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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že čl. 51 odst. 1 Listiny základních práv stanoví, že členské státy musí „tato 
práva a zásady dodržovat a podporovat jejich uplatňování“; vyjadřuje politování nad 
tím, že podle Agentury Evropské unie pro základní práva se zdá, že některé členské 
státy nevyvíjejí dostatečné úsilí o zvyšování povědomí o ustanoveních Listiny a o  
provádění těchto ustanovení; 

2. vyzývá členské státy, aby zahájily prokazatelné iniciativy a politiky zaměřené na 
zvyšování povědomí o Listině a na její provádění na vnitrostátní úrovni; vyzývá členské 
státy, aby uplatňovaly kontrolu ve vztahu k článku 51 s cílem posoudit již v počátečním 
stadiu, zda soudní případ nebo legislativní návrh vyvolává otázky v rámci Listiny; 
domnívá se, že jako inspirace by mohla v této souvislosti posloužit příručka Agentury 
pro základní práva ohledně použitelnosti Listiny; 

3. důrazně podporuje rychlé obnovení jednání o přistoupení Evropské unie k Evropské 
úmluvě o lidských právech, v návaznosti na stanovisko 2/13 Soudního dvora Evropské 
unie ze dne 18. prosince 20141; znovu opakuje, že je třeba proces přistoupení urychlit, 
aby se posílila ochrana základních práv v Unii i její pozice v jednáních o právním státě, 
a že je rovněž důležité, aby byl Parlament stále informován v souladu s čl. 218 odst. 10 
SFEU;

4. zdůrazňuje, že základem právního státu a práva na účinnou právní ochranu je nezávislá 
soudní moc 2; doporučuje opustit stávající přístup, kdy se k otázkám právního státu v 
jednotlivých zemích  přistupuje ad hoc,  a vyzývá, aby byla vyvinuta kritéria a 
posuzování kontextu, jež by vedlo členské státy k uznání a řešení jakýchkoli možných 
problémů v oblasti právního státu řádným a srovnatelným způsobem;

5. znovu opakuje, že v rámci nadcházející konference o budoucnosti Evropy by mohly být 
stanoveny předdefinované, avšak nikoli vyčerpávajícím způsobem vyjmenované, 
politické priority, jako jsou evropské hodnoty, základní práva a svobody3;

6. uznává, že vystoupení Spojeného království z Evropské unie poškodí práva občanů, jak 
je stanoví část II SFEU a hlava V Listiny základních práv; je přesvědčen, že by bylo 
prospěšné, kdyby provádění a uplatňování dohody o vystoupení kontroloval Evropský 
parlament společně s britským parlamentem, a uvítal by, kdyby k tomuto účelu mohly 
vzniknout společné struktury4.

1 ECLI:EU:C:2014:2454 
2Článek 19 SEU, čl. 67 odst. 4 SFEU a článek 47 Listiny.
3 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2020 o postoji Evropského parlamentu ke konferenci o 
budoucnosti Evropy. Přijaté texty, P9_TA (2020)0010, bod 7.
4 Usnesení Evropského parlamentu o provádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v 
dohodě o vystoupení. Přiajté texty, P9_TA (2020)0006, bod 22.


