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NÁVRHY

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

1. uznává, že provádění rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu (dále jen 
„rámcové rozhodnutí“) zatěžuje právní systémy mnoha členských států; konstatuje, že 
rámcové rozhodnutí odhalilo výrazné rozdíly v hmotném a procesním trestním právu, 
které panují mezi členskými státy;

2. trvá na tom, že členské státy jsou odpovědné za zajištění vysoké úrovně vzájemné 
důvěry, která je podmíněna jejich závazkem respektovat Smlouvy, Listinu základních 
práv a právní předpisy EU, jakož i dodržováním unijních hodnot – i pokud jde o úctu 
k právnímu státu (článek 2 SEU) – ze strany jejich orgánů;

3. zdůrazňuje, že vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva 
přispěje k prohloubení vzájemné důvěry mezi členskými státy;

4. je přesvědčen o tom, že je zapotřebí přijmout další horizontální opatření s cílem posílit 
vzájemnou důvěru mezi systémy trestního soudnictví členských států, což povede 
k účinnější justiční spolupráci;  

5. domnívá se, že rámcové rozhodnutí by mělo být plně zapracováno do Lisabonské 
smlouvy jako nový legislativní nástroj; je přesvědčen o tom, že by tento krok vedl 
k významným přínosům v podobě demokratické legitimity, právní jistoty, 
transparentnosti a pevnější soudržnosti s dalšími trestněprávními nástroji, a že by se tak 
poskytl prostor pro vyjasnění pojmu „justiční orgán“ coby samostatného konceptu práva 
EU; 

6. konstatuje, že vystoupení Spojeného království z EU nabízí příležitost k dalšímu 
sjednocování prostoru trestního soudnictví; připomíná, že se v politickém prohlášení 
o rámci budoucích vztahů uvádí, že mezi Spojeným královstvím a EU „bude ustanovena 
komplexní, úzká, vyvážená a vzájemná spolupráce v oblasti vymáhání práva a justiční 
spolupráce v trestních věcech“; trvá na tom, že se jakákoli dohoda mezi Spojeným 
královstvím a EU ohledně justiční spolupráce v trestních věcech musí opírat mimo jiné 
o závazky obou stran dodržovat základní práva a že se taková dohoda musí zakládat na 
pravomoci Soudního dvora EU v této oblasti;


