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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje četná zlepšení, kterými Ústava doplňuje existující smlouvy, v oblasti 
bezpečnosti, svobody a spravedlnosti, a to zejména: ukončení rozdělování politiky do 
„pilířů“, což by umožnilo sjednocení většiny postupů současného třetího pilíře na úrovni 
Společenství; rozšíření rozhodování kvalifikovanou většinou; rozšíření pravomoci 
Soudního dvora; posílení spolurozhodovací legislativní pravomoci Parlamentu; začlenění 
Europolu do rámce Společenství, zatímco v současnosti je založen na mezivládní úrovni a 
podléhá pouze velmi nedostatečné demokratické kontrole; začlenění Charty základních 
práv do textu Ústavy, čímž by se stala právně závaznou; plánované přistoupení Unie 
k evropské Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod; posílení Eurojustu; 
možnost vytvořit v budoucnu evropské státní zastupitelství; posílení úlohy národních 
parlamentů a Evropského parlamentu v oblasti hodnocení;

2. zdůrazňuje strategický význam Parlamentu ve veřejné diskusi o Ústavě a nutnost rozvíjet 
způsoby komunikace vhodné k zapojení občanů;

3. zdůrazňuje, že tato rozprava má mít široký záběr, mají se do ní zapojit orgány, různí 
sociální aktéři, politické strany a sdělovací prostředky a musí se opírat o co nejširší 
propagaci, zejména pak na institucionální úrovni; zdůrazňuje, že se jádrem této debaty 
musí stát evropský plán na vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti;

4. vítá konání „parlamentních setkání“ mezi Evropským parlamentem a národními 
parlamenty ve dnech 17.-18. října 2005 věnovaných soudní a policejní spolupráci 
v Evropě; zdůrazňuje, že ukázaly všeobecnou shodu v otázce četných přínosů Ústavy v 
této oblasti, stejně jako v otázce nutnosti užší spolupráce mezi všemi parlamenty Unie, 
zejména za účelem posílení demokratické kontroly a účinnosti Europolu a Eurojustu; v 
tomto smyslu se domnívá, že je třeba meziparlamentní cykly rozprav pořádat pravidelně;

5. uznává, že ratifikace Ústavy se nyní setkává s velkými obtížemi, které vyžadují zvýšené 
úsilí vlád a národních parlamentů stejně jako orgánů Unie, které musí poskytnout Unii 
nástroje, které budou odpovídat úkolům a očekávání občanů, zejména v boji proti trestné 
činnosti a terorismu, a zároveň zajistí důsledné dodržování základních svobod; domnívá 
se, že těchto cílů bude lépe dosaženo v rámci Ústavy;

6. považuje za nezbytné vyrovnat demokratický deficit, s nímž se dosud setkává prostor 
svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, a považuje tedy za naléhavé zcela aktivovat 
„propojení“, s nimiž počítá:
- článek 67 Smlouvy o ES, zejména pro nutné zajištění plné pravomoci Soudního dvora 
a
- článek 42 Smlouvy o EU ve znění ustanovení, které zavedla Maastrichtská smlouva;
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7. připomíná v této souvislosti nedávný postup Soudního dvora v oblasti pravomocí 
Společenství při určování trestního postihu a rozsudky týkající se vzájemného uznávání 
soudních rozhodnutí (věc Gözütök) a zásady ne bis in idem (věc Pupino);

8. připomíná, že evropská politika v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti vyžaduje 
ucelené a úplné hodnocení tak, jak stanoví Ústava; připomíná, že se tato témata dotýkají i 
vnějších akcí Unie, které již svou povahou vyžadují, aby k nim Unie přistupovala jednotně 
jak na institucionální úrovni, tak na úrovni právních předpisů;

9. považuje za zásadní, aby bylo systematicky přihlíženo k dopadu politik Unie na základní 
práva a zdůrazňuje naléhavou nutnost vytvoření Agentury pro základní práva, která 
pomůže orgánům plnit jejich poslání a bude se v tomto ohledu opírat o zásady uvedené 
v usnesení Parlamentu ze dne 26. května 2005, které bylo přijato většinou hlasů všech 
poslanců v souladu s článkem 192 Smlouvy o ES; domnívá se zejména, že tato Agentura 
musí být vytvořena postupem spolurozhodování Parlamentu a Rady a musí být zcela 
nezávislá; domnívá se, že tato nezávislost musí být zaručena různými prostředky, mj. tím, 
že na místo ředitele bude jmenována osoba uznávaná pro svou zkušenost v oblasti 
základních práv, která bude vybrána podle postupu zaručujícího rovnou účast Parlamentu 
a Rady, a dále tím, že do správní rady budou jmenovány odborně způsobilé a nezávislé 
osoby.
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