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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

The European Parliament has always been a champion of the improvement of human rights 
and the guarantee of fundamental rights in the EU and the world. For this reason it seems long 
overdue that the European Union creates the agency proposed. Indeed by establishing the 
Agency, the European Union insures that it is capable of respecting human rights in its 
policiesWith respect to its mandate (Article 6(2) of the TEU and the Charter for Fundamental 
Rights), the Agency should seek to closely co-ordinate and cooperate with the Council of 
Europe to prevent any kind of duplication. Indeed, it should take due account of information, 
analyses and work of the Council of Europe, and in particular its human rights supervisory 
mechanisms, to avoid creating dividing lines and double standards that would risk weakening 
the overall protection of human rights in Europe".

The primary role of the Agency is to assist the EU institutions and its Member States, when 
acting within the scope of Community law, to comply with their duty under EU and 
Community law to respect fundamental rights in their policies.  In this respect, it is necessary 
to address the possibility that the EU and its member states, under EU and international law, 
are potentially held liable for any acts that violate human rights in third countries and that 
therefore the Agency should have the mandate to review any policies which could lead to 
such liability. In this capacity, the Agency could act as an early warning system for human 
rights violations in third countries.

It is the complementary role of the Agency to assist the EU in the implementation of its 
external policies, when these require an assessment of the situation in a third country with 
respect to human rights (Article 3 (4) of the proposal of the European Commission). It is also 
open to the active participation of countries which have been identified by the European 
Council as candidate countries or potential candidate countries for accession to the Union, as 
proposed by the European Commission in its proposal (Article 27). This can be considered as 
a lesson from past enlargements and will further help secure a smooth future EU integration 
of the accession candidates. Furthermore, a similar role for the Agency derives from EU 
agreements with third countries (Article 3(4) of the Proposal of the European Commission), in 
particular countries which are covered by the European Neighbourhood Policy, including a 
conditionality clause with regard to the respect for human rights, i.e. a clause which is to be 
applied reciprocally.

The European Parliament as the institution directly elected by the people and together with 
Council politically supervising the EU's relations with third countries, needs to be able to call 
on the Agency's services and expertise for well-grounded judgement.

The reinforcement of the independence of the agency as well as the responsibility of the 
agency vis-à-vis the European Institutions should be dealt with in co-operation with the 
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.

For this reason the Committee on Foreign Affairs and the Subcommittee on Human Rights 
ask the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs to include the following 
amendments in their report:
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Čl. 3 odst. 2

2. Při plnění úkolů agentura vychází ze 
základních práv definovaných v čl. 6 odst. 2 
Smlouvy o Evropské unii a především 
uvedených v Listině základních práv 
Evropské unie, která byla vyhlášena v Nice 
dne 7. prosince 2000.

2. Při plnění úkolů agentura vychází ze 
základních práv definovaných v čl. 6 odst. 2 
Smlouvy o Evropské unii a především 
uvedených v Listině základních práv 
Evropské unie, která byla vyhlášena v Nice 
dne 7. prosince 2000, a také řádně zohlední 
stávající normy lidských práv, jako jsou 
normy obsažené v Evropské úmluvě o 
ochraně lidských práv a v jejích 
Protokolech.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soulad se stávajícími základními normami 
lidských práv stanovenými Radou Evropy a platnými v celé Evropě.

Pozměňovací návrh 2
Čl. 3 odst. 3

3. Agentura se při výkonu svých činností 
zabývá dodržováním základních práv 
v Evropské unii a v členských státech při 
provádění práva Společenství, aniž je dotčen 
odstavec 4, čl. 4 odst. 1 písm. e) a články 27 
a 28.

3. Agentura se při výkonu svých činností 
zabývá dopadem činnosti Evropské unie a 
jejích členských států na základní práva při 
provádění práva Společenství, aniž je dotčen 
odstavec 4, čl. 4 odst. 1 písm. e) a články 27 
a 28.

Odůvodnění

Navrhovaný pozměňovací návrh jednak žádá agenturu, aby se zabývala všemi situacemi, ve 
kterých EU a její členské státy podléhají právu Společenství, a jsou tedy povinny jednat v 
souladu se základními právy, a to i ve svých vnějších politikách; a jednak popisuje oblast 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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působnosti agentury týkající se příslušných právních činností EU a jejích členských států.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 3 odst. 4

4. Aniž je dotčen článek 27, agentura na 
žádost Komise poskytne informace o 
otázkách základních práv uvedených 
v žádosti a vypracuje příslušnou analýzu ve 
vztahu ke třetím zemím, s nimiž 
Společenství uzavřelo dohody o přidružení 
nebo dohody obsahující ustanovení o 
dodržování lidských práv nebo zahájilo či 
zamýšlí zahájit jednání o takových 
dohodách, zejména zemím, na které se 
vztahuje evropská politika sousedství.

4. 4. Aniž je dotčen článek 27, agentura na 
žádost Rady, Komise nebo Evropského 
parlamentu poskytne informace o otázkách 
základních práv uvedených v žádosti a 
vypracuje příslušnou analýzu ve vztahu ke 
třetím zemím pokud je to podstatné pro 
uplatňování politik EU, například ve vztahu 
k zemím, s nimiž Společenství uzavřelo 
dohody o přidružení nebo dohody obsahující 
ustanovení o dodržování lidských práv nebo 
zahájilo či zamýšlí zahájit jednání o 
takových dohodách, zejména zemím, na 
které se vztahuje evropská politika 
sousedství.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odstraňuje výše zmíněné nedostatky jak tím, že se agentura bude 
zodpovídat všem orgánům EU (nejen Komisi), tak tím, že bude činnost agentury propojena se 
všemi politikami EU, pro které je podstatný soulad s lidskými právy ve třetích zemích; tím 
bude splněn prvořadý účel agentury, kterým je zajištění systému včasného varování v 
případech porušování lidských práv ve třetích zemích vyplývajících z politik EU.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 4 odst. 1 písm. i)

i) posiluje spolupráci mezi občanskou 
společností, včetně nevládních organizací, 
sociálními partnery, výzkumnými středisky 
a představiteli příslušných orgánů veřejné 
moci a dalšími osobami nebo subjekty, které 
se zabývají základními právy, a to 
především vytvářením sítí, podporou dialogu 
na evropské úrovni a případně také účastí na 
diskusích či jednáních vedených na úrovni 
členských států,

i) posiluje spolupráci mezi občanskou 
společností, včetně nevládních organizací, 
sociálními partnery, výzkumnými středisky 
a představiteli příslušných orgánů veřejné 
moci a dalšími osobami nebo subjekty, které 
se zabývají základními právy, zejména s 
příslušnými orgány Rady Evropa, včetně 
jejího Komisaře pro lidská práva, a to 
především vytvářením sítí, podporou dialogu 
na evropské úrovni a případně také účastí na 
diskusích či jednáních vedených na úrovni 
členských států,
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílení koordinace činnosti agentury se stávající 
podobnou činností Rady Evropy, čímž napomůže zajistit konzistenci a komplementaritu.

Pozměňovací návrh 5
Článek 9

Agentura svou činnost koordinuje s činností 
Rady Evropy, zejména s ohledem na svůj 
roční pracovní program podle článku 5. Za 
tímto účelem Společenství postupem 
stanoveným v článku 300 Smlouvy uzavře 
dohodu s Radou Evropy s cílem navázat 
úzkou spolupráci mezi Radou Evropy a 
agenturou. Uvedená dohoda zakládá 
povinnost Rady Evropy jmenovat nezávislou 
osobu do správní rady agentury podle 
článku 11.

Agentura svou činnost koordinuje s činností 
Rady Evropy, a to i s ohledem na svůj roční 
pracovní program podle článku 5, s cílem 
vyhnout se nadbytečnému překrývání 
činností, které již provádí Rada Evropy. Za 
tímto účelem Společenství postupem 
stanoveným v článku 300 Smlouvy uzavře 
dohodu s Radou Evropy s cílem navázat 
úzkou spolupráci mezi Radou Evropy a 
agenturou. Uvedená dohoda zakládá 
povinnost Rady Evropy jmenovat nezávislou 
osobu do správní rady agentury podle 
článku 11 a do její výkonné rady podle 
článku 12.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jak upevnit ustanovení, která mají zabránit překrývání 
s činnostmi Rady Evropy, tak poskytnout Radě v agentuře obdobné zastoupení, jako má v 
současnosti v Evropském středisku pro sledování drog a xenofobie, a zajistit tak praktický 
způsob, který pomůže zabránit překrývání s prací Rady Evropy a zaručí konsistenci a 
komplementaritu.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 11 odst. 6

6. Rozhodnutí správní rady se přijímají 
prostou většinou hlasů hlasujících členů 
s výjimkou hlasování o rozhodnutích 
uvedených v odst. 4 písm. a), c), d) a e), kde 
se vyžaduje dvoutřetinová většina všech 
členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas předsedy. Člen jmenovaný Radou 
Evropy smí hlasovat jen o rozhodnutích 
uvedených v odst. 4 písm. a) a b).

6. Rozhodnutí správní rady se přijímají 
prostou většinou hlasů hlasujících členů 
s výjimkou hlasování o rozhodnutích 
uvedených v odst. 4 písm. a), c), d) a e), kde 
se vyžaduje dvoutřetinová většina všech 
členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas předsedy. Člen jmenovaný Radou 
Evropy nesmí hlasovat o rozhodnutích 
uvedených v odst. 4 písm. c), d), e), f), h) i)
a j).
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je poskytnout osobě, kterou jmenovala Rada Evropy, 
možnost hlasovat v záležitostech, jako je přijímání závěrů a stanovisek k obecným tématům i k 
postupům, a pomoci tak posílit konzistenci a komplementaritu s normami a činnostmi Rady 
Evropy.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 12 odst. 1

1. Správní radě je nápomocna výkonná rada.
Výkonná rada se skládá z předsedy 
a místopředsedy správní rady a dvou 
zástupců Komise.

1. 1. Správní radě je nápomocna výkonná 
rada. Výkonná rada se skládá z předsedy 
a místopředsedy správní rady, osoby, kterou 
do správní rady jmenuje Rada Evropy, a 
dvou zástupců Komise. 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o tentýž cíl jako pozměňovací návrhy 5, 6 a 7.


