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Cílem tohoto sdělení Komise je v prvé řadě vyjasnění a pevnější právní zakotvení postupu, 
který je už od roku 2001 běžnou praxí, totiž postupu posuzování slučitelnosti legislativních 
aktů s ustanoveními Listiny základních práv. V podstatě se tedy nejedná o žádnou novinku –
cílem je, aby výsledky kontroly v oblasti základních práv, kterou provádí Komise, byly 
celkově viditelnější pro ostatní orgány i pro občany.

Tato kontrola by měla být „systematická“ a „přísná“ (tyto pojmy ještě vyžadují komentář) a 
měla by probíhat ve dvou fázích: první je posouzení dopadu (impact assessment), v němž by 
měl být co nejucelenější a nejpřesnější přehled různých dopadů na práva jednotlivců, a druhou 
důvodová zpráva, která by v případě některých legislativních návrhů měla obsahovat právní 
odůvodnění, jak jsou dodržována základní práva.

Zpravodaj tuto iniciativu Komise vítá jako krok správným směrem. Rád by však upozornil na 
některé aspekty zvoleného postupu, které si podle jeho názoru zaslouží kritiku.

Stanovisko zpravodaje

První poznámka se týká úlohy Komise v rámci dohledu nad dodržováním základních práv 
zakotvených v Listině. Zde je třeba říci, že postup navržený Komisí je sice přiměřený a 
odpovídá svému účelu, ale je jednostranný a má čistě interní charakter. Jak uvedla britská 
Sněmovna lordů v závěrech ze svého 16. zasedání 2005-2006: „however admirable internal 
regimes may be, experience […] would suggest that independent expertise from outside the 
administration may be needed to inform and, where necessary, act as a check on the actors 
during the legislative process1“.

Zpravodaj je toho názoru, že toto stanovisko je dostatečně přesvědčivé a že je třeba usilovat o 
posílení úlohy Evropského parlamentu a budoucí agentury pro základní práva. V případě 
Evropského parlamentu by to konkrétně znamenalo změnu článku 34 jeho jednacího řádu, 
v němž by mělo být stanoveno, že Výbor pro občanské svobody je pověřen úkolem zkoumat, 
jak se nová opatření nebo nové předpisy, která mohou mít dopad na občanská práva, dotýkají 
základních práv. Podobně je tomu již nyní v případě Rozpočtového výboru, který zkoumá 
dopady návrhů na rozpočet, a v případě Výboru pro právní záležitosti, pokud jde o právní 
základy. Výbor pro občanské svobody by přitom mohl využívat podpory nové agentury pro 
základní práva. O této agentuře se sice návrh Komise zmiňuje, ale není příliš jasné, jaká úloha 
jí bude přiřčena. Podle názoru zpravodaje by měl být tento bod upřesněn.

Jednou z možností, kterou je rovněž třeba zvážit, například v rámci pracovní skupiny zřízené 
k tomuto účelu, je zapojení národních parlamentů do postupu zkoumání slučitelnosti návrhů 
s Listinou. Sněmovna lordů k tomu ve své výše zmíněné zprávě uvádí: „greater involvement 
by the European Parliament and by national parliaments would go a long way to address the 
perceived democratic deficit in the mechanisms promoted by the Communication“2.

Druhá poznámka se týká kritérií, na jejichž základě se rozhoduje, zda bude určitý 
legislativní návrh zkoumán z hlediska jeho slučitelnosti s Listinou základních práv. Zde 
zůstává návrh podle názoru zpravodaje poněkud neurčitý. Dosud bylo pro vložení bodu 
odůvodnění o „dodržování Listiny“ rozhodující to, zda je daný legislativní návrh nebo právní 

  
1 House of Lords, European Union Committee, 16th Report of Session 2005-06, "Human Rights Proofing EU 

Legislation", 29. November 2005, bod 149.
2 House of Lords, op. cit., bod 110.
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akt „zvláště spjatý se základními právy“. Nyní by měly být pro přidání bodu odůvodnění 
vztahujícího se k Listině rozhodující dvě kritéria: jedná se o legislativní návrh, jimž „dochází 
k omezení některého ze základních práv“, což musí být řádně zdůvodněno, a cílem tohoto 
legislativního návrhu je „provádění nebo podpora konkrétního základního práva“1. 

Zpravodaj však zastává stanovisko, že předmětem důkladného zkoumání by měly být všechny
legislativní návrhy. Komise by tedy měla v každém jednotlivém případě zdůvodnit, proč se 
domnívá, že její návrh je v souladu se základními právy. To je podle názoru zpravodaje to 
nejmenší, co lze od „systematické“ kontroly požadovat. Tato kontrola by měla mimoto 
probíhat v rámci celého legislativního procesu a v rámci komitologie. Jak Komise sama 
připouští, „problémy týkající se základních práv někdy vyvstávají až v případě … podrobných 
prováděcích ustanovení“2. Problémy však mohou vyvstat i v souvislosti s pozměňovacími 
návrhy k původnímu návrhu Komise. I zde se zpravodaj plně hlásí k rozhodnutí britské 
Sněmovny lordů: „The Commission's right to bring annulment proceedings is very much a 
last resort and its exercise may be complicated by political and procedural considerations“. 
Z tohoto důvodu by bylo žádoucí, aby Komise v průběhu legislativního procesu vždy odmítla 
všechny pozměňovací návrhy, které by mohly být v rozporu s některým ze základních práv. 
Zpravodaj se domnívá, že v rámci legislativního postupu v Evropském parlamentu by měla 
být po takovéto námitce Komise celá záležitost předložena Výboru pro občanské svobody. 
Komise by si však měla vyhradit právo svůj návrh v případě nouze stáhnout ještě před jeho 
přijetí v Radě. Dále je třeba poznamenat, že Komise v bodě 29 svého návrhu oznamuje, že si 
vyhrazuje právo „politického posouzení pro každý jednotlivý případ“ a vyvolat řízení o 
prohlášení neplatnosti z důvodu porušení základních práv. V tomto případě by měly mít 
právní důvody přednost před politickými, neboť to je jedním ze základů právní jistoty a tím i 
právního státu.

Třetí a poslední poznámka se týká rozhodnutí Komise nevytvářet při posouzení dopadů 
zvláštní kategorii pro základní práva. Komise dala přednost řešení, kdy jsou odůvodnění 
týkající se základních práv zařazeny do třech stávajících kategorií: hospodářské, sociální a 
environmentální dopady. Zpravodaj však s tímto záměrem Komise ostře nesouhlasí. Komise 
argumentuje, že „v Listině obsažená základní práva jsou velmi různorodá a dotýkají se všech 
odvětví“. Právě tento argument však podle názoru zpravodaje hovoří pro vytvoření 
samostatné kategorie, čímž by se především zamezilo tomu, že by nebyl brán ohled na určitá 
práva, která nelze zařadit do žádné z uvedených kategorií. Vytvoření vlastní kategorie by 
rovněž prospělo „viditelnosti“ úsilí Komise, pokud jde o dodržování základních práv, a to je 
jedním jejích deklarovaných cílů.3

Zpravodaj se vyslovuje pro to, aby byly tyto body vzaty v potaz, až bude členům Komise 
tvořícím skupinu „Základní práva, boj proti diskriminaci a rovné příležitosti“ v roce 2007 
předloženo obecné hodnocení vnitřní kontroly, jak je uvedeno v tomto sdělení.

Rozvoj kultury základních práv

V současné době neexistuje žádný systém včasného varování, díky němuž by bylo možné 

  
1 KOM (2005) 172 v konečném znění., bod 22.
2 KOM (2005) 172 v konečném znění, bod 14.
3 KOM (2005) 172 v konečném znění, bod 31.
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systematicky odhalovat zřejmé nebezpečí porušení zásad uvedených v čl. 6 odst. 1 Smlouvy o 
EU ze strany některého z členských států. Podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU může Rada „na 
odůvodněný návrh jedné třetiny členských států, Evropského parlamentu nebo Komise“  
rozhodnout, že toto nebezpečí existuje, a může požádat nezávislé osobnosti, aby předložily 
zprávu o situaci v daném členském státě. Přesto však není nikde uvedeno, na jakém základě 
by měly být tyto návrhy předloženy. Jinými slovy ve Smlouvě je stanoven postup, který 
umožňuje reagovat na určité nebezpečí, ale nikde není uvedeno, jak je možné toto nebezpečí 
včas rozeznat a čelit mu již v zárodku. Podle názoru zpravodaje se zde jedná o mezeru, kterou 
je třeba zaplnit. Evropskému parlamentu vyplývá z jeho práva iniciativy v rámci postupu 
podle čl. 7 odst. 1 SES také samostatná odpovědnost za vytvoření vhodného systému 
včasného varování, které se nemůže vyhnout. Vzhledem k tomu, že právo iniciativy má podle 
čl. 7 odst. 1 také třetina členských států a Komise, měl by tento systém vzniknout v úzké 
spolupráci a vzájemné shodě. Pokud má být „kultura základních práv“ opravdu rozvíjena, jak 
Komise uvádí ve svém sdělení, je třeba k tomu mít nezbytné prostředky, aby se zamezilo 
veškerým pochybnostem o hodnověrnosti podobných prohlášení.

Zpravodaj si dovoluje upozornit ještě na dva další aspekty, kterých by si Komise měla 
povšimnout ve svých dalších úvahách. Listina základních práv zachází v oblasti sociálních 
práv mnohem dále než Evropská úmluva o lidských právech. Dodržování těchto „nových“ 
základních sociálních práv, které představují vlastní historickou „přidanou hodnotu“ Listiny, 
proto musí být věnována zvláštní pozornost. V průběhu přijímání nových členských států a 
v rámci přístupových rozhovorů slýcháme stále hlasitější výzvy k vytvoření monitorovacího 
postupu, jímž by bylo zajištěno pokračování procesu reforem v nových členských státech. 
Dodržování základních práv hraje v této souvislosti základní úlohu. Je třeba zvážit otázku 
zapojení budoucí agentury pro základní práva do takového případného monitorovacího 
postupu.

V souvislosti s podporou „kultury základních práv“ je třeba si položit otázku, zda byla 
dostatečně využita činnost sítě odborníků na základní práva, která již po tři roky vypracovává 
výroční zprávy o situaci v oblasti základních práv v EU na základě systematické analýzy 
dodržování Listiny, zda by si tato zpráva nezasloužila kromě svých právních aspektů také 
„politické“ hodnocení a jak by mohl Evropský parlament reagovat na případy porušování 
základních práv uvedené v této zprávě. Evropskému parlamentu jako přímo volenému orgánu 
zastupujícímu evropské občany přísluší úloha ochránce základních práv a EP by měl věnovat 
více pozornosti tomu, aby „při plnění tohoto zvláštního úkolu bránil společné zásady a 
základní hodnoty a práva nestranně, obezřetně, zodpovědně a spravedlivě“1. Vzhledem k 
tomu, že zpracovávání výroční zprávy bude napříště spadat do působnosti agentury pro 
základní práva, bylo by vhodné začít již teď přemýšlet o tom, jak by bylo možné tuto zprávu 
konkrétně využívat.

EP by mohl na jedné straně zvážit změnu článků 91 a 115 svého jednacího řádu, aby se 
usnesení předložená na plenárním zasedání mohla týkat také situace v členských státech EU. 
Jelikož se tato usnesení obecně týkají naléhavých záležitostí, je třeba dbát na to, aby jako 
první dostala příležitost k odpovědi Komise a Rada. To by přispělo k vyšší hodnověrnosti, 
neboť se stále více ukazuje, že „vnitřní“ a „vnější“ rozměr lidských práv lze jen těžko oddělit.

  
1 Viz usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. dubna 2004 o sdělení Komise k článku 7 Smlouvy o 
Evropské unii: respektování a podpora základních hodnot Evropské unie (KOM (2003) 606 - C5-0594/2003 -
2003/249 (INI).
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Pokud jde o nepřetržitý „monitoring“, naskýtá se otázka, jakými prostředky by bylo možné 
nejlépe dosáhnout skutečné součinnosti mezi EU a zejména EP a jinými mezinárodními 
organizacemi, které se zabývají lidskými právy. Vzhledem ke zkušenostem Komise a k 
znalostem, které v této oblasti získala Rada Evropy, by bylo dobré uzavřít dohody podle 
článku 300 Smlouvy o ES a článků 24 a 38 Smlouvy o EU a v této souvislosti podporovat 
spolupráci a výměnu informací jako základní podmínky pro vytvoření účinné, efektivní a 
funkční agentury pro lidská práva.


