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NÁVRHY

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

1. vítá nový přístup Evropské komise k otázce dodržování základních práv, který je 
výborným výchozím bodem k zaručení větší ochrany a většího zviditelnění základních 
práv v Evropské unii;

2. doufá, že vytyčená metodika, kterou Komise hodlá použít k uplatňování Listiny 
základních práv Unie ve svých legislativních návrzích, najde praktické a konkrétní 
využití;

3. domnívá se, že přivítána by měla být i pozornost, kterou Komise věnuje ochraně 
základních práv v průběhu celého legislativního procesu; poukazuje nicméně na nutnost 
posílit zapojení Evropského parlamentu, jakožto instituce navýsost demokratické, do 
procesu ověřování slučitelnosti legislativních návrhů s právy zakotvenými v Listině;

4. vyzývá Komisi, aby stanovila zvláštní postup k vyhodnocování signálů o porušování 
základních práv, v němž by Evropský parlament hrál přední roli;

5. za nezbytné pokládá větší zapojení parlamentních výborů do kontroly slučitelnosti 
legislativních návrhů se základními právy; konkrétně navrhuje pozměnit jednací řád 
Evropského parlamentu tak, aby umožňoval:

− výboru, kterému přísluší problematika ochrany základních práv, posuzovat dopady 
všech legislativních návrhů Evropské komise, které by mohly zasahovat do práv 
zakotvených v Listině;

− že Evropský parlament, neboli jeden z jeho parlamentních výborů, by občas v 
průběhu legislativního procesu vyzdvihl nějaký problém související s ochranou 
základních práv, aby příslušná otázka byla postoupena příslušnému výboru k 
prověření a byla tak zajištěna nezbytná koordinace;

6. zdůrazňuje, že ačkoliv existují obecné mechanismy konzultace, důležité je výrazněji 
zapojit externí nezávislé organizace a subjekty, jež se konkrétně zabývají otázkami 
základních práv; vyzývá proto Evropskou komisi, aby stanovila zvláštní mechanismus 
umožňující konzultování těchto otázek během vypracovávání legislativních návrhů, které 
mají dopad na základní práva; 

7. pokládá za nezbytné, aby budoucí agentura pro základní práva Evropské unie mohla být 
do tohoto procesu zapojena , ať už z vlastní iniciativy či na žádost dotčených orgánů, a to 
tak, že by formulovala svá stanoviska anebo doporučení k otázkám týkajícím se 
základních práv, které by pak byly vzneseny při vypracovávání legislativních návrhů nebo 
během konkrétního legislativního procesu; 

8. opět zdůrazňuje jak je důležité, aby systematická vnitřní kontrola dodržování základních 
práv ve fázi vypracovávání legislativních návrhů byla předmětem patřičné důvodové 
zprávy, která by dodržování těchto práv zdůvodnila z právního hlediska; 
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9. podtrhuje, že je podstatné stanovit vhodné metody komunikace s občany a evropskými 
orgány a metody jejich informování o vnitřní kontrole dodržování základních práv, které 
by mimo jiné spočívaly v přípravě a vydávání příslušných pravidelných zpráv.


