
RE\1220551CS.docx PE661.551v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Dokument ze zasedání

B9-0421/2020

11.12.2020

NÁVRH USNESENÍ
předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

o strategii bezpečnostní unie EU
(2020/2791(RSP))

Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci



PE661.551v01-00 2/14 RE\1220551CS.docx

CS

B9-0421/2020

Usnesení Evropského parlamentu o strategii bezpečnostní unie EU
(2020/2791(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (dále jen „SEU“), a zejména na články 2 a 3 této 
smlouvy, a na Smlouvu o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), a zejména na 
články 4, 16, 67, 70–72, 75, 82–87 a 88 této smlouvy,

– s ohledem na Listinu základních práv EU, a zejména její články 6, 7, 8, 11, 14, 21 a 24,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. července 2020 o strategii bezpečnostní unie EU 
(COM(2020)0605),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. července 2020 o strategii EU pro účinnější boj 
proti pohlavnímu zneužívání dětí (COM(2020)0607),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. července 2020 o akčním plánu EU proti 
nedovolenému obchodování s palnými zbraněmi na období 2020–2025 
(COM(2020)0608),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. července 2020 o protidrogové agendě a akčním 
plánu EU na období 2021–2025 (COM(2020)0606),

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. září 2019 o stavu provádění právních předpisů 
Unie proti praní peněz1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. července 2020 o akčním plánu Komise pro 
komplexní politiku Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu a 
dalších nedávných opatřeních2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2018 o závěrech a doporučeních 
zvláštního výboru pro boj proti terorismu3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. září 2019 o významu evropské paměti 
pro budoucnost Evropy4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2020 o protestech proti rasismu v 
návaznosti na smrt George Floyda5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. listopadu 2019 o právech dětí u příležitosti 30. 

1 Přijaté texty, P9_TA(2019)0022.
2 Přijaté texty P9_TA(2020)0204.
3 Úř. věst. C 388, 13.11.2020, s. 42.
4 Přijaté texty, P9_TA(2019)0021.
5 Přijaté texty, P9_TA(2020)0173.
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výročí Úmluvy OSN o právech dítěte6,

– s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 6. října 2020 ve 
spojených věcech C-511/18 La Quadrature du Net a další, C-512/18 French Data 
Network a další a C-520/18 Ordre des barreaux francophones et germanophone a další,

– s ohledem na judikaturu Soudního dvora EU týkající se hromadného sledování 
a uchovávání údajů,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. září 2018 nazvané „Evropa jako ochránce: 
iniciativa za účelem rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce na 
přeshraniční teroristické trestné činy“ (COM(2018)0641),

– s ohledem na nedávné zprávy Europolu7,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

– s ohledem na návrh usnesení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

A. vzhledem k tomu, že bezpečnostní politika Unie musí i nadále spočívat na hodnotách, 
na kterých byla EU založena a které jsou zakotveny v článku 2 SEU, k nimž patří 
zásady demokracie, svobod jednotlivce a právního státu, a v Listině základních práv; 
vzhledem k tomu, že právo na bezpečnost stanovené v článku 6 Listiny základních práv 
se týká bezpečnosti před nepřiměřeným zatýkáním, prohlídkami a jinými zásahy státu; 
vzhledem k tomu, že evropský projekt vychází z myšlenky otevřené společnosti; 
vzhledem k tomu, že každé omezení výkonu těchto práv a svobod musí být stanoveno 
zákonem a musí respektovat podstatu těchto práv a svobod; vzhledem k tomu, že v 
souladu se zásadou proporcionality mohou být omezení uplatněna pouze tehdy, pokud 
jsou nezbytná a pokud skutečně odpovídají cílům obecného zájmu, které uznává Unie, 
nebo potřebě ochrany práv a svobod druhých;

B. vzhledem k tomu, že nová strategie bezpečnostní unie EU by měla poskytovat vhodné 
reakce pro účinné řešení stávajících a vznikajících výzev v rychle se měnícím 
evropském prostředí bezpečnostních hrozeb; vzhledem k tomu, že Komise označila za 
hlavní výzvy kyberkriminalitu včetně krádeží identity, kybernetickou bezpečnost, 
hybridní hrozby, dezinformace, teroristické útoky a závažnou organizovanou trestnou 
činnost od obchodování s lidmi až po obchodování se střelnými zbraněmi a s drogami a 
finanční, hospodářskou a environmentální trestnou činnost;

C. vzhledem k tomu, že v roce 2019 došlo v EU ke snížení počtu teroristických útoků, ale 
EU v nedávné době zažila nové teroristické útoky; vzhledem k tomu, že několik útoků 
spáchaných pravicovými extremisty nebylo oficiálně uznáno jako teroristické útoky8; 
vzhledem k tomu, že přetrvává vysoké riziko džihádistického terorismu a že v 
posledních letech se zvyšuje i hrozba pravicového terorismu; vzhledem k tomu, že v 

6 Přijaté texty, P9_TA(2019)0066.
7 Zpráva ze dne 23. června 2020 o situaci a vývoji terorismu v Evropské unii (TE-SAT) v roce 2020, zpráva ze 
dne 5. října 2020 o posouzení hrozeb organizované trestné činnosti na internetu (IOCTA) za rok 2020 a zpráva 
ze dne 19. června 2020 nazvaná „Zneužívání izolace: Pachatelé a oběti pohlavního zneužívání dětí na internetu 
během pandemie onemocnění COVID-19“.
8 Europol, TE-SAT 2020, s. 66.
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některých členských státech se nadále projevuje hrozba levicového terorismu; vzhledem 
k tomu, že terorismus ve všech jeho podobách a projevech je třeba odsoudit a potírat; 
vzhledem k tomu, že jedním z nejčastěji využívaných nástrojů, které teroristické 
organizace používají k šíření teroristického obsahu9, náboru nových členů a 
povzbuzování k násilí, patří internet;

D vzhledem k tomu, že podle zprávy Komise zveřejněné dne 30. září 202010 byly ve 
většině členských států zaznamenány velké nedostatky v provádění směrnice (EU) 
2017/541 o boji proti terorismu11;

E vzhledem k tomu, že v Evropě se stále objevují nové formy organizované trestné 
činnosti, které využívají měnící se slabá místa společnosti, a že většina organizovaných 
zločineckých skupin je zapojena do několika druhů trestné činnosti; vzhledem k tomu, 
že zisky organizovaných zločineckých skupin v EU se odhadují na 110 miliard EUR 
ročně, avšak přibližně jen 1 % těchto zisků je konfiskováno12; vzhledem k tomu, že 
existuje silná vazba mezi organizovanou trestnou činností a korupcí;

F. vzhledem k tomu, že Komise zahájila v roce 2019 řízení o nesplnění povinnosti proti 23 
členským státům z důvodu nedodržování směrnice 2011/93/EU ze dne 13. prosince 
2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské 
pornografii13; vzhledem k tomu, že členské státy dosáhly při provádění směrnice 
pokroku, nicméně přetrvávají problémy, zejména pokud jde o prevenci, trestní právo a 
ochranu, podporu a pomoc obětem; vzhledem k tomu, že sexuální nátlak a vydírání dětí 
na internetu, ale i pohlavní vykořisťování na základě explicitního materiálu vytvořeného 
dětmi samotnými je usnadňováno díky široké dostupnosti elektronických zařízení; 
vzhledem k tomu, že stále větší počet dětí a dospívajících se stává obětí sexuálního 
zneužívání dětí na internetu;

G. vzhledem k tomu, že sexuální vykořisťování nepřestává být v EU nejrozšířenějším 
účelem obchodování s lidmi, i když několik členských států zaznamenalo nárůst 
obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování14; vzhledem k tomu, že počet 
odsouzení a trestních stíhání zůstává v poměru k nahlášenému počtu obětí nízký; 
vzhledem k tomu, že digitální technologie, sociální média a internetové služby jsou 
hlavními nástroji používanými k náboru obětí obchodování s lidmi;

H. vzhledem k tomu, že podle zpráv Evropského monitorovacího centra pro drogy a 
drogovou závislost (EMCDDA) a Europolu činí odhadovaná maloobchodní hodnota 
trhu s nelegálními drogami v EU, který je stále složitější, přizpůsobivější a 
inovativnější, přibližně 30 miliard EUR ročně a nedovolený obchod s drogami 
představuje významný zdroj příjmů pro organizované zločinecké skupiny, které mohou 
mít vazby na jiné nezákonné činnosti a terorismus; vzhledem k tomu, že nedovolený 

9 Na základě zprávy Europolu TE-SAT 2020, s. 24.
10 Zpráva Komise na základě čl. 29 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. 
března 2017 o boji proti terorismu (COM(2020)0619).
11 Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6.
12 Strategie bezpečnostní unie EU, s. 19.
13 Úř. věst. 335, 17.12.2011, s. 1.
14 Pracovní dokument útvarů Komise, který doprovází třetí zprávu o pokroku dosaženém v oblasti boje proti 
obchodování s lidmi (2020) podle článku 20 směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti 
němu a o ochraně obětí, s. 3 (SWD(2020)0226).
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obchod s drogami se stává hnací silou rostoucího násilí a korupce a může mít 
dalekosáhlé negativní dopady na společnost; vzhledem k tomu, že počet úmrtí 
souvisejících s drogami v Evropě dosahuje podle všeho stabilní úrovně více než 9 000 
obětí ročně15 a že užívání drog je i nadále významným problémem v oblasti veřejného 
zdraví;

I vzhledem k tomu, že Europol v roce 2019 nadále poskytoval členským státům 
operativní analýzu a zpracování příspěvků, stejně jako aktivní podporu důležitých 
vyšetřování týkajících se tří oblastí, které soustavně představují hrozbu pro vnitřní 
bezpečnost Unie, tj. kyberkriminality, závažné a organizované trestné činnosti a 
terorismu;

J. vzhledem k tomu, že v roce 2019 měla prümská síť ve všech databázích členských států 
k dispozici pro porovnání více než 9,2 milionu profilů DNA, přičemž v uvedeném roce 
bylo provedeno více než 2,2 milionu vyhledání DNA; vzhledem k tomu, že v roce 2019 
bylo dále provedeno téměř 400 000 vyhledání otisků prstů, což vedlo k 10 000 
ověřeným shodám, a více než 16 milionů vyhledání údajů o registraci vozidla16;

K. vzhledem k tomu, že justiční spolupráce v trestních věcech je jedním ze základů 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva Unie a vychází ze zásady vzájemného uznávání 
rozsudků a soudních rozhodnutí; vzhledem k tomu, že vzájemné uznávání musí být 
založeno na vzájemné důvěře mezi členskými státy; vzhledem k tomu, že vyšetřování 
mnoha trestných činů vyžaduje elektronicky uchovávané důkazy („elektronické 
důkazy“); vzhledem k tomu, že příslušné orgány často čelí praktickým obtížím při 
získávání příslušných údajů od poskytovatelů služeb při přeshraničním vyšetřování v 
důsledku neúčinnosti stávajících nástrojů, jako jsou dohody o vzájemné právní pomoci 
a evropský vyšetřovací příkaz; vzhledem k tomu, že stávající postupy mohou být 
zdlouhavé a příslušné údaje bývají často vymazány dříve, než poskytovatel služeb 
žádost obdrží; vzhledem k tomu, že spolunormotvůrci v současné době projednávají 
legislativní balíček týkající se elektronických důkazů;

L. vzhledem k tomu, že provádění směrnice o procesních zárukách17, jejímž cílem je 
zajistit spravedlivé trestní řízení, není uspokojivé, což má nepříznivý dopad na 
vzájemnou důvěru a spolupráci mezi justičními orgány;

M. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr již několikrát rozhodl, že plošné uchovávání údajů 
a hromadné sledování elektronických komunikací nebo cestovních údajů není v souladu 
s Listinou základních práv; vzhledem k tomu, že Soudní dvůr ve svém rozhodnutí ve 
spojených věcech C-511/18, C-512/18 a C-520/18 potvrdil judikaturu uplatněnou ve 
věci Tele2 a dospěl k závěru, že je povoleno pouze cílené uchovávání údajů omezené na 
konkrétní osoby nebo určitou zeměpisnou oblast; vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
však také stanovil, že IP adresy přidělené zdroji komunikace mohou pod podmínkou 
přísných záruk podléhat plošnému a nerozlišujícímu uchovávání za účelem boje proti 

15 EMCDDA, Evropská zpráva o problematice drog za rok 2020: trendy a vývoj, září 2020, s. 66.
16 Deloitte Consulting & Advisory CVBA, Study on the Feasibility of Improving Information Exchange under 
the Prüm Decisions (Studie proveditelnosti zlepšení výměny informací podle prümských rozhodnutí), květen 
2020, s. 7.
17 Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 1.
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závažné trestné činnosti a závažným hrozbám pro veřejnou bezpečnost;

N. vzhledem k tomu, že provádění směrnice o právech obětí18 není uspokojivé, zejména z 
důvodu neúplné nebo nesprávné transpozice19;

O. vzhledem k tomu, že krize COVID-19 vedla k výraznému rozšíření některých trestných 
činů, jako je výroba dětské pornografie a její distribuce na internetu, přičemž podle 
odhadů zpráv se výskyt takovéhoto materiálu v některých členských státech zvýšil o 
25 %; vzhledem k tomu, že 70 % až 85 % dětí, které byly vystaveny zneužívání, 
dotyčného pachatele zná, a že převážná většina z nich se stává obětí lidí, kterým 
důvěřují; vzhledem k tomu, že podle zpráv došlo v tomto období k výraznému nárůstu 
domácího násilí, zejména násilí páchaného na ženách a dětech; vzhledem k tomu, že se 
ukázalo, že pandemie má významný dopad na prostředí závažné a organizované trestné 
činnosti v celé Evropě, a to v oblastech, jako je kyberkriminalita, padělání zboží a 
organizovaná majetková trestná činnost20; vzhledem k tomu, že krize způsobuje 
zpoždění, brání přístupu ke spravedlnosti, pomoci a podpoře a vede ke zhoršování 
podmínek ve věznicích; vzhledem k tomu, že krize zhoršila situaci migrantů, kteří jsou 
nyní zranitelnější vůči zneužívání ze strany zločinců, a vedla ke změně převaděčských 
tras;

1. vítá zveřejnění nové strategie bezpečnostní unie EU a zdůrazňuje, že je třeba účinně 
provádět a hodnotit stávající právní předpisy EU v této oblasti; souhlasí s Komisí, že v 
případech, kdy byly v regulačním a donucovacím rámci zjištěny nedostatky, je třeba 
přijmout následná opatření v podobě legislativních i nelegislativních iniciativ; dále 
zdůrazňuje, že opatření v rámci strategie bezpečnostní unie musí být dostatečně 
flexibilní, aby umožňovala reagovat na neustále se měnící okolnosti a způsoby 
fungování zločineckých organizací;

2. zdůrazňuje, že každý nový legislativní návrh musí doprovázet důkladné a komplexní 
posouzení dopadu, včetně dopadu na základní práva a rizika diskriminace; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) při hodnocení 
dodržování základních práv;

3. zdůrazňuje, že terorismus bez ohledu na svou povahu usiluje o ohrožení 
demokratických společností v Evropě a zaměřuje se na evropské hodnoty; vyjadřuje 
politování nad velkým počtem obětí v posledních několika letech, zejména obětí 
džihádistických útoků a pravicového extremismu; poukazuje na důležitou práci 
donucovacích orgánů, které pomohly zmařit řadu útoků;  konstatuje však, že teroristická 
hrozba v EU zůstává i nadále vysoká; naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila úplné a 
rychlé provedení směrnice (EU) 2017/541 o boji proti terorismu ve všech členských 
státech; vyzývá Komisi, aby předložila novou protiteroristickou agendu EU, která se 
bude zabývat teroristickými hrozbami vycházejícími z různých faktorů, jako jsou 
faktory zmíněné ve zprávě Europolu TE-SAT 2020; žádá, aby tato agenda zahrnovala 

18 Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57.
19 Zpráva Komise ze dne 11. května 2020 o provádění 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, s. 9 (COM(2020)0188).
20 Europol, Jak trestná činnost související s pandemií COVID-19 zamořila během roku 2020 Evropu, 12. 
listopadu 2020.
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opatření a kroky v oblasti koordinace, intenzivnější spolupráce na vnitrostátní, 
regionální a mezinárodní úrovni a výměny informací mezi příslušnými orgány 
členských států, financování terorismu, boje proti radikalizaci off-line i on-line, 
prevence a vzdělávání, boje proti nenávistným verbálním projevům, rasismu a 
nesnášenlivosti a ochrany, pomoci a podpory poskytované obětem terorismu;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby uplatňovaly holistický přístup k předcházení 
radikalizaci a boji proti ní, který by měl slučovat bezpečnostní, vzdělávací, sociální, 
kulturní a antidiskriminační politiky se zapojením všech příslušných zúčastněných 
stran, včetně sítě pro zvyšování povědomí o radikalizaci, komunitních iniciativ a 
komunitní práce na místní úrovni, vypracování politik zaměřených na komunitu, 
jazykové a hodnotové integrace a celoživotního vzdělávání; připomíná svou výzvu 
Komisi, aby za tímto účelem účinněji využívala finanční prostředky EU a aby 
vypracovala metodiky pro posuzování účinnosti příslušných programů;

5. zdůrazňuje, že vzdělávání, včetně rozvoje kritického myšlení, digitálních dovedností a 
dovedností v oblasti bezpečnosti online, má zásadní význam pro střednědobou a 
dlouhodobou prevenci a je klíčové pro omezování radikalizace a odcizení, které vedou k 
trestné činnosti;

6. opakuje, že přítomnost teroristického obsahu na internetu sice není jediným faktorem, 
nicméně se ukázala být katalyzátorem radikalizace jednotlivců, zejména mladých lidí, z 
nichž někteří spáchali teroristické trestné činy ve smyslu definice směrnice (EU) 
2017/541; domnívá se, že boj proti sociálním nerovnostem má zásadní význam pro 
řešení základních příčin radikalizace; zdůrazňuje, že je třeba urychleně identifikovat a 
zcela odstranit teroristický obsah online na základě jasných právních ustanovení, včetně 
lidského přezkumu a vhodných a spolehlivých záruk, aby bylo zajištěno plné 
dodržování základních práv a ústavních norem; zdůrazňuje, že i když bylo v tomto 
ohledu dosaženo určitého pokroku, je třeba výrazně zvýšit zapojení společností do 
tohoto procesu; požaduje, aby byly zavedeny transparentní mechanismy umožňující 
rychle identifikovat a oznamovat teroristický obsah na internetu a umožnit občanům 
EU, aby mohli takovýto obsah označovat; zdůrazňuje, že je třeba posílit kapacity 
jednotky EU pro oznamování internetového obsahu v rámci Europolu;

7. připomíná, že svoboda náboženského vyznání a svoboda projevu jsou základní práva 
zakotvená v článcích 10 a 11 Listiny základních práv; vyzývá EU a její členské státy, 
aby vzhledem k nedávným nábožensky motivovaným teroristickým útokům tato 
základní práva dodržovaly;

8. vítá agendu pro potírání organizované trestné činnosti, kterou oznámila Komise; 
opakuje své předchozí výzvy, aby bylo revidováno rámcové rozhodnutí Rady 
2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti21 a aby 
byla zavedena společná definice organizované trestné činnosti; domnívá se, že tato 
společná definice by měla rovněž zohledňovat používání násilí, korupce nebo 
zastrašování zločineckými skupinami za účelem získání kontroly nad hospodářskou 
činností nebo zadáváním veřejných zakázek nebo za účelem ovlivňování 
demokratických procesů; domnívá se, že organizované zločinecké skupiny lze účinněji 
rozpustit tím, že budou připraveny o zisky z trestné činnosti; v této souvislosti 

21 Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42.
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zdůrazňuje, že je třeba přijmout další opatření ke zmrazení a konfiskaci majetku, a to i 
bez existence odsuzujícího rozsudku za trestný čin, a vyzývá členské státy, aby v této 
souvislosti zintenzivnily spolupráci a výměnu informací; konstatuje, že nově vznikající 
trestné činnosti, jako je environmentální trestná činnost, organizovaná majetková trestná 
činnost nebo nedovolené obchodování s kulturními statky, by neměly být přehlíženy, 
neboť často bývají zdrojem financování jiné trestné činnosti;

9. vítá sdělení Komise ze dne 7. května 2020 o akčním plánu pro komplexní politiku Unie 
v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu, které vytváří základ pro další 
zlepšení reakce na tuto trestnou činnost, zejména v prosazování a provádění stávajících 
právních předpisů; znovu připomíná, že je zapotřebí lepší spolupráce správních, 
justičních a donucovacích orgánů v rámci EU, a zejména finančních zpravodajských 
jednotek členských států, a to i prostřednictvím sítě FIU.net; domnívá se, že je třeba 
zvýšit viditelnost stávajících modelů spolupráce v oblasti bezpečnosti, jako je evropská 
multidisciplinární platforma pro boj proti hrozbám vyplývajícím z trestné činnosti 
(EMPACT); domnívá se, že EU by měla převzít vedoucí úlohu v souvislosti s velmi 
potřebnými reformami Finančního akčního výboru (FAFT); je přesvědčen, že je třeba 
provést důkladné hodnocení a v případě potřeby i přezkum směrnice o boji proti praní 
peněz;

10. znovu vyzývá orgány EU a členské státy, aby odhodlaně bojovaly proti systémové 
korupci a vytvořily účinné nástroje pro prevenci, potírání a stíhání korupce a pro boj 
proti podvodům a aby pravidelně sledovaly využívání veřejných prostředků; vyzývá 
proto Komisi, aby neprodleně obnovila své každoroční monitorování a podávání zpráv 
o boji proti korupci, které by se mělo týkat všech členských států a orgánů, institucí a 
jiných subjektů EU; zdůrazňuje proto, že financování EU v rámci nového VFR a plánu 
na podporu oživení je třeba účinně ochránit před korupcí a podvody ze strany 
organizovaných zločineckých skupin;

11. připomíná, že členské státy, které nabízejí pobyt a občanství na základě investičních 
režimů, často usnadňují korupci a praní peněz, a tím do Unie dovážejí bezpečnostní 
rizika; vítá řízení o nesplnění povinnosti, která v této souvislosti zahájila Komise22; 
znovu vyzývá Komisi, aby plně využila svého práva legislativního podnětu a předložila 
legislativní návrh na zákaz nebo regulaci těchto režimů;

12. zdůrazňuje, že je zapotřebí zintenzivnit úsilí na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni s 
cílem řešit rozmáhající se jev pohlavního zneužívání dětí online i offline, a to i za 
účelem prevence, odhalování a oznamování pohlavního zneužívání dětí, odstranění 
dětské pornografie z internetu a zlepšení vyšetřování a stíhání souvisejících trestných 
činů; bere na vědomí sdělení Komise ze dne 24. července 2020 o strategii EU pro 
účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí; dále bere na vědomí záměr Komise 
předložit do června 2021 nový komplexní legislativní návrh, který poskytovatelům 
služeb uloží povinnost odhalovat a oznamovat pohlavní zneužívání dětí na internetu; 
očekává, že tento návrh bude v plném souladu se základními právy a bude provázen 
důkladným posouzením dopadů;

13. zdůrazňuje, že tato opatření musí doprovázet veřejná informační kampaň, která bude 

22 Řízení o nesplnění povinnosti proti Kypru a Maltě ze dne 20. října 2020 týkající se jejich režimů občanství pro 
investory, rovněž označovaných jako „zlaté pasy“.
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navržena ve spolupráci se všemi příslušnými zúčastněnými stranami, včetně organizací 
hájících práva dětí, a která bude vzdělávat děti, jejich rodiče a učitele a informovat je o 
rizicích na internetu; požaduje lepší ochranu dětí, včetně jejich osobních údajů a 
soukromí, na internetu a žádá členské státy, aby podporovaly stávající sítě a kampaně 
působící v této oblasti;

14. vyzývá členské státy, aby plně provedly směrnici 2011/93/EU a aby poskytly 
odpovídající lidské a finanční zdroje k urychlenému plnému uplatňování této směrnice; 
vyjadřuje politování nad tím, že trestní zákoník v několika členských státech stanovuje 
za účast na sexuálních praktikách s dítětem velmi nízké tresty, což nepředstavuje účinný 
odrazující prostředek23; vyzývá členské státy, aby tyto tresty přehodnotily a provedly 
nezbytné legislativní změny tak, aby urychleně uvedly svůj právní řád do souladu s 
ustanoveními směrnice 2011/93/EU; naléhavě vyzývá Komisi, aby posoudila, zda je 
třeba tuto směrnici posílit začleněním ustanovení týkajících se ochrany a podpory obětí 
a předcházení těmto trestným činům;

15. připomíná Komisi svou výzvu, aby byl jmenován zástupce EU pro práva dětí, který by 
fungoval jako subjekt, na nějž je možné se obrátit ve všech záležitostech a politických 
oblastech EU souvisejících s dětmi; vítá rozhodnutí Komise začlenit do strategie EU pro 
účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí ze dne 24. července 2020 vytvoření 
evropského střediska pro prevenci pohlavního zneužívání dětí a boj proti němu, jak 
požaduje Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 26. listopadu 2019 o právech 
dětí, přičemž toto středisko se stane těžištěm evropského koordinovaného a 
mnohostranného přístupu, včetně vymáhání práva, prevence a pomoci obětem 
pohlavního zneužívání dětí;

16. zdůrazňuje, že šifrování mezi koncovými body přispívá k soukromí občanů, včetně 
ochrany dětí na internetu, a k bezpečnosti informačních systémů a že toto šifrování je 
nezbytné mimo jiné i pro investigativní novináře a oznamovatele, kteří chtějí oznámit 
protiprávní jednání; poukazuje na to, že tzv. „zadní vrátka“ mohou vážně ohrozit sílu a 
účinnost šifrování, čehož mohou zneužívat pachatelé trestné činnosti a zahraniční státní 
subjekty mimo EU ve snaze o destabilizaci naší společnosti; poukazuje na skutečnost, 
že pachatelé trestných činů se rychle přizpůsobují novému vývoji a využívají vznikající 
technologie k nezákonným účelům; vyzývá proto členské státy a Agenturu EU pro 
vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL), aby donucovacím orgánům 
poskytovaly vysoce kvalitní odbornou přípravu v příslušných oblastech; vyzývá 
Komisi, aby posoudila, zda je možné nalézt regulační řešení, které by umožnilo 
zákonný a cílený přístup k potřebným údajům v rámci prosazování práva v souladu se 
základními právy;

17. zdůrazňuje, že dezinformace, zejména pokud jsou posíleny novými technologiemi, jako 
je umělá inteligence a tzv. „deep fakes“, ať už jsou šířeny státními nebo nestátními 
subjekty, mohou představovat hrozbu pro demokracii a bezpečnost; vyzývá Komisi, aby 
se boj proti dezinformacím stal nedílnou součástí naší strategie bezpečnostní unie, 
mimo jiné tím, že na něj budou přiděleny odpovídající finanční prostředky; bere na 
vědomí Evropský akční plán pro demokracii, který řeší problém dezinformací jakožto 

23 Zpráva Komise ze dne 16. prosince 2016 hodnotící, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná k 
dosažení souladu se směrnicí 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a 
pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, s. 8 (COM(2016)0871).
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možnou hrozbu pro vnitřní bezpečnost; připomíná význam osvětových kampaní, které 
občany o existenci a využívání takových dezinformačních technik informují;

18. uznává, že boj proti hybridním hrozbám, jejichž cílem je oslabit sociální soudržnost a 
podrýt důvěru v instituce, jakož i posílení odolnosti EU, jsou důležitými prvky strategie 
bezpečnostní unie; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba posílit spolupráci mezi 
členskými státy a zlepšit koordinaci na úrovni EU mezi všemi aktéry, aby bylo možné 
těmto hrozbám čelit; vítá klíčová opatření za účelem boje proti hybridním hrozbám, 
která stanovila Komise, a zdůrazňuje, že je zapotřebí hledisko hybridních hrozeb 
začlenit do širší tvorby politik;

19. zdůrazňuje, že nové a vyvíjející se technologie prostupují všemi aspekty bezpečnosti a 
vytvářejí nové bezpečnostní výzvy a hrozby; zdůrazňuje význam zabezpečené kritické 
infrastruktury, včetně digitální a komunikační infrastruktury; vyzývá Komisi, aby 
proaktivně plánovala výzkum, vývoj a zavádění nových technologií za účelem zajištění 
vnitřní bezpečnosti EU při plném respektování základních práv a evropských hodnot; 
zdůrazňuje, že EU nesmí financovat technologie, které porušují základní práva;

20. zdůrazňuje, že infrastruktura 5G je jednou ze strategických složek budoucí evropské 
bezpečnosti a klíčovou součástí evropské strategické odolnosti; vyzývá Komisi, aby 
navrhla plán budování evropských sítí 5G, včetně financování jejich rozvoje v Evropě, a 
plán na postupné vyřazení technologií 5G pocházejících ze třetích zemí, které 
nedodržují základní práva a evropské hodnoty, a jejich nahrazení;

21. konstatuje, že zločinné převaděčství je často provázáno s jinými podobami 
organizované trestné činnosti; očekává, že akční plán EU proti pašování migrantů na 
období 2021–2025 navrhne opatření ke zlepšení schopnosti odhalovat, vyšetřovat a 
stíhat zločinné sítě převaděčů a předcházet jejich vzniku; domnívá se, že akční plán by 
se měl především zaměřit na využívání platforem sociálních médií a on-line platforem 
pro zasílání zpráv, které převaděči používají k propagaci služeb a náboru zákazníků; 
domnívá se, že zvláštní pozornost by měla být věnována nezletilým osobám bez 
doprovodu, které představují vysoce zranitelnou skupinu a čelí různým rizikům, včetně 
násilí, zneužívání a vykořisťování, na migračních trasách do EU i v EU24; bere na 
vědomí úlohu agentur a subjektů EU, zejména střediska Europolu pro boj proti 
převaděčství (EMSC); vyzývá členské státy, aby v souladu s pokyny Komise z roku 
2020 dodržovaly mezinárodní právo, pokud jde o poskytování humanitární pomoci 
lidem v tísni na moři;

22. vítá přijetí akčního plánu EU proti nedovolenému obchodování s palnými zbraněmi na 
období 2020–2025, který obsahuje řádné ukazatele a ustanovení o podávání zpráv a 
zahrnuje partnery z regionu jihovýchodní Evropy (západní Balkán, Moldavsko a 
Ukrajinu) a zároveň posiluje spolupráci se zeměmi Blízkého východu a severní Afriky; 
vítá záměr Komise zavést systematický a harmonizovaný sběr údajů o zabavování 
střelných zbraní;

23. požaduje, aby byly urychleně provedeny přípravy, které navrhl Parlament, s cílem 
účinně monitorovat darknet na úrovni EU, a vyzývá členské státy a Komisi, aby přijaly 

24 Evropské středisko pro boj proti převaděčství (Europol) – Čtvrtá výroční zpráva o činnosti – 2020.
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další opatření, která by zabránila obchodování se střelnými zbraněmi na darknetu;

24. vítá návrh Komise potvrdit závazek Unie a členských států k ochraně zdraví a 
bezpečnosti občanů před hrozbami souvisejícími s drogami, a to přijetím nové 
protidrogové agendy EU na následujících pět let; zastává názor, že by protidrogová 
politika Unie měla i nadále prosazovat integrovaný, vyvážený a multidisciplinární 
přístup založený na důkazech a lidských právech a měla by být úzce koordinována s 
vnější činností Unie; trvá na tom, že činnost Unie v oblasti nelegálních drog by měla 
věnovat srovnatelnou pozornost a zdroje jak straně nabídky nelegálních drog, tak straně 
poptávky po nich, a žádá, aby se akční plán EU více zaměřoval na rehabilitaci a 
prevenci, mimo jiné prostřednictvím osvětových kampaní zaměřených zejména na děti a 
mladé lidi;

25. podporuje účast občanské společnosti a dalších příslušných zúčastněných stran na 
probíhajících diskusích o sdělení Komise o agendě EU a akčním plánu Evropské unie 
pro boj proti drogám na období 2021–2025; zastává názor, že reakce Unie a členských 
států na problémy související s drogami by měly být koncipovány s co nejširším 
zapojením dotčených subjektů, včetně uživatelů drog; požaduje, aby byl mandát centra 
EMCDDA rozšířen na více druhů závislostí;

26. bere na vědomí plán Komise revidovat mandát Europolu tak, aby se mohl stát centrem 
pro výměnu informací týkajících se vymáhání práva a pro spolupráci v boji proti 
terorismu a závažné a organizované trestné činnosti v EU; zdůrazňuje, že takto 
upravený nový mandát by měl Europolu poskytnout vhodné nástroje k tomu, aby mohl 
účinněji spolupracovat se všemi příslušnými partnery; zdůrazňuje, že tyto změny by 
měla doprovázet zvýšená politická odpovědnost a posílená soudní kontrola 
a parlamentní kontrola se silným zaměřením na odpovědnost, transparentnost 
a dodržování základních práv; zdůrazňuje, že v rámci revize mandátu Europolu je třeba 
plně sladit režim ochrany údajů této agentury s nařízením (EU) 2018/172525; žádá, aby 
bylo předloženo hodnocení platného právního rámce mandátu Europolu, jak stanovuje 
článek 68 stávajícího nařízení o Europolu;

27. bere na vědomí možnost modernizace legislativního rámce prümských rozhodnutí; bere 
na vědomí, že různí odborníci odhalili, že v tomto ohledu existují nedostatky a prostor 
pro zlepšení, například v oblasti nedostatečné kvality údajů; připomíná význam veřejně 
dostupných a přesných údajů týkajících se používání prümských rozhodnutí, a vyzývá 
Komisi, aby tyto údaje shromažďovala od všech zúčastněných členských států s cílem 
stávající prümský rámec řádně posoudit a umožnit smysluplnou demokratickou 
kontrolu; požaduje, aby každý nový návrh obsahoval povinnost členských států 
poskytovat tyto údaje, které se musí použít k přípravě pravidelných veřejně přístupných 
zpráv o přezkumu, Komisi; dále požaduje, aby návrh doprovázelo důkladné posouzení 
dopadu, které zohlední důsledky pro základní práva a které by mělo doložit, zda by 
automatické sdílení údajů představovalo přidanou hodnotu a zda by bylo zapotřebí 
dodatečných kategorií biometrických údajů; zdůrazňuje, že jakékoli nové řešení musí 
respektovat zásady nezbytnosti a proporcionality, jakož i acquis EU v oblasti ochrany 
údajů, a stanovit spolehlivé záruky ochrany základních práv;

25 Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39.
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28. zdůrazňuje, že směrnice o povinnosti dopravců předávat údaje o cestujících26 přispěla k 
účinnější ochraně hranic a identifikaci osob, které představují bezpečnostní hrozby; bere 
na vědomí záměr Komise navrhnout novou verzi směrnice o povinnosti dopravců 
předávat údaje o cestujících, která by byla v souladu s Lisabonskou smlouvou a acquis 
v oblasti ochrany údajů; očekává, že tato revize bude doprovázena důkladným 
posouzením dopadů, včetně dopadů na základní práva;

29. připomíná, že v posledních letech bylo dokončeno několik legislativních iniciativ EU, 
které mají odhalovat pachatele trestných činů na vnějších hranicích a zlepšit efektivitu 
policejní spolupráce s cílem přispět k vysoké míře bezpečnosti v prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva Unie; dále připomíná, že tyto iniciativy zahrnují novou architekturu 
informačních systémů EU a jejich interoperabilitu, a že nyní je třeba zaměřit pozornost 
na jejich včasné provedení za plného dodržování základních práv;

30. zdůrazňuje, že dostatečná kapacita pro zpracování informací ze strany donucovacích 
orgánů je zásadní součástí celého řetězce úsilí v oblasti bezpečnosti v Unii jako celku; 
poukazuje na to, že nedostatečná kapacita v jednom nebo více členských státech vážně 
oslabuje účinnost bezpečnostních politik EU; vyzývá Komisi, aby učinila vše, co jí 
umožní její pravomoci, aby v členských státech na zpracování informací zajistila 
odpovídající kapacitu;

31. oceňuje činnost Eurojustu při podpoře a koordinaci práce vnitrostátních soudních 
orgánů na vyšetřování a stíhání nadnárodní trestné činnosti; vyzývá ke zvýšení úsilí o 
podporu vzájemné důvěry mezi soudními orgány, mimo jiné prostřednictvím účinného 
provádění směrnic o cestovní mapě pro posílení procesních práv, a o usnadnění a 
urychlení výměny informací a komunikace v soudnictví v Evropské unii; zdůrazňuje, že 
justiční spolupráce v trestních věcech zaostává v oblasti digitalizace; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby justičním orgánům poskytly finanční podporu na zajištění 
přiměřených analytických standardů a nákup vhodných digitálních nástrojů za účelem 
usnadnění a urychlení jejich spolupráce a umožnění bezpečné výměny informací; vítá 
sdělení Komise ze dne 2. prosince 2020 o digitalizaci soudnictví v EU a návrh nařízení 
o počítačovém systému pro komunikaci v přeshraničních občanskoprávních a trestních 
řízeních (systém e-CODEX);

32. poukazuje na to, že by měla být zdokonalena soudní spolupráce mezi členskými státy a 
mělo by být posíleno vzájemné uznávání soudních rozhodnutí a rozsudků, a to i 
prostřednictvím včasného a řádného uplatňování nástrojů justiční spolupráce v trestních 
věcech; poukazuje na to, že určité události související s právním státem v několika 
členských státech mají na tuto výměnu informací a policejní a justiční spolupráci 
obecně vliv; v tomto ohledu zdůrazňuje, že vzájemná důvěra se opírá o společné 
chápání hodnot EU zakotvených v článku 2 SEU, včetně zásad právního státu, jehož 
základními prvky jsou nezávislost soudní moci a boj proti korupci;

33. znovu vyzývá k přijetí dalších opatření za účelem zlepšení školení pracovníků 
donucovacích orgánů v oblasti strategií boje proti rasismu a diskriminaci a za účelem 
prevence, odhalování a zákazu profilování na základě rasového a etnického původu a 
násilí; vyzývá členské státy, aby do této oblasti investovaly a spolupracovaly s akademií 

26 Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti dopravců předávat údaje o cestujících, Úř. 
věst. L 261, 6.8. 2004, s. 24.
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CEPOL a Evropskou sítí pro justiční vzdělávání; poukazuje na to, že je trvale zapotřebí 
zajišťovat školení o trendech v oblasti radikalizace, terorismu a praní peněz;

34. vítá zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO); vyzývá k tomu, aby byla 
zajištěna jeho nezávislost a účinné fungování ve vnitrostátních soudních řízeních; je 
znepokojen tím, že Komise se dopustila výrazného opomenutí, když nezohlednila úlohu 
úřadu EPPO při posilování naší bezpečnostní unie; vyzývá k tomu, aby byla posouzena 
možnost rozšířit mandát úřadu EPPO v souladu s článkem 83 SFEU, jakmile bude úřad 
plně funkční;

35. vyzývá členské státy, aby zajistily úplné a správné provádění směrnice o právech obětí a 
dalších předpisů EU týkajících se práv obětí; vítá přijetí strategie pro práva obětí a 
zřízení funkce koordinátora Komise pro práva obětí; znovu vyzývá k tomu, aby byla 
věnována zvláštní pozornost zranitelným obětem a aby bylo možné vyplácet 
odškodnění za použití zadrženého a konfiskovaného majetku a výnosů z trestné 
činnosti; znovu vyzývá k zajištění udržitelného financování služeb na podporu obětí;

36. znovu připomíná, že je třeba zajistit účinnou ochranu a pomoc zranitelným obětem 
obchodování s lidmi, například při jejich opětovném začleňování do společnosti, 
přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat nezletilým osobám bez doprovodu; 
poukazuje na to, že je třeba zajistit školení pracovníků donucovacích orgánů v oblasti 
psychologických aspektů obchodování s lidmi a přístup vstřícný vůči rovnosti žen 
a mužů a vůči potřebám dětí, který se bude řídit antidiskriminačními právními předpisy;

37. zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů je klíčovým aspektem boje proti radikalizaci, 
omezení domácího násilí a předcházení pohlavnímu zneužívání a zneužívání dětí; 
vyzývá Komisi, aby do své bezpečnostní strategie zahrnula opatření na podporu 
rovnosti žen a mužů jako jeden z důležitých prvků prevence, a vyzývá Radu, aby 
aktivovala překlenovací ustanovení, tj. aby jednomyslně přijala rozhodnutí o tom, že 
násilí páchané na ženách a dívkách (a jiné druhy genderově podmíněného násilí) 
představují jednu z oblastí trestné činnosti uvedených v čl. 83 odst. 1 SFEU; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby upřednostnily boj proti domácímu násilí tím, že poskytnou 
podpůrné služby, zřídí specializované jednotky donucovacích orgánů a tyto trestné činy 
budou stíhat; vyzývá Komisi a členské státy, aby v této oblasti poskytovaly 
aktualizované údaje; vyzývá EU a členské státy, aby ratifikovaly Instanbulskou úmluvu;

38. vyjadřuje politování nad systematickým nedostatkem plného a včasného provádění 
opatření EU v oblasti bezpečnosti ze strany členských států; domnívá se, že opatření v 
oblasti bezpečnosti musí být prováděna nejen co do jejich formy, ale i co do jejich 
obsahu; konstatuje, že pokud nebudou opatření v oblasti bezpečnosti systematicky 
prováděna v plném rozsahu a včas, hrozí, že budou neúčinná a nepovedou k větší 
bezpečnosti, a v důsledku toho už nebudou splňovat požadavky nezbytnosti a 
přiměřenosti; vyzývá Komisi, aby zahájila řízení o nesplnění povinnosti bezprostředně 
po uplynutí lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu nebo poté, co bude zjištěno 
porušení předpisů;

39. zdůrazňuje význam důkazů o účinnosti stávajících opatření EU v oblasti bezpečnosti; 
poukazuje na to, že rozsah, v jakém lze omezení základních práv považovat za nezbytné 
a přiměřené, závisí na účinnosti těchto politik, což dokládají veřejně dostupné 
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kvantitativní a kvalitativní důkazy; vyjadřuje politování nad tím, že Komise dosud 
zpřístupnila pouze neformální důkazy o opatřeních v oblasti bezpečnosti, ale žádné 
kvantitativní důkazy;

40. vyzývá Komisi, aby pravidelně vyhodnocovala stávající bezpečnostní politiky a dohody 
a v případě potřeby je uvedla do souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie; 
domnívá se, že dohody o jmenné evidenci cestujících s USA a Austrálií je třeba 
urychleně upravit tak, aby byly v souladu s judikaturou Soudního dvora EU, a domnívá 
se, že odmítnutí ze strany Komise představuje vážné opomenutí;

41. je znepokojen tím, že by soukromé podniky měly externě zajišťovat některé činnosti, 
které běžně vykonávají donucovací orgány, a vyzývá k lepšímu dohledu nad jakoukoli 
spoluprací mezi soukromým a veřejným sektorem v oblasti bezpečnosti; vyjadřuje 
politování nad nedostatečnou transparentností financování EU pro soukromé 
společnosti, které vytváří bezpečnostní systémy nebo jejich části;

42. je hluboce znepokojen tím, že zdroje přidělované některým agenturám EU působícím v 
oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí nejsou dostatečné k tomu, aby mohly plně plnit 
svůj mandát; vyzývá Komisi, aby zajistila řádné financování a personální obsazení 
agentur a institucí EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí tak, aby mohla EU plnit 
záměry strategie bezpečnostní unie;

43. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


