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NÁVRHY

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

1. zdôrazňuje mnohé zlepšenia, ktoré priniesla Ústava pre existujúce zmluvy v oblasti 
bezpečnosti, slobody a spravodlivosti a najmä: koniec štruktúrovania podľa „pilierov“, čo 
umožňuje zahrnúť do Spoločenstva väčšinu postupov súčasného tretieho piliera; 
zovšeobecnenie hlasovania na základe kvalifikovanej väčšiny; rozšírenie jurisdikcie 
Súdneho dvora; posilnenie úlohy Parlamentu ako spoluzákonodarcu; začlenenie Europolu 
do rámca Spoločenstva, ktorý je dnes založený na medzivládnej báze a je predmetom len 
veľmi nedostatočnej demokratickej kontroly; integrácia Charty základných práv do 
samotného textu Ústavy, ktorá tým nadobudne právnu hodnotu; plánované pristúpenie 
Únie k európskej konvencii o ochrane základných ľudských práv a slobôd; posilnenie 
Eurojustu; perspektíva vytvorenia úradu Európskeho verejného prokurátora; posilnená 
úloha pre národné parlamenty a Európsky parlament v oblasti hodnotenia;

2. víta zorganizovanie „parlamentných stretnutí“ medzi Európskym parlamentom 
a národnými parlamentmi 17. a 18. októbra 2005, venovaných súdnej a policajnej 
spolupráci v Európe; vyzdvihuje, že potvrdili všeobecnú dohodu o mnohých prínosoch 
Ústavy v tejto oblasti, ako aj o potrebe intenzívnejšej spolupráce medzi všetkými 
parlamentmi Únie, najmä aby sa posilnili demokratická kontrola a účinnosť Europolu 
a Eurojustu;

3. uznáva, že ratifikácia Ústavy sa v súčasnosti stretáva s veľkými ťažkosťami, ktoré si 
vyžadujú zvýšené úsilie vlád a národných parlamentov ako aj inštitúcií Únie, aby jej 
poskytli prostriedky zodpovedajúce výzvam a očakávaniam občanov, najmä na boj proti 
kriminalite a terorizmu, pričom je potrebné zabezpečiť prísne dodržiavanie základných 
slobôd;

4. domnieva sa, že je nevyhnutné odstrániť demokratický deficit, ktorý do dnešného dňa 
charakterizuje priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a považuje teda za naliehavé 
úplnú aktiváciu „preklenovacích klauzúl“, ktoré stanovuje:
- článok 67 Zmluvy o ES, najmä pokiaľ ide o potrebu zabezpečiť úplnú jurisdikciu 

Súdneho dvora a
- článok 42 Zmluvy o ES, v znení ustanovenom Maastrichtskou zmluvou; 

5. v tejto súvislosti pripomína nedávne pokroky Súdneho dvora v oblasti právomocí 
Spoločenstva pri stanovení trestných postihov ako aj rozsudkoch v oblasti vzájomného 
uznávania súdnych rozhodnutí (prípad Gözütök) a zásady „ne bis in idem“ (prípad 
Pupino); 

6. považuje za prioritné systematické zohľadňovanie vplyvu politík Únie na základné práva 
a zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné zriadiť Agentúru pre základné práva, ktorá bude 
pomáhať inštitúciám pri realizovaní ich misie, pričom sa bude v tomto ohľade opierať 
o zásady uvedené v uznesení, ktoré  prijal Parlament 26. mája 2005 absolútnou väčšinou
poslancov, v súlade s článkom 192 Zmluvy o ES; osobitne sa domnieva, že túto agentúru 
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je potrebné zriadiť postupom spolurozhodovania Parlamentu a Rady, musí byť úplne 
nezávislá a riadená osobnosťou  uznávanou pre jej skúsenosti v oblasti základných práv, 
ktorá bude vymenovaná podľa postupu zaručujúceho rovnoprávnu účasť Parlamentu 
a Rady.


