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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:

Nová smlouva: dlouho očekávané východisko z právní a institucionální nejednoznačnosti 
politik v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva... 

1. Vítá následující obecná zlepšení zavedená novou smlouvou, pokud jde o politiky v 
oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva:

(a) vztah mezi základními právy uvedenými v Listině základních práv Evropské unie a 
příslušnou politikou EU, jež je potřebná pro jejich ochranu a podporu, se stane 
právně slučitelným, závazným a transparentním na smluvní úrovni. Díky tomu, že 
Listina bude závazná, bude mít evropský zákonodárce nyní možnost soustavněji 
provádět veškerou politiku, která by mohla mít vliv na základní práva osob. To 
neplatí pouze pro politiky, které jsou výslovně obsaženy v prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva, jako je právo na azyl či právo na řádné soudní řízení, ale také 
pro obecnější politiky týkající se ochrany lidské důstojnosti před jakoukoli formou 
diskriminace, ochrany menšin, práva na transparentnost a řádnou správu na evropské 
úrovni, sociálních práv a práva na ochranu údajů. Přistoupení k Evropské úmluvě o 
lidských právech tento vztah dále posílí, neboť učiní evropské orgány odpovědné 
před Evropským soudem pro lidská práva;

(b) ukončení nejednoznačné institucionální a právní situace, jež vznikla před patnácti 
lety na základě Maastrichtské smlouvy, která zavedla přechodný souběžný právní 
režim pro politiku v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (tzv.„třetí pilíř“). 
Znovunastolením plných pravomocí Soudního dvora bude obnoven právní stát tam, 
kde dosud chybí, a zapojením Evropského parlamentu v postupu spolurozhodování 
se podstatně zvýší demokratická legitimita politik v této oblasti;

(c) posílení demokratické odpovědnosti Evropské unie rozšířením postupu 
spolurozhodování („řádný legislativní postup“) na opatření týkající se policejní a 
soudní spolupráce v trestních věcech. Další pozitivní skutečností je, že souhlas 
Parlamentu bude požadován tam, kde si Rada přeje zavedení minimálních pravidel 
pro „ostatní“ specifické aspekty trestního řízení, k vytvoření funkce Evropského 
veřejného žalobce z Eurojustu a rozšíření jeho pravomocí;

(d) zapojení Evropského parlamentu do procesu uzavírání mezinárodních smluv EU. 
Navzdory článku 21 Smlouvy o EU, který stanovuje konzultaci Evropského 
parlamentu, s ním Rada dosud nikdy nekonzultovala, i když dojednávaná smlouva 
byla zřetelně „hlavním aspektem společné zahraniční a bezpečnostní politiky “ (jako 
v případě Dohody Evropské unie a Spojených států o vydávání osob a vzájemné 
soudní spolupráci);

(e) v několika případech zrušení zásady jednomyslnosti v Radě. Systém kvalifikované 
většiny zjednoduší jednání v evropských orgánech a povede k přijetí vyšších kritérií 
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pro ochranu základních práv (zásada jednomyslnosti naopak upřednostňuje 
minimálního společného jmenovatele a v několika případech zpochybňuje přínos 
legislativy Evropské unie).
Harmonizací postupů v oblasti hlasování kvalifikovanou většinou a 
spolurozhodování usnadní nová smlouva přijímání opatření, která nyní částečně 
spadají pod požadavek jednomyslnosti a částečně pod požadavek kvalifikované 
většiny (jako je tomu v současné době u legální a ilegální migrace), v rámci 
jednotného politického systému;

(f) sladění legislativních nástrojů. Namísto „společných postojů“, „rámcových 
rozhodnutí“, „rozhodnutí“ a „úmluv“ ve smyslu článku 34 Smlouvy o EU, v platném 
znění, bude Evropská unie přijímat běžné právní nástroje, nařízení, směrnice a 
rozhodnutí, které se budou řídit právními předpisy Společenství, což přinese další 
významnou změnu, a sice možnost přímého účinku těchto legislativních aktů;

(g) zvýšení transparentnosti a odpovědnosti ve vztazích mezi orgány EU a jednotlivými 
občany, občanskou společností, politickými stranami a národními parlamenty. Z 
tohoto hlediska je velice pozitivní skutečností, že pro politiky vztahující se k prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva byl vytvořen zvláštní režim, v jehož důsledku se 
Komise, vlády členských států, Evropský parlament a národní parlamenty budou 
podílet na hodnocení důsledků těchto politik v Evropské unii. Co se týká řádné 
správy věcí veřejných v Evropské unii, Parlament vyzývá Komisi a Radu, aby 
urychlily průběh jednání o praktických záležitostech týkajících se zřízení plánované 
funkce „Evropského veřejného žalobce“, což je hlavním předpokladem pro 
uskutečnění cílů stanovených v první větě tohoto bodu;

2. S politováním konstatuje, že cena těchto zlepšení je následující:

(a) v souladu s článkem 10 protokolu o přechodných ustanoveních připojeného ke 
smlouvě, zůstanou opatření přijatá v režimu třetího pilíře po dobu pěti let po vstupu 
nové smlouvy v platnost mimo kontrolu Komise i Soudního dvora. Je obtížně 
pochopitelné, proč se členské státy rozhodly prodlužovat situaci, kterou samy uznaly 
za nevyhovující z právního hlediska, na tak dlouhou dobu. Otázkou zůstává, jak 
minimalizovat negativní dopad na občany Evropské unie:

- první odpověď je obsažena v již zmíněném protokolu, který stanovuje, že v 
případech pozměnění právního aktu se přechodné období na pozměněný akt již 
nevztahuje. Orgány by nyní měly rozhodnout, zda by nebylo lepším řešením 
provádět změny již existujících méně uspokojivých opatření v oblasti třetího pilíře 
hned poté, co smlouva vstoupí v platnost;

- dalším řešením by mohlo být odložit formální přijetí opatření, která se v současné 
době zakládají na třetím pilíři a mohou mít vliv na základní občanská práva, na 
období od 1. ledna do května 2009. Občané EU snáze pochopí několikaměsíční 
zpoždění v případě, že nová pravidla budou vymahatelná u evropských soudů;

(b) jsou zaváděna poměrně složitá nová ustanovení pro případy, kdy členský stát má za 
to, že návrh směrnice by ovlivnil základní prvky jeho systému trestního soudnictví, 
nebo tam, kde není možné dosáhnout jednomyslnosti (policejní spolupráce). Za 
těchto okolností může příslušný členský stát požadovat, aby se návrhem směrnice 
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zabývala Evropská rada. První důvod je zcela pochopitelný i obhajitelný, tak by 
tomu bylo i v případě jiných situací, kdy je členský stát vystaven riziku podstatného 
snížení ochrany základních práv; druhý důvod je spíše problémem rovnováhy 
pravomocí.
V těchto případech bude „řádný“ legislativní postup po dobu čtyř měsíců pozastaven.  
V případě neshody a pokud si alespoň devět členských států přeje navázat posílenou 
spolupráci na základě návrhu příslušného návrhu směrnice, má se za to, že povolení 
postupovat v režimu posílené spolupráce bylo uděleno (a nebude nutný souhlas 
Parlamentu podle článku 280 Smlouvy o ES). Ale v případech, kdy se používá řádný 
postup, je nutné zdůraznit, že pro přijetí samotného opatření by stále bylo nutné 
spolurozhodování společně s Parlamentem;

(c) systém účasti či neúčasti (opt-ins a opt-outs) bude ještě složitější. Ačkoli se nová 
ustanovení týkající se posílené spolupráce nebudou vztahovat na opatření, která se 
zakládají na schengenském acquis, schengenský režim bude pozměněn (viz níže). 
Ostatní rozhodnutí o neúčasti na jiných než schengenských opatřeních, jako je soudní 
spolupráce v občanskoprávních věcech, budou navíc rozšířena na policejní a soudní 
spolupráci (viz změny protokolů týkajících se Schengenu a postoj Spojeného 
království, Irska a Dánska);

(d) pokud jde o konkrétní situaci Spojeného království a Irska, je třeba připomenout, že 
Parlament nebyl formálně konzultován, když se rozhodovalo o zvláštním režimu pro 
tyto země v rámci schengenského režimu v letech 2000 a 2001. V současné době má 
Spojené království povinnost se zapojit tam, kde se rozhodlo pro účast v 
schengenském acquis, a tam, kde se účasti zdrželo, se zapojit nesmí1. Změny 
schengenského protokolu tento aspekt nezmění, ale umožní Spojenému království a 
Irsku odmítnout účast na opatřeních založených na schengenském acquis, v nichž 
jsou tyto státy již zapojeny.
To pravděpodobně způsobí další roztříštění předpisů. Parlament nebude konzultován 
v souvislosti s účastí na opatření a vlivem na schengenské acquis. Přijetí vlastního 
opatření bude nicméně stále probíhat prostřednictvím spolurozhodování tam, kde je 
postup spolurozhodování uplatňován; 

(e) Dále bude mít Spojené království a Irsko možnost neúčastnit se návrhů na změnu 
opatření hlavy IV, do kterých se již dříve zapojily, a nebudou vázány novými 
pravidly pro ochranu údajů přijatými na základě ustanovení nové smlouvy, které 
Spojené království a Irsko nezavazuje hmotněprávními pravidly v oblasti policejní a 
soudní spolupráce v trestních věcech.

3. Je toho názoru, že zlepšení zavedená novou smlouvou převažují nad jejími slabými 
místy. Orgány EU by měly udělat maximum pro zajištění úspěšné ratifikace nové 
smlouvy členskými státy. Zároveň by měly:

                                               
1 V důsledku toho Rada nepovolila Spojenému království podílet se na vytváření Frontexu a přijetí nařízení (EC) č. 
2253/2004 z 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních 
dokumentech vydávaných členskými státy a Spojené království podalo proti Radě dvě žaloby (případy C-77/05 a C-137/05 
Spojené království v. Rada ) [2007] ECR I-0000 a C-137/05 Spojené království v. Rada [2007] ECR I-0000).
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(a) informovat občany EU o jejich nových právech a novém právním rámci EU, a 
rovněž vyzvat členské státy k zahájení široce zaměřených informačních kampaní a 
zavedení příslušných odborných školení ve vnitrostátním soudnictví a 
bezpečnostních službách s cílem předcházet nelegální diskriminaci evropských 
občanů,

(b) zapojit národní parlamenty do definování příštího víceletého programu pro prostor 
svobody, bezpečnosti a práva; toto zapojení by bylo nejlépe uskutečnitelné 
prostřednictvím:

- neformálních fór (jako je skupina „Future“, která se bude pravidelně setkávat v 
průběhu čtyř předsednictví Rady v letech 2008 a 2009);

- formálního, pravidelného a včasného předávání veškerých přípravných 
legislativních textů, počínaje původními legislativními návrhy, s cílem zabránit 
diskriminaci poslanců národních parlamentů a evropských občanů;

(c) vést během roku 2008 jednání o přijetí veškerých nutných opatření začátkem roku 
2009, která jsou potřebná jako základ pro úspěšné zahájení nové politiky pro prostor 
svobody, bezpečnosti a práva nově zvoleným Parlamentem od roku 2010; s ohledem 
na národní a/nebo parlamentní výhrady vznesené k počtu legislativních postupů 
vyzývá Komisi a Radu k přezkoumání následujících legislativních textů z hlediska 
nových právních základů zavedených Lisabonskou smlouvou a na základě 
vyhodnocení politické diskuse:

Obecná práva

 rámcové rozhodnutí o procesních právech (2004/0113(CNS))

 rámcové rozhodnutí o ochraně údajů pro účely bezpečnosti (bude zahrnuto do revize 
směrnice 95/46/EC )(2005/0202(CNS)) (parlamentní výhrady ze strany DK, IE, NL, SE a 
UK)

Soudní spolupráce

 rámcové rozhodnutí o rasismu a xenofobii(2007/2067(CNS)) (parlamentní výhrady ze 
strany SE, NL, DK, IE a LV)

 rámcové rozhodnutí o rozhodnutích přijatých v nepřítomnosti (bude předloženo)

 rámcové rozhodnutí o evropském důkazním příkazu (2003/0270(CNS)) (parlamentní 
výhrady ze strany SE a DK)

 rámcové rozhodnutí o vzájemném uznávání předchozích odsouzení (2005/0018(CNS)) 
(parlamentní výhrady ze strany SE, NL a IE)

 rámcové rozhodnutí o příkazech k výkonu dohledu v přípravných řízeních 
(2006/0158(CNS))
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 rámcové rozhodnutí o výměně informací z rejstříku trestů (2005/0267(CNS)) 
(parlamentní výhrady ze strany SE, FI, NL, IE, EL a DK)

 rámcové rozhodnutí o EUROJUSTU (bude předloženo)

Policejní spolupráce

 rámcové rozhodnutí o boji proti organizované trestné činnosti (parlamentní výhrady ze 
strany SE)

 rámcové rozhodnutí o přístupu k údajům VIS pro účely bezpečnosti (bude začleněno jako 
změna k nařízení o VIS) (2005/0232(CNS))

 rámcové rozhodnutí o přístupu k databázi EURODAC pro účely bezpečnosti (bude 
začleněno jako změna k nařízení o VIS) (2006/0310(CNS))

 rámcové rozhodnutí o EUROPOLU (až do konzultace Evropského parlamentu);

4. prohlašuje, že je ochoten zúčastnit se v rámci spolupráce s Komisí a předsednictvím Rady 
v průběhu roku 2008 přepracování těchto návrhů a vyhrazuje si právo předložit veškerá 
formální doporučení potřebná ke zlepšení politických dohod, kterých již bylo dosaženo, 
jak je stanoveno v článku 39 Smlouvy o EU; za tímto účelem navrhuje vytvoření 
pracovní skupiny na vysoké úrovni od počátku roku 2008, jejímž úkolem by bylo 
otevřeně projednat potřebná zlepšení výše uvedených textů;

5. vítá prohlášení Konference týkající se článku 10 protokolu o přechodných ustanoveních 
(prohlášení 39a) a vyzývá Komisi, aby začala pracovat na změně nebo nahrazení 
neuspokojivých či neúčinných právních aktů (jako je Úmluva o vzájemné právní pomoci 
v trestních věcech nebo jiné texty, které by měly být upraveny dle praxe) již v roce 2008;

6. je toho názoru, že počínaje rokem 2008 by Parlament měl být pravidelně informován a 
konzultován ohledně hlavních programů a dohod, které se týkají třetích zemí, jako je 
prostor svobody, bezpečnosti a práva ve spolupráci s Ruskem, mezinárodní strategie proti 
obchodování s lidmi a záležitosti v oblasti obchodu s drogami a předcházení a boje proti 
terorismu, a to i tam, kde konzultace není povinná.
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