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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti 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
Bod odůvodnění 2

(2) Listina základních práv Evropské unie 
znovu potvrzuje práva vyplývající zejména 
z ústavních tradic a mezinárodních závazků 
společných členským státům, ze Smlouvy o 
Evropské unii, Smluv Společenství, 
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod, sociálních chart 
přijatých Společenstvím a Radou Evropy 
a z judikatury Soudního dvora Evropských 
společenství a Evropského soudu pro lidská 
práva.

(2) Listina základních práv Evropské unie 
znovu potvrzuje práva vyplývající zejména 
z ústavních tradic a mezinárodních závazků 
společných členským státům, například ty, 
které se odvozují ze Všeobecné deklarace 
lidských práv Organizace spojených 
národů, ze Smlouvy o Evropské unii, Smluv 
Společenství, Evropské úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod, 
sociálních chart přijatých Společenstvím a 
Radou Evropy a z judikatury Soudního 
dvora Evropských společenství a 
Evropského soudu pro lidská práva.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 3

(3) Společenství a jeho členské státy při 
provádění práva Společenství musejí 
dodržovat základní práva.

(3) Společenství a jeho členské státy při 
přijímání a provádění práva Společenství 
musejí dodržovat základní práva.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 7

(7) Proto je vhodné se opřít o koncepci 
stávajícího Evropského střediska pro 

(7) Proto je vhodné se opřít o koncepci 
stávajícího Evropského střediska pro 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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sledování rasismu a xenofobie a použít 
středisko jako základ pro zřízení Agentury 
Evropské unie pro základní práva, která 
bude poskytovat příslušným orgánům 
Společenství a členských států informace a 
pomoc a zajišťovat odbornost v oblasti 
základních práv při přijímání opatření a 
rozhodování o dalším postupu v příslušných 
oblastech působnosti dotčených orgánů tak, 
aby tyto mohly plně dodržovat základní 
práva.

sledování rasismu a xenofobie a použít 
středisko jako základ pro zřízení Agentury 
Evropské unie pro základní práva, která 
bude ústředím pro veškerou práci v oblasti 
lidských práv v Evropské unii a bude 
poskytovat příslušným orgánům 
Společenství a členských států informace a 
pomoc a zajišťovat odbornost v oblasti 
základních práv při přijímání opatření a 
rozhodování o dalším postupu v příslušných 
oblastech působnosti dotčených orgánů tak, 
aby tyto mohly plně dodržovat základní 
práva.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 8

(8) Při zřizování agentury bude náležitá 
pozornost věnována rámci pro evropské 
regulační agentury, který Komise předložila 
v předloze interinstitucionální dohody dne 
25. února 2005.

vypouští se

_____

1 KOM(2005)0059, 25.2.2005.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 9

(9) Činnost agentury by se měla týkat 
základních práv vymezených v čl. 6 odst. 2 
Smlouvy o Evropské unii a stanovených 
především v Listině základních práv. Úzký 
vztah k Listině by se měl odrazit také 
v názvu agentury. 

Tematické oblasti činnosti agentury by 
měly být vymezeny ve víceletém rámci 
definujícím hranice činnosti agentury, 
která by podle obecných institucionálních 
zásad neměla rozhodovat o své vlastní 
politické agendě v oblasti základních práv.

(9) Činnost agentury by se měla týkat 
základních práv vymezených v čl. 6 odst. 2 
Smlouvy o Evropské unii a stanovených 
především v Listině základních práv. Úzký 
vztah k Listině by se měl odrazit také 
v názvu agentury. 

Pozměňovací návrh 6
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Bod odůvodnění 10

(10) Agentura by měla shromažďovat 
objektivní, spolehlivé a srovnatelné 
informace o dodržování základních práv a 
vývoji situace v této oblasti, analyzovat tyto 
informace se zaměřením na příčiny, 
důsledky a účinky nedodržování základních 
práv a zkoumat příklady správného postupu
při řešení těchto záležitostí. Účinným 
nástrojem pro aktivní sběr a posuzování 
informací je vytváření sítí.

(10) Agentura by měla shromažďovat 
objektivní, spolehlivé a srovnatelné 
informace o dodržování základních práv a 
vývoji situace v této oblasti, vytvářet metody 
vedoucí ke zlepšení srovnatelnosti, 
objektivity a spolehlivosti údajů na 
evropské úrovni a analyzovat tyto informace 
se zaměřením na příčiny, důsledky a účinky 
nedodržování základních práv a zkoumat 
příklady správného postupu při řešení těchto
záležitostí. Účinným nástrojem pro aktivní 
sběr a posuzování informací může být
vytváření sítí vnitrostátních orgánů 
působících v oblasti základních práv a sítí 
ústavních soudů, nejvyšších soudů, 
nevládních organizací a nezávislých 
odborníků.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 11

(11) Při provádění práva Společenství by 
agentura měla mít právo zaujímat stanoviska 
z vlastního podnětu nebo na žádost 
Evropského parlamentu, Rady nebo Komise 
a předkládat je orgánům Unie a členským 
státům, aniž jsou dotčeny legislativní 
a soudní postupy stanovené ve Smlouvě.

(11) Při přijímání a provádění práva 
Společenství by agentura měla mít právo 
zaujímat stanoviska z vlastního podnětu 
nebo na žádost Evropského parlamentu, 
Rady nebo Komise a předkládat je orgánům 
Unie a členským státům, aniž by tím 
vytvářela závazné účinky pro legislativní 
a soudní postupy stanovené ve Smlouvě.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 12

(12) Rada by měla mít možnost vyžádat si 
od agentury odborné informace v rámci 
postupu podle článku 7 Smlouvy o Evropské 
unii.

(12) Evropský parlament, Rada, Komise a 
členské státy by měly mít možnost vyžádat 
si od agentury odborné informace v rámci 
postupu podle článku 7 Smlouvy o Evropské 
unii a pro jeho účely. 

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 13
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(13) Agentura by měla předložit výroční 
zprávu o situaci v oblasti základních práv a o 
tom, jak orgány, agentury a subjekty EU a 
členské státy dodržují základní práva v Unii 
při provádění práva Unie. Dále by měla 
agentura vypracovávat tematické zprávy 
o problematice významné především pro 
politiky Unie.

Agentura by měla předložit Evropskému 
parlamentu za přítomnosti Rady a Komise 
výroční zprávu o situaci v oblasti základních 
práv a o tom, jak orgány, agentury a 
subjekty EU a členské státy dodržují 
základní práva v Unii při přijímání a
provádění práva Unie. Dále by měla 
agentura vypracovávat tematické zprávy 
o problematice významné především pro 
politiky Unie.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 14

(14) Agentura by měla přijímat opatření 
zaměřená na zvýšení povědomí široké 
veřejnosti o základních právech a o 
možnostech a různých mechanismech 
uplatňování těchto práv obecně, aniž by se 
však zabývala jednotlivými stížnostmi.

(14) Agentura by měla přijímat opatření 
zaměřená na zvýšení povědomí široké 
veřejnosti o základních právech a o 
možnostech a různých mechanismech 
uplatňování těchto práv obecně, aniž by se 
však zabývala jednotlivými stížnostmi.

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 15

(15) Agentura by se měla co nejvíce opírat o 
všechny dotčené programy, spolupracovat s 
agenturami a subjekty Společenství a se 
subjekty Unie, aby se zabránilo překrývání 
činností, zvláště by měla být ve styku s 
budoucím Evropským institutem pro rovné 
postavení žen a mužů.

Agentura by se měla co nejvíce opírat o 
všechny dotčené programy, spolupracovat 
s agenturami a subjekty Společenství a 
se subjekty Unie, aby se zabránilo 
překrývání činností, zvláště by měla být ve 
styku s Evropským institutem pro rovné 
postavení žen a mužů.

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 16

(16) Agentura by měla úzce spolupracovat 
s Radou Evropy. Spolupráce by měla 
zaručit, že se činnosti agentury a činnosti 
Rady Evropy nebudou nijak překrývat, 
čehož se dosáhne především vypracováním 
mechanismů pro součinnost, jako například 
uzavření dvoustranné dohody o spolupráci a 

(16) Agentura by měla úzce spolupracovat 
s Radou Evropy. Spolupráce by měla 
zaručit, že se činnosti agentury a činnosti 
Rady Evropy nebudou nijak překrývat nebo 
nebudou v rozporu, čehož se dosáhne 
především vypracováním mechanismů pro 
součinnost a pro řešení případných neshod, 
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účast nezávislé osoby jmenované Radou 
Evropy v řídících strukturách agentury 
s odpovídajícími hlasovacími právy, jak je 
tomu i u stávajícího Evropského střediska 
pro sledování rasismu a xenofobie.

jako například uzavření dvoustranné dohody 
o spolupráci a účast nezávislé osoby 
jmenované Radou Evropy v řídících 
strukturách agentury s odpovídajícími 
hlasovacími právy, jak je tomu i u 
stávajícího Evropského střediska pro 
sledování rasismu a xenofobie.

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 18

(18) Evropský parlament hraje významnou 
úlohu v oblasti základních práv. Měl by 
jmenovat jednu nezávislou osobu za člena 
správní rady agentury.

(18) Evropský parlament jakožto evropský 
orgán, který je přímo volen evropskými 
občany, by měl jmenovat předsedu správní 
rady.

Odůvodnění

Evropský parlament přispívá k legitimitě agentury a jeho role by se v žádném případě 
nemohla stát rovnocennou roli každého jednotlivého členského státu, což by se stalo, kdyby 
Evropský parlament jmenoval pouze jednoho dalšího člena správní rady.

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 19

(19) Mělo by být vytvořeno poradní fórum, 
aby se ve strukturách agentury zajistilo 
pluralistické zastoupení společenských 
vrstev občanské společnosti působících 
v oblasti základních práv, a to za účelem 
navázání účinné spolupráce se všemi 
zúčastněnými stranami.

(19) Mělo by být vytvořeno poradní fórum, 
aby se ve strukturách agentury zajistilo 
pluralistické zastoupení společenských 
vrstev občanské společnosti a stávajících 
orgánů na úrovni členských států
působících v oblasti základních práv, a to za 
účelem navázání účinné spolupráce se všemi 
zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 23

23. Jelikož opatření nezbytná k provedení 
tohoto nařízení jsou opatřeními obecného 
významu ve smyslu článku 2 rozhodnutí 
Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 
o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi1, měla by být 
přijata regulativním postupem podle článku 

vypouští se
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5 uvedeného rozhodnutí.
____

1 Úř.věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 25

(25) Je pravděpodobné, že přispění agentury 
k plnému dodržování základních práv v 
rámci práva Společenství se kladně projeví 
při plnění cílů Společenství; pro přijetí 
tohoto nařízení stanoví Smlouva pravomoci 
postupem podle článku 308.

(25) Přispění agentury k plnému dodržování 
základních práv v rámci práva Společenství 
se velmi kladně projeví při plnění cílů 
Společenství; pro přijetí tohoto nařízení 
stanoví Smlouva pravomoci postupem podle 
článku 308.

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 26

(26) Rada by měla mít možnost přijmout 
rozhodnutí podle hlavy VI Smlouvy o 
Evropské unii, kterým agenturu zmocní k 
výkonu činností i v oblastech, kterých se tato 
hlava týká.

(26) Toto nařízení by mělo být doprovázeno 
rozhodnutím Rady podle hlavy VI Smlouvy 
o Evropské unii, kterým se agentura zmocní 
k výkonu činností i v oblastech, kterých se 
tato hlava týká.

Pozměňovací návrh 18
Článek 2

Cílem agentury je poskytovat pomoc a 
odborné informace o otázkách základních 
práv příslušným orgánům, úřadům, 
agenturám a subjektům Společenství a 
členských států při provádění práva 
Společenství, a tak je podporovat při 
přijímání opatření či rozhodování o dalším 
postupu v rámci jejich příslušnosti v zájmu 
plného dodržování základních práv.

Cílem agentury je sloužit jako ústředí pro 
veškerou práci v oblasti lidských práv 
v Evropské unii a poskytovat pomoc a 
odborné informace o otázkách základních 
práv příslušným orgánům, úřadům, 
agenturám a subjektům Společenství a 
členských států při přijímání a provádění 
práva Společenství, a tak je podporovat při 
přijímání opatření či rozhodování o dalším 
postupu v rámci jejich příslušnosti.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 3 odst. 2

2. Při plnění úkolů agentura vychází ze 2. Při plnění úkolů agentura vychází ze 
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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.

zásad a základních práv definovaných v čl. 6 
odst. 1, 2 a 3 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, 
včetně norem stanovených Radou Evropy, 
zejména v Evropské úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod a v jejích 
protokolech.

Pozměňovací návrh 20
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 především dodržováním základních 
práv v Evropské unii a v členských státech 
při přijímání a provádění práva 
Společenství.

Agentura se také zabývá situací základních 
práv ve třetích zemích, a to do té míry a 
takovým způsobem, jak to vymezuje 
odstavec 4 a v souladu s rozhodnutími Rady 
přidružení přijatými podle článku 27.

Pozměňovací návrh 21
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. V rozsahu, ve kterém to může být 
relevantní pro přijímání a provádění politik 
EU, agentura pouze na žádost Evropského 
parlamentu, Rady nebo 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, a ve 
vztahu ke třetím zemím, které podaly žádost 
o členství v Unii a se kterými Společenství 
zahájilo nebo zamýšlí zahájit jednání.
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Aby se zabránilo zdvojení práce, přihlíží se 
k veškerým relevantním činnostem Rady 
Evropy, jak stanoví článek 9.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 4 odst. 1 písm. a)

a) sbírá, zaznamenává, analyzuje a šíří 
důležité, objektivní, spolehlivé a srovnatelné 
informace a údaje, včetně výsledků 
výzkumu a sledování sdělených agentuře 
členskými státy, orgány Unie, agenturami 
Společenství, výzkumnými středisky, 
vnitrostátními orgány, nevládními 
organizacemi, dotčenými třetími zeměmi a 
mezinárodními organizacemi,

a) sbírá, zaznamenává, analyzuje a šíří 
důležité, objektivní, spolehlivé a srovnatelné 
informace a údaje, včetně výsledků 
výzkumu a sledování sdělených agentuře 
členskými státy, orgány Unie, agenturami 
Společenství, výzkumnými středisky, 
vnitrostátními orgány, nevládními 
organizacemi, dotčenými třetími zeměmi a 
mezinárodními organizacemi, zejména 
příslušnými orgány Rady Evropy,

Pozměňovací návrh 23
Čl. 4 odst. 1 písm. d)

d) vyvozuje závěry a zaujímá stanoviska
k obecným tématům určená orgánům Unie 
a členským státům v souvislosti s 
prováděním práva Společenství, a to buď 
z vlastního podnětu nebo na žádost 
Evropského parlamentu, Rady nebo Komise,

d) vyvozuje stanoviska, závěry a 
doporučení k obecným tématům určené
orgánům Unie v souvislosti s přijímáním a 
prováděním práva Společenství a členským 
státům v souvislosti s prováděním práva 
Společenství, a to buď z vlastního podnětu 
nebo na žádost Evropského parlamentu, 
Rady nebo Komise,

Pozměňovací návrh 24
Čl. 4 odst. 1 písm. e)

e) dává Radě k dispozici své odborné 
znalosti v případech, kdy Rada vyzve 
nezávislé osobnosti k předložení zprávy o 
situaci v členském státě podle čl. 7 odst. 1 
Smlouvy o Evropské unii nebo kdy se Rada 
zabývá návrhem podle čl. 7 odst. 2 a Rada si 
v souladu s postupem stanoveným
v uvedených odstavcích článku 7 Smlouvy o 
Evropské unii vyžádá odbornou pomoc 
agentury,

e) dává členským státům, Evropskému 
parlamentu, Komisi nebo Radě k dispozici 
své odborné znalosti v případech, kdy jedna 
třetina členských států, Evropský 
parlament, Komise nebo Rada si v souladu s 
postupy stanovenými v příslušných
odstavcích článku 7 Smlouvy o Evropské 
unii vyžádá odbornou pomoc agentury,
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Pozměňovací návrh 25
Čl. 4 odst. 1 písm. f)

f) zveřejňuje výroční zprávu o situaci v 
oblasti základních práv, kde upozorňuje i na 
příklady správného postupu,

f) předkládá výroční zprávu Evropskému 
parlamentu za přítomnosti Rady a 
Evropské komise o situaci v oblasti 
základních práv, kde upozorňuje i na 
příklady správného postupu, a tato zpráva 
má být následně zveřejněna,

Pozměňovací návrh 26
Čl. 4 odst. 1 písm. g)

g) zveřejňuje tematické zprávy opírající se o 
vlastní analýzu, výzkum a šetření,

g) zveřejňuje tematické zprávy opírající se o 
vlastní analýzu, výzkum a šetření, včetně 
zpráv o možném nebo skutečném dopadu 
práva Společenství na situaci základních 
práv ve státech, jak stanoví čl. 3 odst. 3,

Pozměňovací návrh 27
Čl. 4 odst. 2

2. Závěry, stanoviska a zprávy, které 
agentura vypracovává při plnění úkolů 
uvedených v odstavci 1, se netýkají legality 
návrhů Komise ve smyslu článku 250 
Smlouvy, postojů zaujímaných orgány 
během legislativního procesu, ani legality
aktů ve smyslu článku 230 Smlouvy. 
Nezabývají se ani otázkou, zda některý 
členský stát neporušil povinnost podle 
Smlouvy ve smyslu článku 226 Smlouvy.

2. Zprávy, stanoviska. závěry nebo 
doporučení, které agentura vypracovává při 
plnění úkolů uvedených v odstavci 1, 
nepředjímají zjištění příslušných orgánů 
v souvislosti s otázkou legality návrhů 
Komise ve smyslu článku 250 Smlouvy, 
postojů zaujímaných orgány během 
legislativního procesu a aktů ve smyslu 
článku 230 Smlouvy nebo v souvislosti s
otázkou, zda některý členský stát neporušil 
povinnost podle Smlouvy ve smyslu článku 
226 Smlouvy.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 5 odst. 1 úvodní část

1. Komise přijímá pro agenturu víceletý 
rámec, a to regulativním postupem 

1. Agentura přijímá pro svou činnost
víceletý rámec. Tento rámec 
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uvedeným v čl. 29 odst. 2. Tento rámec 

Pozměňovací návrh 29
Čl. 5 odst. 1 bod d)

d) bere náležitý ohled na finanční a lidské 
zdroje agentury a

vypouští se

Pozměňovací návrh 30
Čl. 5 odst. 1 bod e)

e) obsahuje ustanovení, jejichž cílem je 
zabránit tematickému překrývání 
s pravomocí jiných subjektů, úřadů a agentur 
Společenství.

e) obsahuje ustanovení, jejichž cílem je 
zabránit tematickému překrývání 
s pravomocí jiných subjektů, úřadů a agentur 
Společenství a Rady Evropy.

Pozměňovací návrh 31
Čl. 5 odst. 1a (nový)

Před přijetím víceletého rámce konzultuje 
agentura jeho návrh s Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí. 

Pozměňovací návrh 32
Čl. 5 odst. 2

2. Agentura plní úkoly v rámci tematických 
oblastí určených víceletým rámcem. Tím 
není dotčena možnost agentury reagovat 
v rámci svých finančních a lidských 
možností na žádosti Evropského parlamentu, 
Rady nebo Komise vznesené podle 
čl. 3 odst. 4 a čl. 4 odst. 1 písm. d) a e), které 
nespadají do těchto tematických oblastí.

2. Agentura plní úkoly v rámci tematických 
oblastí určených víceletým rámcem. Tím 
není dotčena možnost agentury reagovat na 
žádosti Evropského parlamentu, Rady nebo 
Komise vznesené podle čl. 3 odst. 4 
a čl. 4 odst. 1 písm. d) a e), které nespadají 
do těchto tematických oblastí.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 5 odst. 3

Agentura plní úkoly podle ročního 
pracovního programu a v rámci 

vypouští se 
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dostupných finančních a lidských zdrojů.

Pozměňovací návrh 34
Čl. 5 odst. 4

4. Roční pracovní program přijímaný podle 
čl. 11 odst. 4 písm. a) je v souladu s ročním 
pracovním programem Komise, a to včetně 
výzkumných prací a statistických činností 
prováděných v souvislosti se statistickým 
programem Společenství.

vypouští se

Pozměňovací návrh 35
Čl. 6 odst. 3

3. Agentura může vstupovat do smluvních 
vztahů s jinými organizacemi, zejména 
subdodavatelských vztahů, za účelem 
vykonání libovolných úkolů, ke kterým je 
zmocní. Agentura rovněž může udělovat 
granty, zvláště národním, evropským a 
mezinárodním organizacím podle článků 8 
a 9, s cílem podpořit patřičnou spolupráci a 
společné projekty.

3. Agentura může vstupovat do smluvních 
vztahů s jinými organizacemi, zejména 
subdodavatelských vztahů, za účelem 
vykonání libovolných úkolů, ke kterým je 
zmocní. 

Pozměňovací návrh 36
Článek 7

Agentura zajistí přiměřenou koordinaci s 
příslušnými subjekty, úřady a agenturami 
Společenství. Podmínky spolupráce se 
případně stanoví v memorandech o 
porozumění.

Rada a Komise vymezí rámec výměny 
informací mezi agenturou a příslušnými
subjekty, úřady a agenturami Společenství. 
Podmínky spolupráce se případně stanoví 
v memorandech o porozumění.

Pozměňovací návrh 37
Článek 8 odst. 1

1.V zájmu plnění úkolů agentura 
spolupracuje s vládními i nevládními 
organizacemi a subjekty působícími v 
oblasti základních práv na úrovni členských 

1. V zájmu plnění úkolů agentura 
spolupracuje s vládními i nevládními 
organizacemi a subjekty, nezávislými 
odborníky a stávajícími sítěmi působícími v 
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států či na evropské úrovni. oblasti základních práv na úrovni členských 
států či na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 38
Článek 8 odst. 2

2. Správní opatření učiněná v rámci 
spolupráce uvedené v odstavci 1 jsou 
v souladu s právními předpisy Společenství 
a přijímá je správní rada na základě návrhu 
předloženého ředitelem poté, co obdrží 
stanovisko Komise. Jestliže Komise s těmito 
opatřeními nesouhlasí, správní rada je 
přezkoumá, v případě potřeby je změní a 
dvoutřetinovou většinou všech svých členů 
tyto přijme.

2. Správní opatření učiněná v rámci 
spolupráce uvedené v odstavci 1 jsou 
v souladu s právními předpisy Společenství 
a přijímá je správní rada na základě návrhu 
předloženého ředitelem poté, co obdrží 
stanovisko Komise. 

Pozměňovací návrh 39
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, zejména s ohledem na svůj 
roční pracovní program podle článku 5. Za 
tímto účelem Společenství postupem 
stanoveným v článku 300 Smlouvy uzavře 
dvoustrannou dohodu s Radou Evropy 
s cílem navázat úzkou spolupráci mezi 
Radou Evropy a agenturou. Uvedená dohoda 
mimo jiné zakládá:

a) možnost Rady Evropy jmenovat svého 
komisaře pro lidská práva do správní rady 
agentury podle článku 11.

b) užší spolupráci mezi agenturou a 
příslušnými orgány Rady Evropy ve vztahu 
k třetím zemím, které jsou členy Rady 
Evropy.

Pozměňovací návrh 40
Čl. 10 název a úvodní část

Orgány agentury Funkcionáři a řídící orgány agentury
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Agentura se skládá ze: Agentura se skládá z:

- a) předsedy, který předsedá správní radě,

Pozměňovací návrh 41
Čl. 11 odst. 1

1. Správní rada je složena z osob, které mají 
potřebné zkušenosti v oblasti základních 
práv a v oblasti řízení organizací ve 
veřejném sektoru, a to tímto způsobem:

1. Správní rada je složena z osob, které mají 
potřebné zkušenosti v oblasti základních 
práv a v oblasti řízení organizací ve 
veřejném sektoru, a to tímto způsobem:

a) z jedné nezávislé osoby jmenované 
každým členským státem,

a) z jedné nezávislé osoby jmenované 
každým členským státem, která má hluboké 
odborné znalosti. Je třeba, aby podle 
zákonů jmenujícího státu tato osoba 
splňovala požadavky na jmenování do jeho 
nejvyššího ústavního soudu nebo soudního 
orgánu.

b) z jedné nezávislé osoby jmenované 
Evropským parlamentem, 
c) z jedné nezávislé osoby jmenované 
Radou Evropy a

c) ze zástupce Rady Evropy, kterým může 
být její vysoký komisař pro lidská práva, jak 
uvádí článek 9,

(d) ze dvou zástupců Komise.

Osoby uvedené pod písmenem a) jsou 
osoby:
ve vysoce odpovědné řídící funkci, kterou 
vykonávají v nezávislé národní instituci 
zabývající se lidskými právy nebo
s hlubokými odbornými znalostmi v oblasti 
základních práv, které získali v rámci 
jiných nezávislých institucí nebo orgánů.

d) ze dvou osob, které jmenuje Komise. 
Jednou z nich bude nezávislá osoba 
jmenovaná Komisí z okruhu osob, jejichž 
odborná způsobilost a znalosti v oblasti 
základních práv jsou známy a uznávány. 
Druhou bude zástupce Komise.

Každého člena správní rady může 
zastupovat zástupce, který splňuje výše 
uvedené podmínky.
Agentura zveřejní seznam členů správní 
rady na své internetové stránce a průběžně 
jej aktualizuje.

Agentura zveřejní seznam členů správní 
rady na své internetové stránce a průběžně 
jej aktualizuje.

Pozměňovací návrh 42
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Čl. 11 odst. 3

3. Správní rada zvolí svého předsedu a 
místopředsedu, kteří své funkce zastávají po 
dobu dvou a půl roku, a to nanejvýš ve dvou 
po sobě následujících obdobích.

3. Správní radě předsedá předseda a 
správní rada volí místopředsedu; oba své 
funkce zastávají po dobu dvou a půl roku, a 
to nanejvýš ve dvou po sobě následujících 
obdobích. 

Ani předseda, ani místopředseda nesmějí 
být zástupci Komise.

Každý člen správní rady nebo v případě 
jeho nepřítomnosti jeho zástupce má jeden 
hlas.

Každý člen správní rady má jeden hlas.

Pozměňovací návrh 43
Čl. 11 odst. 4 písm. g)

g) přijme jednací řád agentury na základě 
návrhu ředitele poté, co obdrží stanovisko 
Komise,

g) přijme jednací řád agentury na základě 
návrhu ředitele,

Pozměňovací návrh 44
Čl. 11 odst. 5

5. Správní rada může kterýkoli ze svých 
úkolů delegovat na výkonnou radu s 
výjimkou povinností uvedených v odst. 4 
písm. a), b), c), d), g) a h).

5. Správní rada může kterýkoli ze svých 
úkolů delegovat na výkonnou radu 
s výjimkou povinností uvedených v odst. 4 
písm. a), b), c), d), e), g) a h) a může pověřit 
výkonnou radu vykonáváním konkrétních
úkolů.

Pozměňovací návrh 45
Čl. 11 odst. 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).

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 
má právo zasahovat do diskusí a rozprav, 
nesmí však hlasovat o rozhodnutích 
uvedených v odst. 4 písm. i) a j).
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Pozměňovací návrh 46
Čl. 11 odst. 7

Předseda svolává radu jednou za rok, aniž je 
dotčeno právo svolat dodatečné mimořádné 
zasedání. Mimořádné zasedání předseda 
svolá z vlastního podnětu nebo na žádost 
alespoň jedné třetiny členů správní rady.

Předseda svolává správní radu alespoň 
dvakrát za rok. Předseda také svolává 
správní radu z vlastního podnětu nebo na 
žádost ředitele nebo alespoň jedné třetiny 
členů správní rady.

Pozměňovací návrh 47
Čl. 11 odst. 8

Zasedání správní rady se může v úloze 
pozorovatele účastnit ředitel Evropského 
institutu pro rovné postavení žen a mužů. Na 
pozvání výkonné rady se mohou zasedání 
účastnit i ředitelé jiných dotčených agentur 
Společenství a subjektů Unie, rovněž jako 
pozorovatelé.

Zasedání správní rady se může v úloze 
pozorovatele účastnit ředitel Evropského 
institutu pro rovné postavení žen a mužů. Na 
pozvání předsedy správní rady se mohou 
zasedání účastnit i ředitelé jiných dotčených 
agentur Společenství a subjektů Unie a 
představitelé mezinárodních organizací, 
jako např. vysoký komisař pro lidská práva 
Organizace spojených národů či 
představitelé OBSE, rovněž jako 
pozorovatelé.

Pozměňovací návrh 48
Čl. 11 odst. 8a, 8b a 8c (nový)

8a. Předsedu správní rady, který bude 
předsedou agentury, jmenuje Evropský 
parlament ze seznamu kandidátů 
navržených Komisí a schválených Radou; 
kandidáti se dostaví na slyšení před 
příslušný parlamentní výbor. 
Ředitel je jmenován na základě osobních 
zásluh, zkušeností v oblasti základních práv 
a správních a řídicích schopností. 

8b. Funkční období předsedy je pět let a 
může být jednou prodlouženo, a to nanejvýš 
o dalších pět let.

8c. Úkolem předsedy je:



PE 369.971v01-00 18/23 PA\601634CS.doc

CS

a) plnit úkoly uvedené v článku 4,

b) připravovat a plnit roční pracovní 
program agentury,

c) zastupovat agenturu,

d) předkládat pracovní program agentury a 
případně výroční zprávu příslušnému 
výboru Evropského parlamentu a odpovídat 
na otázky položené členy tohoto výboru.

Pozměňovací návrh 49
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. Správní radě je nápomocna výkonná rada, 
kterou tvoří těchto osm členů:

a) předseda,

b) místopředseda,

c) dvě osoby jmenované Evropskou komisí 
do správní rady,

d) tři členové, které zvolí správní rada ze 
svých členů,

e) zástupce Rady Evropy, aniž je dotčeno 
hlasovací omezení stanovené v čl. 11 odst. 
6.

Pozměňovací návrh 50
Čl. 12 odst. 2

2. Výkonnou radu svolává předseda vždy, 
když je třeba připravit rozhodnutí správní 
rady či poskytnout pomoc či radu řediteli. 
Výkonná rada přijímá rozhodnutí prostou 
většinou.

2. Výkonnou radu svolává předseda vždy, 
když je třeba připravit rozhodnutí správní 
rady či poskytnout pomoc či radu řediteli. 
Výkonná rada přijímá rozhodnutí prostou 
většinou, přičemž předseda má rozhodující 
hlas. 
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh dává výkonné radě velmi vyvážené složení: jeden člen zvolený 
Evropským parlamentem, čtyři členové vybraní členskými státy, dva členové určení 
Evropskou komisí a jeden zástupce Rady Evropy.

Pozměňovací návrh 51
Čl. 13 odst. 1

1. Agenturu vede ředitel jmenovaný správní 
radou ze seznamu kandidátů navrženého 
Komisí. Ředitel je jmenován na základě 
osobních zásluh, správních a řídicích 
schopností a zkušeností v oblasti základních 
práv. Před jmenováním může být kandidát 
vybraný správní radou požádán, aby učinil 
prohlášení před příslušným výborem 
Evropského parlamentu a zodpověděl 
dotazy jeho členů.

1. Agenturu řídí ředitel jmenovaný správní 
radou ze seznamu kandidátů navrženého 
Komisí. Ředitel je jmenován na základě 
osobních zásluh, správních a řídicích 
schopností a zkušeností v oblasti základních 
práv.

Pozměňovací návrh 52
Čl. 13 odst. 2

2. Délka funkčního období ředitele je pět let. 
Na návrh Komise a po vyhodnocení může 
být funkční období jednou prodlouženo, a to 
nanejvýš o dalších pět let. Při hodnocení
posuzuje Komise především výsledky 
dosažené během prvního funkčního období, 
způsob, jakým byly dosaženy, a povinnosti a 
potřeby agentury v nadcházejících letech.

2. Délka funkčního období ředitele je pět let. 
S ohledem na stanovisko Komise může 
správní rada funkční období jednou 
prodloužit, a to nanejvýš o dalších pět let. 
Ve svém stanovisku posuzuje Komise 
především výsledky dosažené během 
prvního funkčního období, způsob, jakým 
byly dosaženy, a povinnosti a potřeby 
agentury v nadcházejících letech.

Pozměňovací návrh 53
Čl. 13 odst. 5

5. Na návrh Komise může správní rada 
ředitele odvolat před skončením jeho 
funkčního období.

5. Na návrh Komise může správní rada 
ředitele odvolat před skončením jeho 
funkčního období, pokud již nesplňuje 
podmínky požadované pro výkon jeho 
povinností nebo pokud se dopustil vážného 
porušení služebních povinností. Správní 
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rada jedná z vlastního podnětu nebo na 
základě návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 54
Čl. 14 odst. 2

2. Členové fóra se vybírají v otevřeném 
výběrovém řízení, o kterém rozhodne 
správní rada. Jejich počet činí nanejvýš 100
osob. Funkční období je pětileté, přičemž 
členové mohou být zvoleni nanejvýš ve 
dvou po sobě následujících obdobích.

2. Členové fóra se vybírají v otevřeném 
výběrovém řízení, o kterém rozhodne 
správní rada. Jejich počet činí nanejvýš 50
osob. Funkční období je pětileté, přičemž 
členové mohou být zvoleni nanejvýš ve 
dvou po sobě následujících obdobích.

Pozměňovací návrh 55
Čl. 14 odst. 6

6. Fóru předsedá ředitel. Schází se jednou 
ročně nebo na žádost správní rady. Pracovní 
postupy fóra se stanoví ve vnitřních 
předpisech agentury a zveřejní se.

6. Fóru předsedá předseda agentury. Schází 
se jednou ročně nebo na žádost správní rady. 
Pracovní postupy fóra se stanoví ve 
vnitřních předpisech agentury a zveřejní se.

Pozměňovací návrh 56
Čl. 15 odst. 2 pododstavec 2

Členové správní rady jmenovaní podle čl. 
11 odst. 1 písm. a), b) a c), ředitel a členové 
fóra se zavazují jednat nezávisle. K tomuto 
účelu učiní prohlášení o zájmech, v němž 
uvedou, že neexistují žádné zájmy, které by 
mohly být považovány za poškození jejich 
nezávislosti, a žádné přímé nebo nepřímé 
zájmy, které by mohly být považovány za 
poškození jejich nezávislosti.

Členové správní rady a ředitel se zavazují 
jednat nezávisle. K tomuto účelu učiní 
prohlášení o zájmech, v němž uvedou, že 
neexistují žádné zájmy, které by mohly být 
považovány za poškození jejich nezávislosti, 
a žádné přímé nebo nepřímé zájmy, které by 
mohly být považovány za poškození jejich 
nezávislosti.

Pozměňovací návrh 57
Čl. 22 odst. 4

4. Agentura je právním nástupcem 
Evropského střediska pro sledování rasismu 
a xenofobie. Agentura převezme všechna 
práva a právní povinnosti a finanční závazky 

4. Agentura je právním nástupcem 
Evropského střediska pro sledování rasismu 
a xenofobie. Agentura převezme všechna 
práva a právní povinnosti a finanční závazky 



PA\601634CS.doc 21/23 PE 369.971v01-00

CS

tohoto střediska. Pracovní smlouvy 
uzavřené střediskem před přijetím tohoto 
nařízení zůstávají v platnosti.

tohoto střediska. 

Pozměňovací návrh 58
Čl. 26 odst. 3

3. Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat o 
žalobách podaných proti agentuře za 
podmínek stanovených v článku 230 nebo 
232 Smlouvy.

3. Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat o 
žalobách podaných proti agentuře fyzickými 
nebo právnickými osobami za podmínek 
stanovených v článku 230 Smlouvy.

Pozměňovací návrh 59
Čl. 27 název

Účast kandidátských či potenciálních 
kandidátských zemí

Účast kandidátských zemí

Pozměňovací návrh 60
Čl. 27 odst. 2

V takovém případě se způsob jejich účasti 
určí rozhodnutím příslušné rady pro 
přidružení. V rozhodnutí se uvede, jaká 
odborná a jiná pomoc bude dotyčné zemi 
nabídnuta, a zejména povaha, rozsah a 
způsob účasti těchto zemí na práci agentury, 
včetně ustanovení o účasti na iniciativách 
agentury, o finančním příspěvku a o 
zaměstnancích. Rozhodnutí je v souladu s 
tímto nařízením a se Služebním řádem 
úředníků Evropských společenství a 
Pracovním řádem ostatních zaměstnanců 
Evropských společenství. V rozhodnutí se 
stanoví, že zúčastněná země může jmenovat 
nezávislou osobu splňující požadavky 
kladené na osoby uvedené v čl. 11 odst. 1 
písm. a), která se bude podílet na práci 
správní rady jako pozorovatel bez 
hlasovacího práva.

V takovém případě se způsob jejich účasti 
určí rozhodnutím příslušné rady pro 
přidružení. V rozhodnutí se uvede, jaká 
odborná a jiná pomoc bude dotyčné zemi 
nabídnuta, a zejména povaha, rozsah a 
způsob účasti těchto zemí na práci agentury, 
včetně ustanovení o účasti na iniciativách 
agentury, o finančním příspěvku a o 
zaměstnancích. Rozhodnutí je v souladu 
s tímto nařízením a se Služebním řádem 
úředníků Evropských společenství a 
Pracovním řádem ostatních zaměstnanců 
Evropských společenství. V rozhodnutí se 
může stanovit, že zúčastněná země může 
jmenovat nezávislou osobu splňující 
požadavky kladené na osoby uvedené 
v čl. 11 odst. 1 písm. a), která se bude 
podílet na práci správní rady jako 
pozorovatel bez hlasovacího práva.
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Pozměňovací návrh 61
Čl. 27 odst. 3

Agentura se zabývá situací v oblasti 
základních práv v zemích, které se podle 
tohoto článku podílejí na její činnosti, do té 
míry, do jaké to je významné pro příslušnou 
dohodu o přidružení. Za tímto účelem se 
přiměřeně použijí články 4 a 5.

vypouští se

Pozměňovací návrh 62
Článek 29

Postup
1. Komisi je nápomocen výbor složený ze 
zástupců členských států, kterému předsedá 
zástupce Komise.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se regulativní postup stanovený v článku 5 
rozhodnutí 1999/468/ES v souladu s čl. 7 
odst. 3 uvedeného rozhodnutí.
3. Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 
1999/468/ES je jeden měsíc.

vypouští se

Pozměňovací návrh 63
Čl. 31 odst. 3

Nejpozději do dne 31. prosince 2009 
agentura nechá vypracovat nezávislé externí 
hodnocení svých výsledků za první tři roky 
činnosti podle zadání formulovaného správní 
radou po dohodě s Komisí. Toto hodnocení 
zohlední úkoly agentury, pracovní postupy a 
vliv agentury na ochranu a prosazování 
základních práv a bude obsahovat analýzu 
synergických dopadů a finančních důsledků 
případného rozšíření jejích úkolů. V rámci 
hodnocení se vezmou v potaz názory 
zúčastněných stran na úrovni Společenství i 
členských států.

Nejpozději do dne 31. prosince 2009 
agentura nechá vypracovat nezávislé externí 
hodnocení svých výsledků za první tři roky 
činnosti podle zadání formulovaného správní 
radou po dohodě s Komisí. Toto hodnocení 
zohlední úkoly agentury, pracovní postupy a 
vliv agentury na ochranu a prosazování 
základních práv a bude obsahovat analýzu 
synergických dopadů a finančních důsledků 
případného rozšíření jejích úkolů. V rámci 
hodnocení se vezmou v potaz názory 
zúčastněných stran na úrovni Společenství i 
členských států. 

V hodnocení se zároveň posoudí případná 
potřeba upravit či rozšířit úkoly, oblast 

V hodnocení se zároveň posoudí případná 
potřeba upravit či rozšířit úkoly, oblast 
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působnosti, oblasti činnosti nebo strukturu 
agentury, zejména pokud jde o úpravy 
struktury nezbytné k dosažení souladu s 
horizontálními pravidly pro regulační 
agentury, jakmile tato pravidla vstoupí v 
platnost.

působnosti, oblasti činnosti nebo strukturu 
agentury.
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