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NÁVRHY 

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

Evropský parlament, 

1. vítá návrh smlouvy zakládající první ústavu pro Evropu a domnívá se, že pokrok, kterého 
bylo dosaženo s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, by sám o sobě 
ospravedlnil ratifikaci návrhu smlouvy členskými státy; 

2. domnívá se, že Ústavní smlouva plně splňuje očekávání, která Evropský parlament 
vyjádřil v souvislosti s vytvářením skutečného prostoru svobody, bezpečnosti a práva; 

3. vítá, že: 

− Ústavní smlouva napravuje demokratický deficit, který byl typický pro rozhodovací 
proces v otázkách soudní a policejní spolupráce v trestních věcech; začlenění 
Společenství do Unie, rozšíření legislativního postupu na oblasti, které dříve patřily do 
třetího pilíře, a zavedení hlasování kvalifikovanou většinou znamenají, že je konečně 
možné vytvořit skutečnou „Unii vlády zákona“; 

− Charta základních práv má být začleněna do Ústavní smlouvy, a má tak být zaručena 
účinná ochrana těchto práv v Evropské unii, což je předpokladem pro dokončení 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva; 

− ve Smlouvě je uvedeno, že Evropská unie přistoupí k Evropské úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod; 

− díky zrušení struktury tří pilířů bude konečně možné mít společný právní základ pro 
ochranu údajů, což umožní nezbytnou harmonizaci existujících ustanovení, zejména v 
oblasti trestní a policejní spolupráce; 

− v oblasti soudní spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce bylo uznáno 
právo čtvrtiny členských států na legislativní iniciativu; členské státy se také mohou 
aktivně podílet na vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva a předkládat Unii 
návrhy na řešení záležitostí, jež překračují národní hranice; 

− imigrační politika se má stát plnoprávnou politikou Evropské unie, přestat být pouhou 
přímočarou politikou ochrany vnitřní bezpečnosti a rozvíjet solidaritu a rovnoměrně 
rozdělovat odpovědnosti v této oblasti mezi členské státy; má být rovněž zaveden 
zvláštní právní základ pro integraci státních příslušníků třetích zemí, kteří legálně 
pobývají v Unii; 

− bylo dosaženo značného pokroku v kontextu budování evropského prostoru  svobody, 
bezpečnosti a práva a zvyšování kvality soudnictví na evropské úrovni; 
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− Ústavní smlouva definuje hlavní rysy evropského práva a řádu jako ustanovení, která 
chrání jak vnitřní, tak vnější bezpečnost nejen členských států, ale i Evropské unie, a 
za tímto účelem má být posílena úloha Komise a agentur jako jsou Eurojust a Europol; 

− základem Europolu již nebude mezivládní dohoda, nýbrž řádný evropský zákon, 
a Europol bude vykonávat svou činnost pod dohledem Evropského parlamentu, 
národních parlamentů a Soudního dvora; 

− smlouva poskytuje Radě vhodný právní základ pro prohlubování prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva, zejména zvětšením rozsahu harmonizace trestního práva 
hmotného a rozšířením působnosti Úřadu evropského veřejného žalobce;   

− byla především posílena role národních parlamentů, zejména pokud jde o dohled nad 
dodržováním zásad subsidiarity a proporcionality, o účast v evaluačním procesu 
Eurojustu a o provádění politik týkajících se prostoru svobody, bezpečnosti a práva 
členskými státy; 

− Ústavní smlouva usnadní boj Unie proti obchodu s lidmi a sexuálnímu vykořisťování 
žen a dětí (zejména díky čl. II-65 odst. 3, který zakazuje obchod s lidskými bytostmi, a 
čl. III-271 odst. 1, který obsahuje možnost stanovit minimální pravidla pro definice 
trestných činů a sankcí v oblasti obzvláště závažné trestné činnosti, jako je obchod s 
lidskými bytostmi a sexuální vykořisťování žen a dětí); 

4.  konstatuje, že v určitých oblastech bylo možno postoupit ještě dále směrem k větší 
integraci, a zejména vyjadřuje určité pochybnosti: 

− o omezeních očekávaných v důsledku doložky (čl. III-267 odst. 5), která uděluje 
členským státům výsadní pravomoc stanovit rozsah, v jakém vpustí na svá území 
příslušníky třetích států, což ve svém důsledku znemožňuje vytvořit skutečnou 
evropskou politiku pro řízení legálního vstupu na území Evropské unie; 

− o tom, zda bylo vhodné začlenit do Ústavy „záchrannou brzdu“ (čl. III-270 odst. 3) 
pro soudní spolupráci v trestních věcech; 

− o tom, zda je vhodné, aby některé členské státy mohly využívat zvláštních výjimek z 
Ústavy; 

− o omezené úloze Evropského parlamentu v oblasti soudní spolupráce v občanských 
věcech, pokud jde o rodinné právo; 

− o skutečnosti, že ustanovení o zmrazení finančních prostředků, finančních aktiv a 
ekonomických zisků, která jsou potřeba pro dosažení cílů prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva, jsou na rozdíl od návrhu obsaženého v textu předloženém 
Konventem omezena na oblast prevence a boje proti terorismu, a nezahrnují prevenci 
organizovaného zločinu a obchodu s lidmi a boj proti nim; 

− o návrhu omezit pravomoci Úřadu evropského veřejného žalobce; je přesvědčen o 
tom, že jeho pravomoci by měly být případně rozšířeny, aby nebyl jen pouhým 
ochráncem finančních zájmů Unie (článek III-274); 
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5. doporučuje, aby Výbor pro ústavní záležitosti vyzval členské státy k ratifikaci Ústavní 
smlouvy při nejbližší příležitosti. 
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