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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uplatňování práva Evropské unie v letech 2017, 2018 a 2019
(2019/2132(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), zejména na její články 2 a 3,

– s ohledem na výroční zprávy Komise o kontrole uplatňování práva Unie za rok 2017 
(COM(2018)0540) a za rok 2018 (COM(2019)0319),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Posilování právního 
státu v rámci Unie – Akční plán – (COM (2019) 0343),

– s ohledem na své usnesení ze dne 1. února 2018 o kontrole uplatňování práva EU v roce 
2016,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 21. prosince 2016 nazvané „Právo EU: lepší 
výsledky díky lepšímu uplatňování“ (COM(2016) 8600),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. dubna 2012 nazvané „Aktualizace sdělení 
o vztazích se stěžovatelem v případech uplatňování práva Unie“ (COM(2012)0154),

– s ohledem na interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí ze dne 13. dubna 
2016,

– s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě v souladu s článkem 10 
rámcového rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti 
organizované trestné činnosti (COM(2016)0448),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě s názvem 
„Devátá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii“ 
(COM(2017)0407),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 
2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování 
terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 
a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 
2006/70/ES (čtvrtá směrnice o boji proti praní peněz) a ve znění směrnice Evropského 
parlamentu a rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 
(EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo 
financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (pátá směrnice o boji 
proti praní peněz),
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– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro ústavní záležitosti a Petičního výboru,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že Komise v roce 2016 stanovila priority pro svou práci v případech 
nesplnění povinnosti a stížností se zaměřením na nejzávažnější porušení práva EU, a 
vzhledem k tomu, že rok 2017 byl prvním rokem, kdy Komise tento nový, cílenější 
přístup uplatňovala;

B. vzhledem k tomu, že evropské právní předpisy jsou účinné pouze tehdy, jsou-li řádně 
provedeny ve vnitrostátním právu a uplatňovány tak, aby všichni občané měli rovné 
podmínky; 

C. vzhledem k tomu, že řízení o nesplnění povinnosti má negativní dopad v tom smyslu, že 
důsledky neúplného provedení nebo nesprávného uplatňování evropských právních 
předpisů ze strany členských států nesou občané; vzhledem k tomu, že je třeba zavést 
nové mechanismy, které zajistí správné uplatňování práva EU;

D. vzhledem k tomu, že neformální postupy „EU Pilot“ se často ukázaly jako neefektivní; 

E. vzhledem k tomu, že dodržování zásad právního státu je předpokladem pro zajištění 
demokracie a základních práv; vzhledem k tomu, že ochrana základních práv a 
občanských svobod, nezávislé a nestranné soudy, pluralita a nezávislost sdělovacích 
prostředků, boj proti korupci a proti pronikání organizované trestné činnosti do 
legálních ekonomik jsou základními podmínkami pro zaručení rovných podmínek před 
zákonem, ochrany práv občanů, prevence zneužívání pravomocí a zajištění 
odpovědnosti osob vykonávajících státní správu;

F. vzhledem ke zjištění Europolu, že 0,7 až 1,28 % ročního hrubého domácího produktu 
EU je využíváno na podezřelé finanční činnosti, jako je praní špinavých peněz; 
vzhledem k tomu, že Komise zahájila proti většině členských států řízení o nesplnění 
povinnosti kvůli nesprávnému provedení čtvrté směrnice o boji proti praní peněz ve 
vnitrostátních právních předpisech;

G. vzhledem k tomu, že několik členských států zavedlo programy, které přímo či nepřímo 
zahrnují prodej občanství EU; vzhledem k tomu, že byly vyjádřeny vážné obavy 
ohledně nezákonného využívání těchto programů a ohledně toho, že souvisí s 
bezpečnostními riziky a nízkou transparentností a usnadňují organizovanou trestnou 
činnost a praní špinavých peněz;

H. vzhledem k tomu, že podle zprávy Komise nezaručuje rámcové rozhodnutí Rady 
2008/841/SVV o boji proti organizované trestné činnosti1 nezbytnou minimální míru 
sblížení právních předpisů u trestných činů řízení zločinného spolčení nebo účasti v 
něm na základě jednotného pojmu zločinného spolčení; vzhledem k tomu, že rámcové 

1 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě v souladu s článkem 10 rámcového rozhodnutí Rady 
2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti.
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rozhodnutí umožňuje členským státům nezavádět pojem zločinného spolčení, ale nadále 
uplatňovat stávající vnitrostátní trestní právo za použití obecných pravidel o spoluúčasti 
na určitých trestných činech a jejich přípravě; vzhledem k tomu, že by v důsledku toho 
mohly vzniknout další rozdíly v praktickém provádění rámcového rozhodnutí;

I. vzhledem k tomu, že tzv. uprchlická krize ukázala, že je naléhavě nutné reformovat 
společný evropský azylový systém a posílit sdílení odpovědnosti mezi členskými státy; 
vzhledem k tomu, že mechanismy povinné nouzové relokace žadatelů o azyl z Itálie a 
Řecka se ukázaly jako neúčinné; vzhledem k tomu, že Komise zahájila řízení o 
nesplnění povinnosti proti České republice, Polsku a Maďarsku za to, že odmítly 
rozhodnutí o relokaci splnit; 

J. vzhledem k tomu, že podle Schengenského hraničního kodexu je dočasné 
znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích povoleno pouze za výjimečných okolností 
a jako krajní řešení; vzhledem k tomu, že mnohé členské státy porušily pravidla tím, že 
hraniční kontroly nepřiměřeně prodloužily; vzhledem k tomu, že Komise nepovažovala 
za vhodné zahájit proti těmto státům řízení o nesplnění povinnosti z důvodu porušení 
práva EU;

K. vzhledem k tomu, že svoboda, pluralita a nezávislost sdělovacích prostředků jsou 
základními složkami práva na svobodu projevu; vzhledem k tomu, že sdělovací 
prostředky hrají klíčovou úlohu v demokratické společnosti, jak je stanoveno v Listině 
základních práv EU a SEU; 

L. vzhledem k tomu, že čl. 191 odst. 2 SFEU stanoví, že politika EU v oblasti životního 
prostředí usiluje o vysokou úroveň ochrany; vzhledem k tomu, že Listina základních 
práv stanoví, že vysoká úroveň ochrany životního prostředí a zlepšování jeho kvality 
musí být součástí politik EU a musí být zaručeny v souladu se zásadou udržitelného 
rozvoje;

1. vítá výroční zprávy Komise o uplatňování práva EU za roky 2017, 2018 a 2019, včetně 
zpráv podle jednotlivých zemí; domnívá se, že toto monitorování má zásadní význam z 
hlediska odhalování rizik pro právní stát ve fázi, kdy ještě není nutná formální reakce;

2. vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že čtvrtá směrnice o boji proti praní peněz není 
řádně prováděna ve vnitrostátních právních předpisech velkého počtu členských států; 
vítá zahájení řízení o nesplnění povinnosti; apeluje na členské státy, aby čtvrtou 
směrnici o boji proti praní peněz ve svých právních předpisech řádně provedly; 
konstatuje však, že velký počet otevřených řízení o nesplnění povinnosti může rovněž 
znamenat slabinu samotného právního předpisu;

3. vyjadřuje znepokojení nad důsledky některých programů týkajících se investic a 
občanství, které v nedávné době přijaly určité členské státy EU, mj. Bulharsko, Kypr a 
Malta; vyzývá Komisi, aby zavedla právní předpisy, které takové praktiky zakážou;

4. odsuzuje nejednotnost a nepřiměřenost evropských právních předpisů pro boj proti 
přeshraniční organizované trestné činnosti; žádá Komisi, aby i nadále monitorovala, zda 
je správně prováděno rámcové rozhodnutí o boji proti organizované trestné činnosti s 
využitím pravomocí, které jí byly svěřeny Smlouvami k prosazování právních předpisů; 
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vyzývá Komisi, aby s ohledem na článek 83 SFEU revidovala rámcové rozhodnutí tak, 
aby byl kladen větší důraz na přeshraniční povahu zločineckých organizací, na kterou 
již několikrát upozorňovaly zprávy příslušných evropských agentur, a aby byly 
zpřísněny související sankce s cílem zahrnout i trestný čin zločinného spolčení, přičemž 
se – podobně jako v případě mafie – zohlední schopnost zastrašování, stabilita 
zločineckého projektu odvozená od síly spolčení a schopnost ovlivňovat veřejné 
orgány; domnívá se, že v této souvislosti by bylo rovněž vhodné přijmout obecné 
evropské právní předpisy na ochranu osob, které se rozhodnou spolupracovat se 
soudními orgány;

5. zdůrazňuje význam právních předpisů, které donucovacím orgánům umožní účinně 
zakročit proti nezákonnému majetku, čímž se pachatelům trestných činů znemožní 
profitovat z výnosů z trestné činnosti tím, že je začlení do legální ekonomiky nebo jimi 
budou financovat jinou trestnou činnost; konstatuje, že evropské právní předpisy jsou v 
tomto ohledu nedostatečné, a to navzdory tomu, že brzy vstoupí v platnost nařízení 
2018/1805, a vyzývá Komisi, aby přezkoumala veškeré související právní předpisy 
týkající se zajišťování a konfiskace nástrojů trestné činnosti v EU a výnosů z ní, 
zejména pokud jde o aspekty zajištění a konfiskace výnosů z trestné činnosti i bez 
pravomocného rozsudku a správy tohoto majetku, jelikož pro tuto oblast stále chybí 
dostatečný a jednotný právní rámec na evropské úrovni;

6. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné nově definovat evropský daňový model s cílem omezit 
nekalou soutěž mezi členskými státy a rozšiřování tzv. daňových rájů; domnívá se, že v 
politice EU musí hrát ústřední úlohu spravedlivé zdanění a rozhodný boj proti daňovým 
podvodům, daňovým únikům, agresivnímu daňovému plánování a praní peněz; vyzývá 
EU, aby podpořila přechod členských států na daňový systém slučitelný s jejím právním 
rámcem a duchem Smluv; 

7. vyjadřuje politování nad tím, že se Komise nerozhodla zahájit řízení o nesplnění 
povinnosti proti těm členským státům, které porušily schengenská pravidla;

8. vyjadřuje politování nad tím, že členské státy neplní své závazky týkající se solidarity a 
sdílení odpovědnosti při relokaci žadatelů o azyl;

9. naléhavě vyzývá členské státy, aby ve svém vnitrostátním právu provedly evropské 
právní předpisy o soudní a policejní spolupráci, zejména pokud jde o výměnu údajů a 
informací; konstatuje, že v roce 2019 pokračovala Komise v řízení o nesplnění 
povinnosti z důvodu nesdělení vnitrostátních prováděcích opatření v souvislosti se 
směrnicí o jmenné evidenci cestujících (Španělsko, Nizozemsko a Finsko) a směrnicí o 
boji proti terorismu (Řecko a Lucembursko);

10. vyzývá orgány EU, aby zaručily důsledné provádění Listiny základních práv ve všech 
svých rozhodnutích, akcích a politikách, jakožto prostředek důkladného prosazování 
plurality a svobody sdělovacích prostředků; je znepokojen stavem sdělovacích 
prostředků v EU; vyjadřuje politování nad všemi praktikami, jejichž cílem je zastrašit 
nebo vyhrožovat novinářům, včetně křivých obvinění; domnívá se, že Komise byla 
měla přijmout odrazující opatření, která zabrání zneužívání právního nástroje k 
zastrašování nebo poškozování novinářů;
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11. je znepokojen závažnými nedostatky zjištěnými při uplatňování právních předpisů EU v 
oblasti životního prostředí, zejména pokud jde o nakládání s odpady a jejich likvidaci, 
využívání přírodních zdrojů, nedostatečné čištění městských odpadních vod a 
znečišťování ovzduší; vyzývá Komisi, aby přijala právní opatření k zajištění rychlého, 
úplného a správného provedení všech environmentálních směrnic EU ve vnitrostátních 
právních předpisech všech jejích členských států v souladu s prioritami stanovenými ve 
sdělení „Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování“;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a vnitrostátním parlamentům.


