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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:

Lisabonská smlouva: interinstitucionální výzva pro prostor svobody, bezpečnosti a práva

1. Panuje obecné přesvědčení o tom, že vstup Lisabonské smlouvy a Listiny základních 
práv Evropské unie (Listina základních práv) v platnost umožní Evropské unii, aby 
tvořila „...prostor svobody, bezpečnosti a práva při respektování základních práv 
a různých právních systémů a tradic členských států“. (Článek 67 Smlouvy o fungování 
Evropské Unie). Smlouva o fungování Evropské unie, která se neomezuje na specifické 
cíle, jako tomu bylo v případě Maastrichtské smlouvy, se stane klíčovým prvkem 
budoucích vztahů mezi členskými státy a EU. V této poměrně nové oblasti, která se 
dotýká jádra vnitrostátních ústavních řádů, mají všechny zúčastněné strany na vnitrostátní 
a evropské úrovni zvláštní zájem na zachování společného dialogu.

2. V této souvislosti a k tomu, aby byl Parlament ihned od prvního dne vstupu této nové 
smlouvy v platnost připraven, bude nanejvýš důležité, aby orgány EU vyjednaly 
interinstitucionální dohodu, která bude zahrnovat:

a) novou koncepci a hlavní cíle EU na období po roce 2009;
b) nové způsoby spolupráce, jimiž budou do těchto politik zapojeny parlamenty 

jednotlivých členských států;
c) opatření, která je třeba přijmout, má-li být přechod pro orgány a evropské občany 

úspěšný.

Každý orgán by měl s ohledem na interinstitucionální strategii přizpůsobit svoji vlastní 
vnitřní organizaci a metody.

Nová koncepce a hlavní cíle EU po roce 2009

3. Evropská rada by měla definovat budoucnost prostoru svobody, bezpečnosti a práva 
do konce roku 2009. Připravují se i samotné členské státy, např. tím, že v rámci skupiny 
na vysoké úrovni „Budoucnost“ (skupina odborníků na vysoké úrovni pro budoucnost 
evropské politiky vnitřních věcí) debatují o tom, jakou by měl mít příští víceletý program 
podobu. Komise také připravuje komplexní zprávu, která má být k dispozici na jaře 2009 
a z níž by pak mohly Parlament a Rada vycházet při svých dalších diskusích.

S ohledem na tento časový rozvrh by do jara 2009 mohl vypracovat vlastní hodnotící 
zprávu také Parlament.

Parlament, který bude zvolen v červnu 2009, bude na základě příspěvků členských států 
(zprávy skupiny „Budoucnost“) a Komise a na základě vlastních doporučení moci 
projednávat legislativní program pro prostor svobody, bezpečnosti a práva s novou 
Komisí a s Evropskou radou.
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4. Budoucí legislativní program prostoru svobody, bezpečnosti a práva by měl prosazovat 
opatření v oblasti policejní a soudní spolupráce v občanských a trestních věcech a 
zohledňovat zásadu vzájemného uznávání soudních rozhodnutí, která je zakotvena v nové 
Smlouvě. Tím se usnadní přeshraniční spolupráce mezi členskými státy s cílem vytvořit 
budoucí evropské trestní právo.

5. V souladu s tímto postupem by bylo nanejvýš vítáno, kdyby Komise přijala strategii, jež 
by se zaměřovala na tyto otázky:

a) posílení vztahu mezi ustanoveními Smluv, jež tvoří právní základ určitých politik 
(jedná se například o předcházení diskriminaci, ochranu žadatelů o azyl, zlepšování 
transparentnosti, ochranu údajů, práva menšin a práva obětí a podezíraných osob), 
a příslušnými články Listiny základních práv; přijetí závazné Listiny základních 
práv umožní revidovat acquis s ohledem na nejdůležitější povinnost orgánů EU, 
kterou je ochrana základních práv; tento vývoj je patrný v oblasti ochrany údajů, která 
se stane samostatným základním právem;

b) vytvoření trvalých a hlubších vztahů mezi evropskými a vnitrostátními 
zákonodárci na jedné straně a mezi evropskými a vnitrostátními soudci na straně 
druhé, pokud jde o záležitosti pravomocí sdílených s členskými státy. 

6. Jak již Parlament doporučoval1, Komise a členské státy by neměly kontrolovat pouze 
soulad budoucích legislativních návrhů s Listinou základních práv, ale také s evropskými 
a mezinárodními dohodami v oblasti základních práv, jichž jsou členské státy smluvními 
stranami. Dodržování základních práv zlepší v této oblasti také Listina základních práv, 
její závazná povaha a použitelnost, jakož i přistoupení Unie k Evropské úmluvě o 
ochraně lidských práv a základních svobod. Podnětem pro legislativní proces bude 
také zavedení řádného legislativního postupu. 

7. O víceletém programu pro prostor svobody, bezpečnosti a práva je třeba nadále 
diskutovat ve výroční rozpravě, jež by se měla zaměřit na ochranu základních práv 
v Evropské unii, na provádění Listiny základních práv a na to, jak členské státy dodržují 
hodnoty a zásady stanovené novým článkem 6 Smlouvy o Evropské unii2. Tento program 
by se měl zakládat na zprávách předložených Radou, Komisí a Agenturou Evropské unie 
pro základní práva. Parlament sdílí názor trojice předsedajících států Rady3 (Francie, 
České republiky a Švédska) o tom, že „možný přezkum mandátu Agentury pro základní 
práva bude proveden do 31. prosince 2009“ a že tento přezkum bude příležitostí k 
prohloubení spolupráce s Radou Evropy, jejím generálním tajemníkem, komisařem pro 
lidská práva a příslušnými výbory parlamentního shromáždění.

Nové způsoby spolupráce, jimiž budou do politik v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti 
a práva zapojeny parlamenty jednotlivých členských států 

                                               
1 Viz usnesení Parlamentu ze dne 15. března 2007 o dodržování Listiny základních práv v legislativních návrzích 
Komise: metodika pro systematickou a přísnou kontrolu (Úř. věst. C 301 E, 13.12.2007, s. 229).
2Je třeba poznamenat, že podle stávajících pravidel Parlamentu je za většinu politik v oblasti prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva i za „systém varování “ nastíněný v článku 7 Smlouvy o EU odpovědný Výbor pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci.
3 Návrh 18 měsíčního programu Rady, dokument Rady č. 10093/08.
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8. Hlavní problém, s nímž se Parlament může setkat při vykonávání sdílené legislativní 
odpovědnosti s Radou, pokud jde o policejní a soudní spolupráci v trestních věcech, 
je přístup k důležitým informacím v členských státech. Vzhledem k tomu, že jde o velmi 
citlivé otázky, které jsou součástí politik v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva, 
je nanejvýš nezbytné uplatňovat v orgánech EU co nejdříve nová ustanovení Smlouvy 
týkající se transparentnosti a také umožnit kontrolní činnost Parlamentu nad důvěrnými 
informacemi, jako jsou informace, s nimiž operuje Europol, společné situační středisko 
EU (SitCen) a budoucí stálý výbor pro vnitřní bezpečnost (COSI) (článek 71 Smlouvy 
o fungování evropské unie). Tím, že nový článek 15 Smlouvy o fungování Evropské unie 
rozšiřuje platné právo na přístup k dokumentům Parlamentu, Komise a Rady na všechny 
instituce a agentury EU (článek 255 Smlouvy o ES),  se zlepší odpovědnost orgánů a 
institucí EU zejména v těchto oblastech. 

9. Ve stejné souvislosti s demokratickou odpovědností je v zájmu Parlamentu nezbytné:

a) zapojit trvale vnitrostátní parlamenty do otázek stanovování obecných strategií 
týkajících se prostoru svobody, bezpečnosti a práva, přijímání legislativních opatření 
či hodnocení jejich dopadu na vnitrostátní úrovni1. 

b) mít k dispozici formální postoj Komise2 k iniciativám členských států, zejména 
k možnému dopadu navrhovaných nových předpisů o ochraně základních práv 
a zachování evropského právního řádu;

c) zapojit občanskou společnost tak, že budou zohledněna ustanovení Lisabonské 
smlouvy týkající se iniciativy občanů, že budou občané o tomto svém novém právu 
informováni a že se zajistí, aby nařízení, jež má být přijato za účelem používání 
„iniciativy občanů“, vytvářelo jasné, jednoduché a pro uživatele uzpůsobené 
podmínky uplatňování tohoto práva;

d) sdružovat sítě občanské společnosti, které by spolupracovaly s evropskými 
a vnitrostátními institucemi v souvislosti s prostorem svobody, bezpečnosti a práva 
(viz sítě propojené s Agenturou EU pro základní práva, Evropským fórem pro trestní 
soudnictví, atd.).

10. Mnohem obecnější otázkou je, jak uplatňovat nová ustanovení Smlouvy týkající se 
přenesených a prováděcích pravomocí (článek 290 a článek 291 Smlouvy o fungování 
EU). Měla by být uplatňována obecná zásada, že opatření, jež by mohla ovlivnit rozsah 
ochrany základních práv, by měla být přijímána v rámci systému přenesení pravomoci, 
který Parlamentu dává pravomoc rozhodnutí zrušit.

11. Je nezbytné rovněž poznamenat, že Parlament bude nyní zapojen do vyjednávání 
a přijímání mezinárodních dohod, u nichž se jedná o dimenzi základních práv, 
např. přenos osobních údajů do třetích zemí. Příslušné výbory by proto měly rovněž 
vytvořit silné vazby s odpovídajícími institucemi v Radě Evropy, s agenturami OSN 
a s parlamenty zúčastněných třetích zemí. 

Jak nakládat s připravovanými legislativními návrhy v přechodném období

                                               
1Viz zejména Článek 70 Smlouvy o fungování EU.
2 To se již někdy děje na základě praxe, kterou v předchozím funkčním období zavedl komisař Vitorino.
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12. V přechodném období bude Parlament čelit několika změnám, pokud jde o formu a obsah 
připravovaných právních předpisů. Podle Výboru pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci by měl Parlament trvat na dosažení interinstitucionální dohody, jež by 
měla v souvislosti s připravovanými legislativními návrhy, které spadají pod třetí pilíř, 
stanovit v zájmu plné právní kontroly rovnocennost mezi postupem konzultace s prvním 
čtením postupu spolurozhodování. 

Všechny připravované návrhy spadající pod třetí pilíř, které mají na základní práva 
a svobody jen omezený dopad, mohou být proto bezodkladně přijaty. To se týká 
například rámcového rozhodnutí o výkonu rozhodnutí vynesených v nepřítomnosti, 
rozhodnutí o posílení Eurojustu a rozhodnutí o Evropské soudní síti. Všechny tyto 
dokumenty jsou pro zlepšení soudní spolupráce důležité.

13. Parlament by měl mít dále zájem na dohodě s Radou o tom, že ta opatření, která budou 
spadat do postupu spolurozhodování a která Parlament v jejich stávajícím znění 
považuje za politicky nevhodná, budou odložena na období po 1. lednu 2009. 
Typickým návrhem spadajícím do této kategorie je návrh rámcového rozhodnutí 
o jmenné evidenci cestujících za účelem vymáhání práva.

14. Dalším citlivým projednávaným legislativním návrhem, na který má změna postupu vliv, 
je rámcové rozhodnutí o ochraně osobních údajů v rámci policejní a soudní spolupráce 
v trestních věcech. Tento návrh pokrývá pouze částečně právní vakuum, které bude 
způsobeno zrušením třetího pilíře. Možným řešením, které by spočívalo ve dvou krocích, 
by mohlo být přijetí stávajícího návrhu v rámci třetího pilíře, a to pod podmínkou, že by 
byl ihned po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost doplněn o nové znění.

15. Projednávány jsou také dva postupy v oblasti legálního přistěhovalectví, konkrétně 
podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem vysoce 
kvalifikovaného zaměstnání (modrá karta) a jednotný postup podávání žádostí o povolení 
pro státní příslušníky třetích zemí pobývat a pracovat na území členského státu a 
o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí pobývajících v členském státě.
Pokud tyto návrhy nebudou přijaty před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, musí 
být postup zahájen znovu a od začátku.

16. Některé legislativní návrhy jsou připravovány už několik let, neboť u nich nelze 
dosáhnout jednomyslného rozhodnutí – například rámcové rozhodnutí o procesních 
právech v trestním řízení –, přitom však nejsou zastaralé. Naopak jsou naléhavější 
a potřebnější než kdykoli jindy, přičemž řádný legislativní postup umožní se z této 
bezvýchodné situace vymanit.

17. Rovněž je projednáván návrh, který již Parlament schválil, a to o přeměně právního 
základu Europolu (aktuálně úmluva) na rozhodnutí v rámci třetího pilíře, které stanoví, 
že finanční prostředky se Europolu poskytují z rozpočtu Společenství. Pokud tento návrh 
nebude před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost přijat, Parlament by měl znovu 
zahájit jednání, aby byl Europol přeměněn na skutečný subjekt Společenství. 

18. V případě, že členské státy použijí nouzový způsob pro pozastavení legislativního 
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postupu stanovený ve Smlouvě o fungování Evropské unie v souvislosti trestními 
záležitostmi (čl. 82 odst. 3 a čl. 83 odst. 3), předseda Výboru pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci Evropské radě písemně sdělí stanovisko, ke kterému výbor v
rámci svého jednání dospěl.

19. Zdá se, že nejnaléhavější iniciativy, které by Komise měla přijmout po 1. lednu 2009, 
souvisí s těmito body:

a) povinností EU ratifikovat Evropskou úmluvu na ochranu lidských práv a základních 
svobod;

b) povinností EU ratifikovat vyjednané, ale dosud neuzavřené mezinárodní dohody 
v souladu s článkem 24 stávající Smlouvy o EU;

c) požadavky Soudního dvora (viz případ nařízení o černých listinách); 
d) vytvoření úřadu evropského veřejného žalobce s cílem zajistit lepší fungování 

Eurojustu.

Ze stejného důvodu by se Komise měla zasadit o to, aby legislativní nástroje v rámci 
třetího pilíře, které se týkají základních práv, byly přeneseny do pilíře Společenství (např. 
Europol). Změna právního základu stávajících nástrojů spadajících do třetího pilíře by 
také zajistila pravomoc Soudního dvora před vypršením pětileté lhůty (viz článek 10 
protokolu o přechodných ustanoveních).

20. Parlament vítá stanovisko trojice předsedajících států Rady, že „donucovací opatření by 
měla jít ruku v ruce s odpovídajícími pravidly s cílem posílit práva jednotlivce, ať už jde 
o podezřelého, oběť nebo svědka. Možnost případného formulování práv obětí bude 
posouzena na základě posudku Komise týkajícího se provádění rámcového rozhodnutí o 
postavení obětí v trestním řízení. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se očekává, že 
Komise nebo členské státy předloží návrh právního nástroje týkajícího se procesních práv 
v trestním řízení“.
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