké úrovně ochrany údajů; konstatuje, že je třeba 
podpořit vzájemnou důvěru orgánů, pokud jde o vymáhání práva, za účelem intenzivnější 
výměny informací;

66. odmítá koncept prediktivní policejní práce („predictive policing“) bez předchozího 
podezření, zejména návrh evropského systému jmenné evidence cestujících a systému EU 
pro sledování financování terorismu; vyzývá Komisi, aby zrušila směrnici o uchovávání 
údajů1;

67. vyzývá Komisi, aby povzbudila členské státy ke zřizování středisek pomoci v oblastech 
nechvalně proslulých prostitucí, která by obětem poskytovala okamžitou psychologickou 
pomoc a umožňovala tělesné zotavení;

68. vyzývá Komisi, aby urychleně předložila návrhy s cílem převést nástroje přeshraniční 
policejní spolupráce, které byly přijaty v rámci tehdejšího třetího pilíře (jako je např. 
prümské rozhodnutí či tzv. švédská iniciativa), do právního rámce Lisabonské smlouvy;

69. vítá návrh Komise týkající se nového nařízení o Europolu, který vychází z nového 

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených 
nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo 
veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES, Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 54.
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právního základu poskytnutého Lisabonskou smlouvou, a doufá, že v případě tohoto 
důležitého legislativního dokumentu bude dosaženo rychlého pokroku, a to v plném 
souladu se zásadami Smlouvy, aby tak Europol mohl účinněji plnit svou úlohu v boji proti 
mezinárodnímu organizovanému zločinu;

70. vyjadřuje politování nad skutečností, že EU dosud nemá náležité zdroje, které by 
umožnily odvrátit přírodní katastrofy nebo katastrofy způsobené člověkem a na tyto 
katastrofy reagovat;

Hranice a víza

71. vítá výsledky jednání o balíčku opatření týkajících se správy Schengenu; vyzývá Komisi, 
aby plně dostála své úloze jakožto koordinátorky hodnocení schengenského prostoru 
a strážkyně Smluv, díky čemuž zabrání jakékoli situaci, která by mohla ohrozit fungování 
schengenského prostoru; připomíná, že existence schengenského prostoru závisí na 
vzájemné důvěře a na tom, aby každý členské stát plnil své povinnosti, včetně kontroly 
vnějších hranic v souladu s ustanoveními Schengenského hraničního kodexu, jejíž 
součástí je i využití dostupných technologií; zdůrazňuje význam boje proti obchodování a 
pašování na hranicích, včetně boje proti obchodování s migranty; připomíná svůj postoj, 
že schengenský prostor by měl být bez dalšího odkladu rozšířen o Rumunsko a Bulharsko;

72. vnímá neexistenci kontrol na vnitřních hranicích jako jeden z největších úspěchů evropské 
integrace; žádá Komisi, aby věnovala neexistenci kontrol na vnitřních hranicích zvláštní 
pozornost, a důrazně odmítá veškeré snahy o omezení volného pohybu osob, které nejsou 
v souladu s acquis;

73. uznává, že schengenský prostor je jediný svého druhu a doposud se vyvíjel krok za 
krokem; domnívá se nicméně, že o jeho dalším vývoji je třeba uvažovat v dlouhodobém 
horizontu; domnívá se, že vnější hranice schengenského prostoru by měly být do 
budoucna hlídány za podpory evropské pohraniční stráže vyškolené o standardech v 
oblasti lidských práv;

74. vítá reformu mandátu agentury Frontex a dohodu o evropském systému kontroly hranic 
(EUROSUR); domnívá se, že by se co nejdříve měla dohodnout nová pravidla pro ostrahu 
námořních hranic, že by měla být upřednostňována záchrana životů migrantů a 
dodržování lidských práv migrantů a žadatelů o azyl, včetně zásady nenavracení, a práv 
dětí a obětí obchodování; připomíná, že Unie a její členské státy by při zásazích na 
volném moři nebo při vydávání pravidel týkajících se ostrahy vnějších hranic měly 
dodržovat mezinárodní právní předpisy, acquis a zejména judikatura Evropského soudu 
pro lidská práva;

75. vyjadřuje hluboký zármutek a politování v souvislost s tragickými ztrátami životů na 
hranicích EU, především v oblasti Středozemního moře; připomíná své stanovisko, že 
události na Lampeduse by měly být pro EU mezníkem a že další tragédii lze zabránit 
jedině přijetím koordinované strategie, která bude založena na solidaritě a zodpovědnosti 
a bude podporována prostřednictvím společných nástrojů;

76. vyzývá Komisi, aby poskytla informace o situaci v záchytných střediscích, včetně otázky 
dodržování lidských práv, a aby předložila iniciativy týkající se jejich provozu 
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v budoucnosti;

77. vyjadřuje své znepokojení nad rostoucím počtem úmrtí, především na moři, a případů 
porušování lidských práv při pokusech nelegálních migrantů o vstup na území EU; žádá, 
aby Komise před uzavřením jakékoliv dohody mezi agenturou Frontex a některou třetí 
zemí nejdříve informovala Parlament; trvá na tom, že tyto dohody musí poskytovat 
posílené záruky, aby bylo zajištěno plné dodržování norem v oblasti lidských práv, a to i 
v souvislosti s návratovými, pátracími a záchrannými operacemi a operacemi v rámci 
společného hlídkování a zadržování; 

78. připomíná klíčovou úlohu agentury Frontex a Evropské policejní akademie při výcviku 
pracovníků donucovacích orgánů a pohraniční stráže za účelem provádění evropského 
soudního a právního vymáhání respektujícího lidská práva migrantů;

79. důrazně podporuje výzvu Evropské rady k posílení úlohy agentury Frontex v souladu se 
Stockholmským programem způsobem, který jí umožní účinněji reagovat na měnící se 
migrační toky;

80. vyjadřuje politování nad pozdním přechodem na schengenský informační systém druhé 
generace a nad souvisejícími zvýšenými náklady; vítá pokračující postupné zavádění 
vízového informačního systému a zřízení agentury eu-LISA pro jejich provozní řízení; 
zdůrazňuje, že tyto nové systémy nyní prověří jejich každodenní používání; připomíná 
svůj požadavek, aby nebyly zaváděny nové nástroje správy hranic nebo systémy 
rozsáhlého ukládání údajů, dokud nejsou existující nástroje nezbytné, plně funkční, 
bezpečné a spolehlivé; vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že údajně došlo 
k proniknutí hackerů do schengenského informačního systému, a je přesvědčen, že je 
třeba diskutovat o zadání otázek souvisejících s řízením a provozem rozsáhlých 
evropských IT systémů externím dodavatelům;  vyzývá Komisi, aby včas předložila 
hodnocení těchto systémů, která jsou stanovena v příslušných právních nástrojích; 
vyjadřuje politování nad nedostatečným pokrokem, pokud jde o používání spolehlivých 
dokumentů dokládajících totožnost;

81. vítá pokrok, kterého bylo dosaženo v oblasti acquis o vízech, ale vyzývá rovněž k lepšímu 
provádění stávajících předpisů; domnívá se, že společná střediska pro žádosti o víza se 
osvědčila jakožto užitečný nástroj, který by se v budoucnu mohl stát standardem, a 
domnívá se, že interinstitucionální diskuze o cílech společné vízové politiky může přispět 
k vypracování dalších opatření pro rozsáhlejší harmonizaci praxe v oblasti víz, včetně 
společných pravidel pro vydávání víz; vítá, aby byly uzavřeny další dohody o 
zjednodušení vízového režimu a aby byly kontrolovány a zlepšovány existující dohody;

82. vyzývá členské státy, aby využívaly stávající ustanovení vízového kodexu 
a Schengenského hraničního kodexu, které umožňují vydávání víz z humanitárních 
důvodů, a aby usnadňovaly poskytování dočasného útočiště pro obránce lidských práv, 
kteří jsou ve třetích zemích vystaveni riziku;

83. žádá orgány EU a členské státy, aby zvýšily mobilitu pracovníků tím, že umožní vydávání 
časově omezených víz a usnadní postup opakovaného podání žádosti pro osoby, které jsou 
již zaneseny v systému; tímto způsobem by se účinně zvýšila mobilita pracovníků, neboť 
by byla zaručena právní jistota a zlepšila se vnitřní mobilita v EU;
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84. vyzývá Komisi, aby dále zdokonalovala stávající dohody o zjednodušení vízového režimu 
mezi Unií a jejími východními sousedy a aby zároveň pracovala na vytvoření oblasti 
bezvízového cestování, která umožní mezilidské kontakty;

Azyl a migrace

85. připomíná, že Evropská rada ve Stockholmském programu zdůraznila, že „náležitě řízená 
migrace může být přínosem pro všechny zúčastněné strany“; očekává, že bude dosaženo 
dalšího pokroku při přijímání právních předpisů v oblasti legální migrace, a s ohledem na 
demografické výzvy a potřeby ekonomiky vyzývá do budoucna k intenzivnějšímu úsilí; 
zároveň se domnívá, že integrace migrantů vyžaduje větší pozornost;

86. vyzývá evropské orgány a instituce a vlády členských států, aby mezi širokou veřejností a 
zaměstnavateli zvyšovaly povědomí o přistěhovaleckém portálu EU; vyzývá Komisi, aby 
sledovala transpozici směrnice EU o modré kartě a podala zprávu o jejím uplatňování, jak 
směrnice stanoví; 

87. naléhavě vyzývá k větší transparentnosti a požaduje, aby každý členský stát každoročně 
předkládal zprávu o pokroku každé konkrétní menšinové skupiny, pokud jde o integraci 
na trh práce a dopady politiky rovnosti; vybízí Evropskou komisi, aby poskytovala 
„výroční zprávu o trendech“, která bude odrážet srovnatelné ukazatele týkající se sociální 
soudržnosti, které byly dohodnuty a předloženy jako cíle, včetně monitorování situace 
nově příchozích, dlouhodobě pobývajících rezidentů, naturalizovaných migrantů a dětí 
migrantů v celé EU, a které budou rozlišeny podle hledisek rovnosti (např. etnické/rasové, 
podle náboženství/přesvědčení, pohlaví, věku, sexuální orientace a zdravotního postižení), 
aby tak bylo možné zjistit pokrok v politikách sociálního začleňování v čase; domnívá se, 
že za tímto účelem by měla být uplatňována otevřená metoda koordinace;

88. uznává, že nedávné změny a nepokoje v severní Africe a na Blízkém východě 
zintenzivnily tlak na východních a jižních hranicích EU; 

89. vítá přijetí souboru předpisů týkajících se azylu; vyzývá Komisi, aby od vstupu tohoto 
balíčku v platnost sledovala jeho řádné provádění ve členských státech a aby podnikla 
nezbytné kroky k zajištění toho, aby vnitrostátní právní předpisy byly v souladu s 
judikaturou; navrhuje, aby Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) tyto nové 
právní předpisy napříště zahrnoval do svých vzdělávacích programů;

90. vyzývá k založení kontaktního místa pro genderové otázky v Evropském podpůrném 
úřadě pro otázky azylu;

91. vyjadřuje politování nad přetrvávající a systematickou praxí zadržování migrantů 
v záchytných střediscích, jak nedávno zdůraznila Rada OSN pro lidská práva; vyzývá 
k rozvíjení a provádění řešení, která jsou alternativou k zadržování, a to včetně legalizace 
přistěhovalců bez dokladů na základě jasných kritérií; 

92. domnívá se, že v souvislosti s Dublinským systémem by měla být v budoucnu zvážena 
možnost zrušit předávání do členských států, které čelí závažným obtížím;

93. hluboce lituje neúspěchu při uskutečňování zásad solidarity a spravedlivého rozdělení 
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odpovědnosti stanovených v článku 80 SFEU; je přesvědčen, že v budoucnu bude třeba 
přijmout důraznější a konkrétnější opatření, zejména pokud jde o členské státy, které 
přijímají vyšší počet migrantů a žádostí o azyl; vyzývá k zavedení konzistentního, stálého 
programu pro dobrovolné trvalé přemístění v rámci EU pro osoby požívající mezinárodní 
ochrany; 

94. domnívá se, že je třeba rozvíjet vnější rozměr azylové politiky v souvislosti s 
přesídlováním a postupy pro chráněný vstup; lituje, že členské státy problém 
znovuosídlení dosud řešily jen omezeně.

95. vyjadřuje hluboké znepokojení nad osudem příslušníků třetích zemí a osob bez státní 
příslušnosti, které byly zpětně převzaty na základě readmisních dohod EU, včetně případů 
časově neomezeného zadržování, právního vakua či navrácení do jejich země původu, 
a požaduje, aby se ustanovení týkající se příslušníků třetích zemí z těchto dohod vypustila; 
zdůrazňuje význam uplatňování doporučení vyplývajících z vyhodnocení readmisních 
dohod Komisí;

Strategie týkající se vnějšího rozměru prostoru svobody, bezpečnosti a práva

96. bere na vědomí význam posíleného vnějšího rozměru pro evropské politiky v oblasti 
svobody, bezpečnosti a práva, a vyzývá k posílení spolupráce se třetími zeměmi na všech 
úrovních v oblasti bezpečnosti, migrace, základních práv a správy hranic;

97. zdůrazňuje, že Evropská unie a členské státy by měly pokračovat v začleňování 
přistěhovalectví do rozvojové spolupráce a posilovat své dohody o partnerství s cílem 
prosazovat spolupráci se třetími zeměmi původu a transitu, pokud jde o boj proti 
obchodování s lidmi a nelegálnímu přistěhovalectví, obnovu rodinných vazeb, navracení a 
readmisní záležitosti, v rámci pravidelného dialogu, který Evropská unie s těmito zeměmi 
vede, a činnosti, již provádí Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ); vyzývá k 
solidaritě s třetími zeměmi, jež sousedí se zeměmi, v nichž probíhají válečné konflikty, a 
které přijímají uprchlíky, kteří před těmito konflikty prchají;

98. zdůrazňuje, že je zapotřebí podporovat politiky dobrovolného návratu;

99. zdůrazňuje, že podle Smlouvy o Evropské unii (SEU) jsou lidská práva, demokracie a 
právní stát ústředními body vnitřních i vnějších politik EU, jak je stanoveno v článcích 2, 
3 a 21 Smlouvy o EU, a proto se domnívá, že činnosti zaměřené na dodržování, ochranu 
a prosazování těchto hodnot by měly být prováděny konzistentně, aby byla zajištěna 
důvěryhodnost EU na světové scéně; považuje za politováníhodné, že Komise opakovaně 
odmítá navrhnout akční plán v oblasti lidských práv, jenž by prosazoval hodnoty EU ve 
vnějším rozměru politiky svobody, bezpečnosti a práva, jak k tomu vyzývá 
Stockholmský program;

100. naléhavě vybízí Komisi a ESVČ, aby podnikly konkrétní kroky k zajištění větší 
soudržnosti a jednotnosti mezi vnějšími a vnitřními politikami EU;

101. pevně věří, že EU a její členské státy by se třetími zeměmi neměly podepisovat dohody 
v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, pokud existuje závažné riziko porušování 
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lidských práv a pokud se nedodržují zásady právního státu; zdůrazňuje, že jakékoli 
dohody by v této oblasti měly být uzavírány až po pečlivém posouzení dopadu na lidská 
práva a měly by zahrnovat doložku o pozastavení týkající se lidských práv;

102. vyjadřuje obavy nad rostoucími nároky, které jsou kladeny na sousední země v 
souvislosti s migrační politikou a politikou správy hranic EU; vyzývá k přístupu 
k migraci a správě hranic EU založenému na dodržování lidských práv, aby byl vždy 
brán v prvé řadě zřetel na práva legálních i nelegálních migrantů a jiných ohrožených 
skupin; připomíná, že Evropská úmluva o lidských právech je při provádění migrační 
politiky EU platná i mimo území Společenství, jak rozhodl Evropský soud pro lidská 
práva;

103. vyzývá k lepší koordinaci dialogů o lidských právech a podvýborů pro spravedlnost, 
svobodu a bezpečnost zřízenými v rámci dohod se třetími zeměmi, zejména ve dvou 
regionech evropského sousedství a obecně v zemích, kterých se readmisní dohody týkají;

104. vyzývá Komisi, aby navrhla činnosti na ochranu a poskytování pomoci ženám, které jsou 
oběťmi obchodování s lidmi a sexuálního vykořisťování, a to za pomoci opatření, která 
budou zahrnovat zavedení systémů odškodnění, bezpečný návrat, v případech 
dobrovolného návratu pomoc při znovuzačlenění v hostitelské zemi, pomoc a podporu 
během pobytu v EU a spolupráci s úřady v zemích původu za účelem ochrany rodin obětí 
obchodování s lidmi a sexuálního vykořisťování;

Metody, nástroje a postupy

105. je přesvědčen, že je třeba, aby proces tvorby politik byl co nejkvalitnější; domnívá se, že 
bz měla být dodržována posloupnost procesů od definování problémů, přes diskusi o 
možných řešeních až po výběr z daných možností; konstatuje, že je třeba na evropské 
úrovni vynaložit větší úsilí v oblasti výzkumu a že užší spolupráce a lepší výměna 
informací mezi evropskými institucemi a orgány a agenturami a členskými státy by 
přinesla lepší výsledky při tvorbě a provádění politik;

106. vyjadřuje politování nad tím, že není k dispozici objektivní hodnocení pokroku 
dosaženého při budování prostoru svobody, bezpečnosti a práva ani spolehlivé informace 
ohledně provádění acquis v členských státech;

107. navrhuje systematické, objektivní a nezávislé následné hodnocení (ex-post) právních 
předpisů, které by mělo též zhodnotit setrvalou potřebu nových právních předpisů v této 
oblasti; zdůrazňuje především, že za tímto účelem je důležité vypracování posouzení 
dopadů v rámci Komise, Parlamentu a Rady, přičemž je třeba zachovat standardy a 
předcházet nadbytečné byrokracii;

108. vítá iniciativu Komise vypracovat srovnávací přehled EU o soudnictví, který má za cíl 
zajistit vysoce kvalitní systém soudnictví v oblasti občanského, obchodního a správního 
práva vzhledem k tomu, že v konečném důsledku je konkrétní uplatňování právních 
předpisů na soudech; 

109. zdůrazňuje, že vysoce kvalitní soudní systémy mohou hrát klíčovou úlohu při 
obnovování důvěry tím, že vyvolají návrat k růstu a přispějí k důvěře a stabilitě; 



RR\1021774CS.doc 19/33 PE514.784v02-00

CS

zdůrazňuje, že předvídatelná, včasná a vymahatelná soudní rozhodnutí jsou významnými 
strukturálními komponenty atraktivního podnikatelského prostředí, jak je popsáno ve 
sdělení Evropské komise „Srovnávací přehled EU o soudnictví. Nástroj podpory 
efektivního soudnictví a růstu“ (COM(2013)0160);

110. žádá Komisi, aby kladla větší důraz na dohled a na zajištění konkrétního provádění 
právních předpisů EU členskými státy; domnívá se, že toto musí představovat politickou 
prioritu, a to s ohledem rozdíly, které jsou často vypozorovány mezi politikami 
přijímanými na evropské úrovni a jejich prováděním na vnitrostátní úrovni; zdůrazňuje, 
že jakékoli strategické plánování musí vycházet ze zkušeností získaných v minulosti při 
provádění a že takovéto plánování nesmí tudíž spočívat pouze ve výčtu objektiv a priorit, 
ale spíše v předběžném plánování s ohledem na hodnocení provádění; konstatuje, že 
pokud jde o práva občanů a rezidentů, je nutné dosáhnout provádění od prvního dne, kdy 
akt vstoupí v platnost; domnívá se, že je třeba učinit více pro dosažení patřičného 
provádění, a to i prostřednictvím koordinace a spolupráce Komise, členských států a 
agentur a prostřednictvím asistujících členských států formou pokynů, praktické podpory 
a výměny osvědčených postupů; domnívá se, že by měly být zjištěny a řešeny důvody, 
které vedou k případnému neprovádění právních předpisů EU, a to případně i 
prostřednictvím řízení o nesplnění povinností;

111. zastává názor, že zlepšení kvality právních předpisů EU v oblasti svobody, bezpečnosti 
a práva vyžaduje společné úsilí členských států a evropských orgánů při zlepšování 
výměny informací o jednotlivých vnitrostátních systémech a při zajišťování přesných 
právních informací (o vnitrostátních/regionálních použitelných právních předpisech 
a normách) a stejně tak informací o provádění a postupech; vyzývá k lepší 
interinstitucionální koordinaci;

112. lituje, že Rada více nezapojuje Evropský parlament do přípravy strategických 
dokumentů, jako je protidrogová strategie a strategie vnitřní bezpečnosti;

113. domnívá se, že rozvoj evropské soudní kultury je klíčovým předpokladem pro to, aby se 
prostor svobody, bezpečnosti a práva stal pro občany realitou a zajistilo se lepší 
uplatňování právních předpisů EU; s ohledem na tuto skutečnost vyzývá, aby byl kladen 
větší důraz na odborné justiční vzdělávání v oblasti práva EU všech odborníků v právní 
oblasti a na jeho financování; poukazuje na význam využití přístupu „zdola nahoru“ pro 
systémy justičního vzdělávání, zajištění lepší dostupnosti informačních zdrojů 
o evropském právu za využití internetu (tj. portálu e-justice), zlepšování znalostí 
evropského práva a jazykových dovedností mezi soudci, zavádění a údržby sítí v této 
oblasti a veškerých dalších opatření s cílem usnadnit jejich každodenní spolupráci a 
dosáhnout tak vzájemné důvěry a následné spolupráce a vzájemného uznání;

III. Další kroky

114. domnívá se, že je nezbytné v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti zajistit vedení, 
jednotnost a ukazatele; domnívá se, že takovéto cíle vyžadují řádné plánování probíhající 
v duchu Lisabonské smlouvy v úzké spolupráci mezi Parlamentem, Radou a Komisí; je 
přesvědčen, že víceleté plánování by se mělo zakládat na interinstitucionální dohodě, jak 
stanoví čl. 17 odst. 1 SEU; očekává tedy, že Komise na tomto základě předloží návrh;
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115. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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27. 9. 2013

STANOVISKO VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI

pro Výbor pro právní záležitosti, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
a Výbor pro ústavní záležitosti

o přezkumu Stockholmského programu v polovině období
(2013/2024(INI))

Navrhovatel: Jean-Jacob Bicep

NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti, Výbor pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci a Výbor pro ústavní záležitosti jako věcně příslušné výbory, aby do 
jejich návrhu usnesení začlenily tyto návrhy:

1. naléhavě žádá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby podnikly 
konkrétní kroky k zajištění větší soudržnosti a jednotnosti mezi vnitřními a vnějšími 
politikami EU v souladu se závazky stanovenými mimo jiné ve sdělení Komise nazvaném 
„Poskytování prostoru svobody, bezpečnosti a práva evropským občanům: akční plán 
provádění Stockholmského programu“ (COM(2010)0171);

2. zdůrazňuje, že podle Smlouvy o Evropské unii (SEU) jsou lidská práva, demokracie 
a právní stát ústředními body vnitřních i vnějších politik EU, jak je stanoveno v článcích 
2, 3 a 21 Smlouvy o EU, a proto se domnívá, že dodržování, ochrana a prosazování těchto 
hodnot by mělo být prováděno konzistentně, aby byla zajištěna důvěryhodnost EU na 
světové scéně; považuje za politováníhodné, že Komise opakovaně odmítá navrhnout 
akční plán v oblasti lidských práv, jenž by prosazoval hodnoty EU ve vnějším rozměru 
politiky svobody, bezpečnosti a práva, jak k tomu vyzývá Rada ve Stockholmském 
programu; vítá strategický rámec EU pro lidská práva demokracii a související akční plán, 
které se mimo jiné zaměřují na boj proti obchodování s lidmi, na uplatňování lidských 
práv, pokud jde o ženy, na problematiku osob bez státní příslušnosti a na otázky 
svévolného zadržování migrantů ve třetích zemích, avšak konstatuje, že tento rámec 
a doprovodný akční plán nejsou náhradou za akční plán v oblasti lidských práv;

3. vítá návrh dohody o přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech, k němuž 
dospělo 47 členských států Rady Evropy a EU, a očekává kladné stanovisko Soudního 
dvora EU k dojednanému textu; vyzývá Parlament a Radu, aby po konečném rozhodnutí 
Soudního dvora EU dohodu urychleně ratifikovaly;
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4. pevně věří, že EU a její členské státy by se třetími zeměmi neměly podepisovat dohody 
v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, pokud existuje závažné riziko porušování lidských 
práv a pokud se nedodržují zásady právního státu; zdůrazňuje, že jakékoli dohody by 
v této oblasti měly být uzavírány až po pečlivém posouzení dopadu na lidská práva a měly 
by zahrnovat doložku o pozastavení týkající se lidských práv; vyzývá Komisi, aby 
rozvíjela mechanismy sledování, jež umožňují veřejnou kontrolu politik v oblasti 
svobody, bezpečnosti a práva, a to i zapojením občanské společnosti ve třetích zemích; 
vyzývá Komisi, aby vysvětlila, jaké záruky jsou používány k zajištění toho, aby informace 
poskytované třetími zeměmi na základě dohod Europolu nebyly získávány mučením nebo 
špatným zacházením;

5. vyjadřuje obavy nad rostoucími nároky, které jsou kladeny na sousední země v souvislosti 
s migrační politikou a politikou správy hranic EU; vyzývá k přístupu k migraci a správě 
hranic EU založenému na dodržování lidských práv, aby byl vždy brán v prvé řadě zřetel 
na práva legálních i nelegálních migrantů a jiných ohrožených skupin; připomíná, že 
Evropská úmluva o lidských právech je při provádění migrační politiky EU platná i mimo 
území Společenství, jak rozhodl Evropský soud pro lidská práva;

6. bere na vědomí zejména porušování lidských práv, k němuž dochází na řecké hranici 
s Tureckem, kde výstavba plotu řeckými orgány a hlášené případy hromadného vyhoštění 
(navrácení), systematického prodlužovaného zadržování uprchlíků, žadatelů o azyl 
a nelegálních migrantů a zadržování dětí jsou porušováním evropského a mezinárodního 
práva;

7. připomíná, že členské státy mají společnou odpovědnost za vnější hranice Unie; zůstává 
znepokojen událostmi na řecko-tureckých, kyperských, maltských a italských hranicích, 
co se týče příchodu nelegálních migrantů, a vyzývá členské státy, aby za podpory Komise 
a ESVČ zajistily, že vnitrostátní orgány individuálně zhodnotí situaci každé osoby 
vstupující na jejich území, a to na základě mezinárodních a evropských závazků v oblasti 
lidských práv a s přihlédnutím k potřebám ohrožených skupin; vyzývá Komisi, aby 
podpořila členské státy při zajišťování základních služeb, jako je přiměřená zdravotní péče 
a ubytování pro uprchlíky, žadatele o azyl a nelegální migranty, kteří vstupují na území 
EU;

8. vyzývá Komisi, aby podala zprávu o krocích, které jsou podnikány s cílem zamezit třetím 
zemím ve svévolném zadržování migrantů, v souladu s jejím závazkem 14 d) akčního 
plánu EU pro lidská práva;

9. vyjadřuje své znepokojení nad rostoucím počtem úmrtí, především na moři, a případů 
porušování lidských práv při pokusech nelegálních migrantů o vstup na území EU; 
požaduje, aby se Komise před uzavřením jakékoliv dohody mezi agenturou Frontex 
a některou třetí zemí nejdříve poradila s Parlamentem; trvá na tom, že tyto dohody musí 
poskytovat posílené záruky, aby bylo zajištěno plné dodržování norem v oblasti lidských 
práv, a to i v souvislosti s návratovými, pátracími a záchrannými operacemi a operacemi 
týkajícími se společného hlídkování a zadržování; upozorňuje na různé zprávy 
vypracované mezinárodními organizacemi (Rada Evropy a OSN), Agenturou pro základní 
práva a evropským veřejným ochráncem práv týkající se dopadu řízení vnějších hranic EU 
na práva migrantů a dodržování základních práv agenturou Frontex; vyzývá instituce EU 
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a členské státy, aby bezodkladně podnikly kroky potřebné k zastavení porušování práv 
migrantů, které je také jednou z příčin úmrtí migrantů, a naléhavě vyzývá EU a členské 
státy, aby plnily své mezinárodní závazky; naléhavě proto vyzývá EU, aby prošetřila 
jakékoli zprávy o špatném zacházení ze strany agentury Frontex s migranty, uprchlíky 
a žadateli o azyl, zejména pokud jde o podmínky zadržování; zdůrazňuje, že – především 
z důvodu zvláštní nestability a politického chaosu na Středním východě a v severní Africe 
– musí příslušné útvary Komise, ESVČ a specializované agentury EU koordinovat své 
úsilí jako součást komplexního přístupu k problému nelegální migrace do členských států 
EU, a to způsobem, který je v souladu s evropskými principy a hodnotami a se snahami 
EU v této oblasti a v přilehlých jižních oblastech zaměřenými na stabilizaci 
a demokratizaci v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky / společné 
bezpečnostní a obranné politiky;

10. vyjadřuje hluboké znepokojení nad osudem příslušníků třetích zemí a osob bez státní 
příslušnosti, které byly zpětně převzaty na základě neadmisních dohod EU, včetně případů 
časově neomezeného zadržování, právního vakua či navrácení do jejich země původu, 
a požaduje, aby se ustanovení týkající se příslušníků třetích zemí z těchto dohod vypustila; 
zdůrazňuje význam uplatňování doporučení vyplývajících z vyhodnocení neadmisních 
dohod Komisí; vyzývá Komisi, aby nevládním a mezinárodním organizacím a zástupcům 
Evropského parlamentu povolila účast ve smíšených neadmisních výborech a naléhavě 
vyzývá Komisi, aby umožnila Parlamentu přístup k dokumentům, které tyto výbory 
připravují; naléhavě vybízí Komisi a členské státy, aby v případě porušování lidských 
práv neprodleně pozastavily uplatňování neadmisních dohod EU;

11. vyzývá Komisi, aby rozšířila oblast působnosti Agentury Evropské unie pro základní 
práva i na kandidátské a sousední země a přidělila jí zvláštní úlohu, která by spočívala 
v poskytování rad orgánům EU ohledně možných způsobů zajištění soudržnosti a souladu 
mezi vnitřními a vnějšími politikami v oblasti lidských práv; žádá, aby ve všech členských 
státech byly zavedeny stejné ukazatele úrovně dodržování základních lidských práv;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly nezbytná legislativní a správní opatření s cílem 
umožnit vydávání mimořádných víz a usnadnit poskytování dočasného útočiště obráncům 
lidských práv v ohrožení v třetích zemích; rovněž vyzývá k posouzení stávajících 
partnerství v oblasti mobility, zejména provázanosti mezi rozvojovou pomocí, legální 
migrací a nelegální migrací, jak jsou definovány v globálním přístupu k migraci 
a mobilitě;

13. připomíná klíčovou úlohu agentury Frontex a Evropské policejní akademie při výcviku 
pracovníků donucovacích orgánů a pohraniční stráže za účelem provádění evropského 
soudního a právního donucování respektujícího lidská práva migrantů;

14. zdůrazňuje, že opakované odmítání členských států přistoupit k Mezinárodní úmluvě 
o ochraně práv všech migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků, což je jedna 
z hlavních mezinárodních úmluv v oblasti lidských práv, podrývá základní zásadu 
nedělitelnosti lidských práv a snižuje důvěryhodnost EU v souvislosti s otázkami v oblasti 
lidských práv ve třetích zemích; 

15. důrazně podporuje výzvu Evropské rady k posílení úlohy agentury Frontex v souladu se 
Stockholmským programem způsobem, který jí umožní účinněji reagovat na měnící se 
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migrační toky;

16. vyzývá ke koordinovanějšímu přístupu mezi dialogy o lidských právech a podvýbory pro 
„spravedlnost, svobodu a bezpečnost“ zřízenými v rámci dohod se třetími zeměmi, 
zejména v zemích zahrnutých do evropské politiky sousedství a obecněji a obecně 
v zemích, kterých se readmisní dohody týkají; 

17. vyzývá EU, aby se více zaměřila na otázku osob bez státní příslušnosti ve třetích zemích, 
mimo jiné vytvořením společného rámce mezi Komisí a ESVČ s cílem upozornit na tyto 
záležitosti třetí země, jak bylo uvedeno v akčním plánu EU pro lidská práva;

18. vítá vynakládané úsilí orgánů EU a členských států o zvýšení všeobecné podpory 
Mezinárodního trestního soudu (MTS) a spolupráce s ním jako nezbytného prostředku 
k zajištění spravedlnosti pro oběti trestných činů podle mezinárodního práva a k podpoře 
dodržování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv; vybízí všechny členské 
státy k uzavření rámcových dohod s MTS, zejména dohod o přemisťování svědků, 
dočasném propouštění, přemístění osvobozených osob a o výkonech trestů; vyzývá 
členské státy EU jako smluvní strany Římského statutu MTS, aby soudu zajistily potřebné 
prostředky pro vykonávání jeho mandátu a pro vykonávání spravedlnosti pevným, 
spravedlivým a transparentním způsobem;

19. vyzývá Radu a Komisi, aby plně zohlednily doporučení Parlamentu a aby je začlenily do 
programu nebo strategie navazujících na Stockholmský program, které by měly zajistit 
víceleté plánování nadcházejících legislativních návrhů a návrhů politik EU a činností 
souvisejících s otázkou svobody, bezpečnosti a spravedlnosti;

20. očekává, že zpráva EU o boji proti korupci bude uveřejněna Komisí v roce 2013; doufá, 
že určení oblastí, které jsou v členských státech náchylné ke korupci, ze strany Komise 
pomůže zvýšit úsilí v boji proti korupci, umožní výměnu osvědčených postupů, zvýrazní 
tendence v rámci EU a podnítí vzájemné učení a důslednější dodržování mezinárodních 
závazků i závazků v rámci EU; vyzývá Komisi, aby uvážila budoucí protikorupční 
iniciativy politik EU, zejména ve formě závazné legislativy pro členské státy a instituce, 
která bude odpovídat nejvyšším normám transparentnosti a jednotnosti a bude brát 
v úvahu negativní dopad korupce na lidská práva v EU a ve třetích zemích;

21. naléhavě vyzývá členské státy, zejména Řecko, Irsko, Lucembursko, Polsko a Švédsko, 
aby ratifikovaly Úmluvu Rady Evropy o kyberkriminalitě; vyzývá členské státy, aby 
urychleně provedly do svého vnitrostátního práva směrnici 2013/40/EU ze dne 12. srpna 
2013 o útocích proti informačním systémům a nahrazující rámcové rozhodnutí Rady 
2005/222/SVV1; 

22. potvrzuje sice strategickou důležitost transatlantických vztahů v globálních otázkách 
a ujišťuje o svých závazcích v této oblasti, ale trvá na tom, že programy kontroly, jako je 
PRISM, mohou vést až k porušování lidských práv, konkrétně práv týkajících se 
soukromého a rodinného života a důvěrnosti komunikace, a mohou mít dopad na 
naplňování dalších lidských práv evropských občanů a cizích státních příslušníků, jako je 
například svoboda projevu; vyzývá orgány USA, aby bezodkladně poskytly EU kompletní 

1 Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 8.



RR\1021774CS.doc 25/33 PE514.784v02-00

CS

informace ohledně programů kontroly zahrnujících sběr údajů, především s ohledem na 
jejich právní základ, nutnost a přiměřenost opatření pro ochranu lidských práv, včetně 
mechanismů pro získání odškodnění porušování těchto práv;

23. zdůrazňuje, že Komise, Rada a členské státy by měly zvážit všechny nástroje, které mají 
v souvislosti s vyjednáváním s USA k dispozici; vyzývá proto k dočasnému pozastavení 
dohod týkajících se jmenné evidence cestujících (PNR) a Programu sledování financování 
terorismu (TFTP); 

24. vyjadřuje hluboké znepokojení nad narůstajícím počtem případů obchodování s lidmi, 
které využívá nadnárodních sítí a kybernetické sítě, což představuje závažnou hrozbu pro 
ohrožené skupiny, zejména pro ženy a děti, a to hlavně v dobách hospodářské 
a společenské krize; zdůrazňuje proto na důležitost strategické koordinace mezi cíli 
a prováděním strategie vnitřní bezpečnosti a Evropské bezpečnostní strategie, což může 
vyžadovat aktualizaci obou dokumentů; doporučuje, aby členské státy vypracovaly 
a přijaly vnitrostátní plány boje proti obchodu s lidmi v souladu s doporučeními 
uvedenými ve Strategii EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012 a za dohledu koordinátora 
EU pro boj proti obchodování s lidmi byly pro členské státy vypracovány a přijaty 
vnitrostátní plány proti otroctví;

25. vítá provádění směrnice o evropském ochranném příkazu (2011/99/EU)1 a směrnice 
2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, 
podporu a ochranu obětí trestného činu2, což v rámci EU významně posiluje lidská práva 
obětí trestných činů;

26. upozorňuje na přetrvávající značnou hrozbu, kterou představuje terorismus 
a organizovaný zločin; vítá posílení operativních dohod mezi Europolem a Eurojustem 
a jejich pracovních dohod s agenturou Frontex pro boj proti terorismu a organizovanému 
zločinu;

27. vyjadřuje obavy nad narůstajícím globálním i evropským trendem kyberkriminality, 
sexuálních trestných činů páchaných na dětech a podvodů a nad obrovskými finančními 
a psychickými škodami, které tyto zločiny na celém světě způsobují; vítá založení 
Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě v Europolu, jehož cílem je bojovat 
s kyberkriminalitou vytvořením operativní a analytické kapacity pro vyšetřování a pro 
spolupráci s mezinárodními partnery;

28. zdůrazňuje, že je důležité věnovat zvláštní pozornost, podporu a společenské uznání 
obětem terorismu a zdůrazňuje nutnost vytvořit zvláštní legislativní nástroj pro oběti 
terorismu.

1 Úř. věst. L 338, 21.12.2011, s. 2.
2 Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57.
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3. 10. 2013

STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVA ŽEN A ROVNOST POHLAVÍ

pro Výbor pro právní záležitosti, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
a pro Výbor pro ústavní záležitosti

k přezkumu Stockholmského programu v polovině období
(2013/2024(INI))

Navrhovatelka: Sirpa Pietikäinen

NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro právní záležitosti, Výbor pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušné 
výbory, aby do svého návrhu usnesení začlenily tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že Smlouva zahrnuje boj proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci 
a podporu rovnosti mezi muži a ženami mezi cíle EU, a vzhledem k tomu, že Komise 
musí zajistit, aby provádění Stockholmského programu skutečně odpovídalo potřebám 
občanů, co se týče rovných příležitostí a rovnosti mezi muži a ženami;

1. zdůrazňuje, že na základní práva a rovné zacházení se vztahuje zásada univerzálnosti; 
naléhavě proto žádá Radu, aby přijala návrh antidiskriminační směrnice1; zdůrazňuje 
skutečnost, že zejména ženy jsou často oběťmi vícenásobné diskriminace a že je nutné 
prověřit veškeré faktory, které ovlivňují život žen, s cílem posílit všechna základní práva 
přijetím společných strategií na ochranu obětí a trestní stíhání pachatelů a zároveň 
prosazovat rovnost mužů a žen se zvláštní pozorností věnovanou ohroženým ženám 
a především ženám se zdravotním postižením; vybízí Komisi a členské státy, aby 
vylepšily ochranu ohrožených dospělých osob a aby podepsaly, ratifikovaly a provedly 
Haagskou úmluvu z roku 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby vyvinuly zvláštní nástroje založené na nových 
informačních a komunikačních technologiích, které na evropské úrovni umožní sdílení 
osvědčených postupů v boji proti diskriminaci;

3. vybízí Komisi, aby účinně usilovala o zavedení mezinárodní úmluvy o soudních 
rozhodnutích, která bude sledovat podobné cíle jako nařízení Brusel I;
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4. žádá členské státy, aby zavedly postupy pro řešení stížností, které zajistí, aby mohly oběti 
vícenásobné diskriminace, jíž jsou vystaveny především ženy, podat jen jednu stížnost 
ohledně diskriminace na základě více důvodů; považuje za vhodné podporovat činnost 
obhájců lidských práv a rozvoj podávání skupinových žalob marginalizovanými osobami 
a společenstvími;

5. zdůrazňuje, že je důležité zohledňovat genderové hledisko ve všech strategiích týkajících 
se začlenění osob se zdravotním postižením, imigrantů, romského obyvatelstva a dalších 
menšin a vyloučených osob;

6. vítá přijetí směrnice, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu 
obětí trestného činu1 a která věnuje zvláštní pozornost ochraně znevýhodněných osob, 
jako jsou ženy a děti; upozorňuje, že právě ony se často stávají oběťmi všech druhů násilí 
včetně násilí domácího; doporučuje podrobné prošetřování, zjištění a stíhání takovýchto 
závažných porušování lidských práv; vítá směrnici o evropském ochranném příkazu2 
a směrnici o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí3; vyzývá 
členské státy, aby tyto směrnice co nejdříve převedly do vnitrostátního práva a provedly; 

7. zdůrazňuje, že obchodování s lidmi je závažná trestná činnost, jejímiž oběťmi jsou 
zejména ženy a při níž se jedná o porušování lidských práv a lidské důstojnosti, které Unie 
nemůže trpět; vyjadřuje politování nad skutečností, že narůstá počet lidí, kteří jsou v rámci 
obchodování s lidmi přiváženi do EU nebo z ní odváženi, navzdory tomu, že v prosinci 
2011 vstoupila v platnost směrnice EU o boji proti obchodování s lidmi; vyzývá členské 
státy EU, aby posílily své snahy omezit tento znepokojivý trend tím, že v souladu s danou 
směrnicí zajistí vypracovávání a provádění společné, koordinované a ambiciózní evropské 
strategie pro boj proti obchodování s lidmi a proti mezinárodním sítím organizovaného 
zločinu, jakož i právních předpisů a opatření v této oblasti, kdy bude zvláštní pozornost 
věnována zejména ženám a nezletilým osobám; zdůrazňuje, že opatření pro boj 
proti obchodování s lidmi, nucené práci a nedovolenému přistěhovalectví se musí 
zaměřovat na prvotní příčiny, jako jsou nerovnosti ve světě; vyzývá proto členské státy, 
aby dostály svým závazkům v oblasti rozvojové pomoci a rozvojových cílů tisíciletí a aby 
posílily spolupráci a koordinaci se třetími zeměmi;

8 zdůrazňuje, že rostoucí trhy s prostitucí, které jsou v některých členských státech 
legalizovány a institucionalizovány, se ukázaly být hnací silou pro obchodování s lidmi, 
a proto vyzývá k přijetí opatření, která omezí trhy s prostitucí, jako je například 
uplatňování postihů vůči osobám, které tyto trhy využívají, a to včetně pasáků a osob 
platících za sexuální služby; vyzývá Komisi a členské státy, aby proto zvýšily financování 
podpůrných programů pro osoby, které se staly oběťmi obchodování s lidmi, především 
pro ženy provozující prostituci;

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální 
pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
2001/220/SVV
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném 
příkazu
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, 
boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV
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9. vítá návrh směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / 
nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách1; zdůrazňuje nutnost 
bojovat proti přetrvávajícímu jevu skleněného stropu, který je pro ženy i nadále jednou 
z hlavních překážek v rozvoji jejich profesní dráhy;

10. vyjadřuje politování nad tím, že Komise navzdory svým četným závazkům nepředložila 
legislativní akty týkající se násilí páchaného na ženách, rovnosti při politickém 
rozhodování nebo revize směrnice o rozdílech v odměňování mužů a žen;

11. naléhavě vyzývá Komisi, aby navrhla komplexní strategii a legislativní akty pro boj 
proti násilí páchanému na ženách, jak je přislíbeno ve stockholmském akčním plánu a jak 
žádal Parlament v několika svých usneseních; znovu připomíná, že je nutné, aby Komise 
zavedla legislativní trestněprávní nástroj pro boj proti násilí páchanému na ženách 
a dětech ve všech jeho formách a pro ochranu jejich práv; vyzývá rovněž Komisi 
a členské státy, aby zavedly úřad koordinátora EU pro násilí páchané na ženách;

12. zdůrazňuje potřebu poskytnout řádné školení zaměstnancům veřejných orgánů 
(příslušníkům policie, zdravotních služeb, zaměstnancům soudů atd.), kteří se mohou 
setkat s případy osob, jejichž tělesná, duševní a sexuální integrita je ohrožena, především 
s případy žen, které jsou oběťmi násilí na základě pohlaví; vyzývá členské státy, aby 
podpořily práci občanské společnosti, především nevládních organizací, ženských 
sdružení a dalších dobrovolnických organizací, které poskytují odbornou podporu, a aby 
s těmito organizacemi spolupracovaly a pomáhaly ženám, které se staly oběťmi násilí na 
základě pohlaví;

13. vyzývá členské státy, aby ratifikovaly istanbulskou Úmluvu Rady Evropy o předcházení 
násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu, a žádá Komisi, aby 
bezodkladně předložila návrh směrnic pro jednání o přistoupení EU k této úmluvě;

14. vyzývá členské státy, aby podnikly kroky v boji s hospodářskými a společenskými 
příčinami, které k násilí páchanému na ženách přispívají, jako je nezaměstnanost, nízké 
mzdy a důchody, nedostatek bydlení, chudoba a neexistující či nedostačující veřejné 
služby, především v oblasti služeb veřejného zdraví, vzdělávání a sociálního zabezpečení;

15. naléhavě vyzývá Komisi, aby neprodleně přezkoumala směrnici 2006/54/ES a aby 
v souladu s článkem 32 této směrnice a na základě článku 157 SFEU navrhla změny 
a zároveň dbala konkrétních doporučení, která jsou uvedena v příloze k usnesení 
Parlamentu ze dne 24. května 2012, zejména pokud jde o;

– vyšší transparentnost platebních údajů;

– transparentní hodnocení práce a klasifikaci pracovních míst; a dále

– zpřísněné právní předpisy týkající se sankcí;

16. vybízí Komisi a členské státy, aby zajistily, že veškeré právní vzdělávání poskytované 
Evropskou sítí pro justiční vzdělávání, Akademií evropského práva a jinými příslušnými 

1 COM(2012)0614 
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orgány různým zúčastněným stranám v oblasti soudní a policejní spolupráce bude 
zahrnovat přístup zohledňující rovnost mužů a žen a začleňující genderové hledisko; 
vyzývá k zavedení zvláštních vzdělávacích bloků o násilí na základě pohlaví a správných 
postupech na pomoc obětem;

17. navrhuje, aby byla uskutečněna kampaň pro zvýšení sociálního povědomí obyvatelstva, 
jejímž společným rysem na evropské úrovni by mělo být řešení závažného problému 
násilí na základě pohlaví; domnívá se, že cílem této kampaně by mělo být posílení 
sociálního povědomí obyvatelstva, občanské angažovanosti a institucionální činnosti ve 
stejném rozsahu, jako je tomu v případě činností zabývajících se bojem s dalšími druhy 
trestných činů či útoků, například s terorismem, které mají kromě individuálního rozměru 
také kolektivní dopad; je toho názoru, že tento typ společenské reakce sehrál důležitou 
úlohu při zbavení jiných druhů násilí veškeré legitimity a měl by být použit také pro boj 
proti násilí na základě pohlaví;

18. vyzývá k založení kontaktního místa pro genderové otázky v Evropském podpůrném 
úřadě pro otázky azylu;

19. vítá návrh nařízení o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením uznávání 
některých veřejných dokumentů, který předložila Komise v zájmu odstranění byrokracie 
a stávajících překážek mezi institucemi a orgány EU a občany;

20. vyzývá Komisi, aby v souladu se svými předešlými závazky a v návaznosti na opakované 
žádosti Parlamentu vypracovala návrh nařízení o vzájemném uznávání účinků všech 
dokumentů dokládajících občanský stav v rámci EU a odstranila tak diskriminační právní 
a správní překážky, které brání občanům, mužům i ženám, a jejich rodinám ve využívání 
práva na volný pohyb;

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby začlenily postoje všech orgánů veřejných služeb 
a příslušných orgánů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, neboť právě tyto orgány 
jsou odpovědné za plánování a poskytování služeb v oblasti politiky rovného postavení 
mužů a žen;

22. znovu opakuje svou výzvu, aby byl přijat evropský kodex mezinárodního práva 
soukromého;

23. vyzývá Komisi, aby sledovala rozdílný dopad škrtů ve veřejných výdajích na ženy a muže 
a to, jak tyto škrty nepřímo působí na rovnost mezi pohlavími; v této souvislosti 
upozorňuje na to, že snížené daňové příjmy a možné rozpočtové škrty povedou ke 
snižování veřejných výdajů, což bude mít ve střednědobém výhledu negativní dopad 
na veřejné služby, jako je vzdělávání, odborná příprava a sociální péče, a tedy i ženy coby 
uživatelky těchto služeb;

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby uznaly regionální policejní síly, které mají k dispozici 
pravomoci pro boj s trestnými činy zaměřenými proti ženám a páchanými organizovanými 
nebo přeshraničními skupinami, a aby posílily svou koordinaci s akceschopnými 
bezpečnostními agenturami a policií;

25. je zděšen skutečností, že celkový počet obětí nucené práce v členských státech 
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se odhaduje na 880 000; podle odhadů 30 % z nich tvoří oběti sexuálního vykořisťování 
a 70 % oběti využívané k jiné formě nucené práce, přičemž většinu obětí představují ženy;

26. vyzývá Komisi, aby dále rozvíjela program e-justice, aby měli občané přímý on-line 
přístup k právním informacím a justici;

27. opakuje svou žádost, aby Komise navrhla opatření týkající se spolupráce, jejichž cílem 
bude zapojení konzulárních služeb v zemích původu s cílem zabránit podvodnému 
vydávání víz, vedení informačních kampaní ve spolupráci s místními orgány v zemích 
původu, které budou zaměřeny na možné oběti, především ženy a děti, 
a zavedení opatření, díky kterým budou hraniční kontroly účinnější a zamezí se 
obchodování s lidmi a nedovolenému přistěhovalectví;

28. vyzývá Komisi, aby navrhla činnosti na ochranu a poskytování pomoci ženám, které jsou 
oběťmi obchodování s lidmi a sexuálního vykořisťování, a to za pomoci opatření, která 
budou zahrnovat plány na zavedení odškodnění, bezpečný návrat, v případech 
dobrovolného návratu pomoc při znovuzačlenění v hostitelské zemi, pomoc a podporu 
během pobytu v EU a spolupráci s úřady v zemích původu za účelem ochrany rodin obětí 
obchodování s lidmi a sexuálního vykořisťování;

29. připomíná, že přibližně polovinu migrantů v EU představují ženy a že nezávislé právní 
postavení migrantů pro ženy a právo pracovat pro partnera jsou klíčovými prvky pro 
zabezpečení účinné integrace;

30. zdůrazňuje nutnost ochrany práv v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a vyjadřuje 
znepokojení ohledně omezení platících v určitých členských státech, která se týkají 
dostupnosti antikoncepce a sexuálních a reprodukčních zdravotních služeb, především 
potratů.
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