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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že vytvoření Agentury není nutně spojeno s osudem Smlouvy o založení 
Ústavy pro Evropu, neboť Charta základních  práv EU se již stala zavedenou skutečností a 
stávající smlouvy o založení Evropských společenství poskytují dostatečný základ pro 
podporu cílů Charty prostřednictvím vytvoření Agentury pro základní práva;

2. zdůrazňuje, že vzhledem k procesu komunitarizace, na jehož základě má být zrušena 
stávající struktura pilířů, se ochrana základních práv na úrovni EU stává ještě důležitější, 
aby bylo zaručeno, že EU samotná nebude porušovat tato práva v rámci své pravomoci 
přijímat politická rozhodnutí; domnívá se tudíž, že činnost institucí EU musí být trvale 
monitorována;

3. domnívá se, že stávající mezinárodní, evropské a národní nástroje poskytují dostatek 
prostředků na ochranu lidských práv v rámci EU a uznává, že Evropská komise již při 
svých běžných rozhodovacích procesech podrobně prověřuje veškeré  návrhy právních 
předpisů a veškeré navrhované nástroje z hlediska jejich souladu s Chartou základních 
práv; poznamenává však, že by bylo možné všeobecně zvýšit standardy EU jako celku 
větším sdílením know-how a zkušeností;

4. upozorňuje, že se v žádném případě nepřipravuje základ pro vytvoření orgánu, který by 
odpovídal Soudu pro lidská práva EU; poznamenává, že řešení konkrétních případů 
porušování lidských práv je zcela odlišné od monitorování politického systému nebo jeho 
právních nástrojů, které nemusí být v souladu s všeobecně uznávanými standardy lidských 
práv;

5. podporuje myšlenku vytvoření Agentury pro základní práva představující mimosoudní 
postup, pokud poskytne přidanou hodnotu na úrovni EU; domnívá se proto, že jejím 
hlavním úkolem by mělo být zajišťovat soulad práva a politik EU se základními právy, 
zvyšovat účinnost činností, jež nyní vykonávají členské státy, nevládní organizace a další 
subjekty působící v této oblasti, a provádět horizontální šetření v celé EU zaměřené na 
konkrétní nedostatky v oblasti lidských práv;

6. zdůrazňuje, že Agentura by měla působit jako vnitřní nástroj na podporu základních práv 
v rámci EU, nikoli však v celosvětovém měřítku; předpokládá, že Agentura bude aktivně 
shromažďovat příslušné údaje, což jí umožní vycházet při plnění tohoto úkolu z vlastních 
informačních zdrojů;

7. poznamenává, že Agentuře pro lidská práva bude příslušet zvláštní postavení mezi  
agenturami EU a měla by být ve všech ohledech považována za nezávislou a 
důvěryhodnou; domnívá se, že legitimita Agentury bude posílena, pokud její řídící orgány 
budou jmenovány Parlamentem;
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8. domnívá se, že členy její správní rady by měli být odborníci ze všech členských států, 
včetně zejména bývalých soudců ústavních soudů; zastává názor, že správní rada bude 
zcela nezávislá a nestranná pouze pokud její členové nebudou moci být ze své funkce po 
dobu funkčního období odvoláni;

9. zdůrazňuje význam vytvoření stálých a formalizovaných vazeb mezi Agenturou a Radou 
Evropy; poznamenává, že bude třeba, aby Unie uzavřela jménem Agentury dohodu 
s Radou Evropy v souladu s postupy stanovenými v článku  300 Smlouvy o založení ES 
pro účely vytvoření úzké spolupráce mezi oběma stranami.


