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NÁVRHY

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

– aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že cíl mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva by měl 
především spočívat v předcházení hrozbám pro unijní hodnoty zakotvené v článku 
2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a nabízet pro takové případy řešení předtím, než 
k jakémukoli ohrožení v členském státě dojde a než bude muset být spuštěn článek 
7 SEU;

2. zdůrazňuje, že nezávislé a nestranné soudnictví je nepostradatelným stavebním 
kamenem právního státu; zdůrazňuje, že požadavek na nezávislost soudů tvoří jádro 
základního práva na účinnou soudní ochranu a na spravedlivý proces a je také nezbytný 
pro zajištění ochrany všech práv vyplývajících z práva Unie; zdůrazňuje, že každý 
vnitrostátní soud je též evropským soudem tehdy, kdy uplatňuje unijní právo; je 
znepokojen tím, že nedávné útoky proti právnímu státu spočívaly především v pokusech 
o oslabení nezávislosti soudů;

3. upozorňuje na to, že odborná příprava pracovníků v oblasti justice je zásadní pro řádné 
provádění a uplatňování unijního práva, a tedy i pro upevnění společné evropské právní 
kultury založené na zásadách vzájemné důvěry a právního státu; domnívá se, že 
nadcházející evropská strategie justičního vzdělávání musí klást dodatečný důraz na 
prosazování právního státu a nezávislosti soudnictví a musí také zahrnovat školení 
týkající se dovedností a neprávních témat, aby tak byli soudci lépe připraveni na 
zvládání nepřiměřeného tlaku; 

4. konstatuje, že mezi členskými státy a druhy právních profesí stále přetrvávají značné 
rozdíly, pokud jde o míru účasti na odborné přípravě; vyzývá Komisi, aby pojmenovala 
příčiny těchto rozdílů, aby se v příští evropské strategii justičního vzdělávání zabývala 
jejich řešením a aby posoudila dopad těchto rozdílů na nezávislost, kvalitu a efektivitu 
soudnictví členských států;

5. upozorňuje na potenciál, který má justiční vzdělávání pro zlepšení dialogu mezi 
vnitrostátními soudy a Soudním dvorem Evropské unie, zejména pokud jde o využití 
řízení o předběžné otázce a o vzájemné působení mezi zásadami subsidiarity a přednosti 
unijního práva;

6. upozorňuje na to, že by měla existovat doplňková vazba mezi srovnávacím přehledem 
EU o soudnictví, který nabízí obecné srovnání situace v členských státech, a výroční 
monitorovací zprávou o unijních hodnotách coby podrobnou kvalitativní analýzou 
konkrétního stavu v každém členském státě;  

7. žádá Komisi, aby posoudila nástroje IKT a další prostředky zavedené v členských 
státech k tomu, aby se občanům usnadnil přístup ke spravedlnosti, a to zejména osobám 
se zdravotním postižením nebo těm, které patří ke zranitelným skupinám, jako jsou 
národnostní menšiny a migranti; 
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8. vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost provádění patřičně financovaných 
programů právní pomoci v členských státech a kvalitě této poskytované právní pomoci, 
a aby rovněž posoudila jakékoli překážky, které občanům bez prostředků v současné 
době brání v účinném přístupu ke spravedlnosti;

9. vybízí Komisi, aby zvážila, jakým způsobem se v členských státech využívá nástroj 
v podobě skupinové žaloby, a aby napomohla zvýšit efektivitu a dostupnost 
vnitrostátních právních systémů, zejména pokud jde o účinnost příslušných řízení 
a o jejich nákladovou efektivnost;

10. zdůrazňuje, že oznamovatelé hrají při ochraně právního státu v členských zemích 
zásadní úlohu; vyzývá Komisi, aby důkladně monitorovala provedení směrnice (EU) 
2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, ve vnitrostátním právu 
a její uplatňování; 

11. je přesvědčen, že řešení přetrvávajících genderových a kulturních rozdílů v rámci 
složení a struktury justičních systémů členských států je nezbytné pro posílení jejich 
kvality, efektivnosti a nezávislosti.


