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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci žiada Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 
aby ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že vytvorenie Agentúry pre základné práva nie je nevyhnutne spojené s 
osudom Zmluvy o Ústave pre Európu, pretože Európska charta základných práv je už 
skutočnosťou a v súčasných zmluvách existuje dostatočný základ pre posilnenie cieľov 
charty prostredníctvom vytvorenia Agentúry pre základné práva;

2. poukazuje na skutočnosť, že proces komunitarizácie, v rámci ktorého sa má odstrániť 
súčasná pilierová štruktúra, zdôrazňuje význam ochrany základných práv na úrovni EÚ, 
aby sa zabezpečilo, že ani samotná EÚ neporuší tieto práva v rámci svojej zákonodarnej 
právomoci; zastáva názor, že je preto nevyhnutné neustále monitorovať prácu orgánov 
EÚ;

3. verí, že súčasné medzinárodné, európske a národné nástroje poskytujú dostatočné 
prostriedky na ochranu základných práv v rámci EÚ a uznáva skutočnosť, že Európska 
komisia už skúma všetky návrhy právnych predpisov a všetky návrhy nástrojov pre 
kompatibilitu s Chartou základných práv v rámci štandardných postupov rozhodovania;
poznamenáva však, že rozsiahlejším spoločným využívaním znalostí a skúseností by bolo 
možné dosiahnuť celkové zlepšenie noriem v rámci EÚ ako celku;

4. zdôrazňuje, že sa nepripravuje základ pre vytvorenie orgánu ekvivalentného s Európskym 
súdom pre ľudské práva; uvedomuje si, že riešenie jednotlivých prípadov porušovania 
ľudských práv sa podstatným spôsobom líši od procesu monitorovania politického 
systému alebo jeho právnych nástrojov, ktoré nemusia byť v súlade so všeobecne 
uznávanými normami v oblasti ľudských práv;

5. podporuje myšlienku Agentúry pre základné práva, ktorá je stelesnením mimosúdneho 
prístupu, pokiaľ je táto agentúra prínosom na úrovni EÚ; preto verí, že jej hlavnými 
úlohami by malo byť zabezpečenie, aby zákony a politiky EÚ boli v súlade so základnými 
právami, posilnenie užitočnosti a účinnosti doterajšej práce zo strany členských štátov, 
mimovládnych organizácií a iných zúčastnených strán v tejto oblasti a vypracovanie 
rozsiahlych prieskumov na úrovni EÚ na horizontálnom základe, ktoré by sa zameriavali 
na osobitné nedostatky v oblasti ľudských práv;

6. zdôrazňuje, že agentúra by mala slúžiť ako medzinárodný nástroj na podporu základných 
práv v rámci EÚ, avšak nie v celosvetovom rozsahu; očakáva, že agentúra bude aktívne 
postupovať v oblasti zhromažďovania údajov, ktoré jej umožnia využívať vlastné zdroje 
informácií pri plnení tejto úlohy;

7. uvedomuje si, že Agentúra pre základné práva bude mať medzi agentúrami EÚ osobitné 
postavenie a mala by sa po každej stránke vnímať ako nezávislá a dôveryhodná; verí, že v 
prípade, ak Európsky parlament vymenuje jej riadiace orgány, bude mať táto agentúra 
väčšiu legitimitu;
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8. domnieva sa, že správna rada Agentúry pre základné práva by mala pozostávať z 
nezávislých odborníkov zo všetkých členských štátov, vrátane bývalých členov ústavných 
súdov; verí, že správna rada bude úplne iba vtedy neutrálna a nestranná, ak nebude možné 
odvolávať jej členov z ich postov počas výkonu ich mandátu;

9. zdôrazňuje význam vytvorenia stáleho a formalizovaného spojenia medzi agentúrou a 
Radou Európy; uvedomuje si, že Únia bude musieť v mene agentúry uzavrieť s Radou 
Európy dohodu v súlade s postupom uvedeným v článku 300 zmluvy s cieľom vytvoriť 
úzku spoluprácu medzi týmito dvoma stranami.
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