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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o prosazování a ochraně základních práv: úloha národních a evropských institucí, 
včetně Agentury pro základní práva
(2005/2007(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Ústavní smlouvu podepsanou hlavami států a předsedy vlád dne 29. října 
2004, která obsahuje jako svou druhou část Listinu základních práv Evropské unie,

– s ohledem na články 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii a články I-2 a I-9 Ústavní smlouvy,

– s ohledem na článek 13 Smlouvy o založení Evropského společenství,

– s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství a Evropského soudu 
pro lidská práva,

– s ohledem na sdělení Komise „Agentura pro základní práva – dokument k veřejné 
konzultaci“ (KOM(2004)0693),

– s ohledem na výsledek veřejného semináře pořádaného ve dnech 25.–26. dubna Výborem 
pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a 
stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj a Výboru pro ústavní 
záležitosti (A****/2005),

Ústavní rámec EU jako nový podnět pro základní práva

1. domnívá se, že účinná ochrana a prosazování základních práv je páteří demokracie v 
Evropě a nezbytným předpokladem pro vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva;

2. pokazuje na skutečnost, že začlenění Listiny základních práv do Ústavní smlouvy a 
budoucí přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 
(ECHR) s sebou přinesou základní institucionální a ústavní změny a podstatně zvýší 
právní závazek Unie zajistit aktivní prosazování základních práv napříč všemi oblastmi 
politiky;

3. soudí, že Evropská unie prochází procesem, během kterého se její prvotní zaměření na trh 
postupně doplňuje o prvky vlastní politickému společenství;

4. poznamenává, že se v posledních letech stala prioritou pro politickou činnost v Evropské 
unii potřeba nastolit rovnováhu mezi prosazováním osobních svobod a vytvářením a 
posilováním kolektivní bezpečnosti, a nové formy terorismu ještě zvýšily potřebu nastolit 
rovnováhu mezi těmito dvěma cíli a nalézt vhodné způsoby, jak je učinit slučitelnými;

5. považuje za zásadní zajistit právní jistotu a koherenci v ochraně lidských práv po celé 



PE 355.520v02-00 4/12 PR\560833CS.doc

CS

Evropě a zaručit průhlednost a plné uplatňování těchto práv;

6. poznamenává, že základním demokratickým principem pro vztah mezi Unií a jejími 
občany, mezi soudní mocí Společenství a jeho zákonodárnými orgány, mezi EU a jejími 
členskými státy, stejně jako mezi EU a Radou Evropy, je průhlednost;

7. poznamenává, že ve věci lidských práv mají Unie a členské státy sdílenou pravomoc, 
přičemž je nutno dodržovat zásadu subsidiarity;

8. poukazuje na to, že v několika členských státech byly založeny národní instituce pro 
lidská práva, zejména s odvoláním na „Pařížské zásady“ Organizace spojených národů, a 
jednou z funkcí těchto institucí je zkoumat vládní politiku lidských práv, a předcházet tak 
nedostatkům a navrhovat zlepšení, neboť efektivita tkví v prevenci, a ne pouze v řešení 
problémů;

Směrem k politice základních práv EU

9. vítá podpis Ústavní smlouvy, která stanoví, že Soudní dvůr bude mít plnou pravomoc 
v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, přistoupení k Evropské úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod, začlenění Listiny základních práv do Smlouvy a širší 
využívání postupu spolurozhodování, čímž se zvyšuje role Evropského parlamentu;

10. domnívá se, že by si orgány EU měly uvědomit, že základní práva je třeba aktivně 
prosazovat a chránit – dva cíle Evropské unie – a brát plně v potaz při navrhování a 
přijímání právních předpisů;

11. vítá skutečnost, že se předseda Barroso na žádost Parlamentu rozhodl vytvořit Skupinu 
komisařů pro „základní práva, boj proti diskriminaci a rovné zacházení“; vyzývá Komisi a 
zejména Skupinu komisařů pro základní práva, aby vypracovala celkovou a koherentní 
strategii, která by stanovila rozsah uplatňování základních a lidských práv a posuzovala 
jejich vliv;

Spolupráce s národními institucemi pro lidská práva a národními parlamenty

12. podporuje navázání průběžného dialogu o základních právech s národními parlamenty 
členských států;

13. zastává stanovisko, že prioritou je shromažďování údajů spolu s metodickou prací 
umožňující údaje srovnávat a analyzovat; domnívá se, že v tomto ohledu hrají klíčovou 
úlohu národní instituce;

14. zastává názor, že by mělo být vyvinuto systematické posuzování dopadu veškerých 
nových vnitrostátních právních předpisů a že vnitrostátní postupy posuzování by měly být 
v tomto ohledu harmonizovány a mělo by docházet k výměně osvědčených metod;

Spolupráce s mezinárodními organizacemi pro lidská práva

15. připomíná významnou roli různých monitorovacích mechanismů Rady Evropy a institucí 
působících v oblasti lidských práv; naléhá na orgány EU a na Agenturu, aby vycházely 
z těchto zkušeností, aby braly tyto mechanismy v úvahu a využívaly standardů vyvinutých 
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Radou Evropy a dalších podstatných výsledků její práce; neoblomně trvá na tom, že 
taková spolupráce by neměla vést k žádnému poklesu standardů EU;

16. je přesvědčen, že by měl být vytvořen fungující model spolupráce a že v předkládaném 
legislativním návrhu Komise týkajícím se Agentury by měly být konkrétní návrhy 
zahrnující institucionalizované spojení mezi Radou Evropy a budoucí Agenturou pro 
základní práva, aby se zamezilo zdvojení činností a aby se Agentuře dostalo veškerých 
nezbytných vstupních údajů;

Agentura jako operativní nástroj pro celkovou politiku lidských práv EU

17. poukazuje na to, že zřízení Agentury by mělo pomoci dále prohloubit vzájemnou důvěru 
mezi členskými státy;

18. domnívá se, že jakmile bude prokázáno, že je naprosto nezbytné vytvořit subjekty 
pověřené monitorováním specifických aspektů politiky lidských práv v celé Unii (jako 
třeba Institut pro rovnost mužů a žen) s cílem zlepšení provádění politik EU ve všech 
těchto oblastech, měly by být tyto subjekty formálně propojeny s Agenturou tak, že se 
stanou součástí sítě sítí; naléhá na Evropskou radu, Radu a Komisi, aby při vytváření 
nových subjektů, které se budou zbývat základními právy, zvolily racionální, nákladově 
efektivní a konzistentní přístup;

19. naléhá na Komisi, aby dala Agentuře silný mandát a pravomoc ke sledování vývoje 
Listiny základních práv a lidských práv v Evropské unii a v kandidátských zemích, se 
kterými byly podepsány smlouvy o přistoupení;

20. domnívá se, že by Agentura měla být projektována jako mnohovrstevná struktura („síť 
sítí“), jako specializovaný subjekt s horizontálními pravomocemi, ve kterém musí každá 
vrstva hrát svou roli a přispívat k rozvoji kultury základních práv v Unii; je přesvědčen, že 
by Agentura měla shromažďovat všechny relevantní informace, analýzy a zkušenosti 
dostupné v evropských a národních institucích, národních parlamentech, vládách a 
institucích pro lidská práva, nejvyšších/ústavních soudech, nevládních organizacích a 
stávajících sítích, jako je síť nezávislých odborníků v oblasti základních práv, a zejména 
odborné znalosti Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie (EUMC) a jeho 
informační sítě RAXEN;

21. zastává názor, že stávající evropské a národní instituce pro lidská práva by měly být 
součástí „sítě sítí“, přičemž Agentura by měla být nástrojem zabezpečujícím kvalitu a 
koherenci politiky lidských práv EU: za tímto účelem by měla být vytvořena mapa 
evropských a národních institucí a již působících sítí;

22. tvrdí, že při navrhování tohoto nového nástroje musí být věnována zvláštní pozornost třem 
hlavním funkcím, jež taková instituce musí plnit (prosazování základních práv, ochrana 
základních práv a zvyšování informovanosti klíčových hráčů, institucí EU a občanů), aby 
byly naplňovány strategické potřeby společného prostoru svobody, bezpečnosti a práva;

23. domnívá se, že budoucí Agentura by jako součást svého úkolu prosazovat základní práva 
měla proaktivně podporovat tvorbu politiky lidských práv dvěma způsoby: identifikací 
oblastí, ve kterých je zdokonalení právních předpisů nejvíce zapotřebí, a monitorováním 
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provádění a prosazování stávajících právních předpisů;

24. domnívá se, že hlavní úlohou Agentury by mělo být monitorovat lidská práva v EU a 
následně vypracovat výroční zprávu o stavu dodržování těchto práv, která bude 
předkládána ke schválení Evropskému parlamentu, jak Evropský parlament v uplynulých 
letech vytrvale požadoval;

25. tvrdí, že pokud jde o ustanovení článku 6 a článku 7 Smlouvy o EU, měla by mít Agentura 
poradní a konzultační roli a měla by podporovat činnost Parlamentu a Rady a využívat 
informace, poznatky a odborné znalosti shromážděné ze svých sítí;

26. tvrdí, že Agentura by měla činit konkrétní kroky k nalezení nejlepšího způsobu dosažení 
toho, aby si občané Evropské unie byli vědomi svých základních práv, a k vytváření 
kultury základních práv uvnitř EU, která by pak jako jedna z jejích zásadních hodnot 
mohla být úspěšně prosazována i za hranicemi Unie;

27. je toho názoru, že v zájmu plnění svých tří hlavních funkcí by měla Agentura 
prostřednictvím svých sítí shromažďovat údaje a provádět jejich analýzu a měla by být 
zmocněna k předkládání stanovisek a doporučení Parlamentu, Radě a Komisi;

28. domnívá se, že monitorování prováděné Agenturou bude velkým přínosem, neboť bude 
poskytovat horizontální, ucelený pohled na ochranu a prosazování základních práv, což 
bylo důvodem pro to, aby se Agentura zabývala všemi právy obsaženými v Listině 
základních práv a příslušných ustanoveních první části Ústavní smlouvy; tvrdí však, že by 
Agentura měla mít možnost si formou tematického zaměření stanovit priority, které 
vymezí ve svém ročním pracovním programu;

29. navrhuje, aby se Agentura skládala z dílčích oddělení odpovídajících oblastem, na které se 
zaměřuje Listina základních práv – jako doplněk k poslání EUMC bojovat proti rasismu a 
xenofobii – například svoboda projevu, shromažďování a sdružování a myšlení, právo na 
vzdělání a svobodu, solidarita a sociální práva, práva dítěte, rovnost pohlaví, občanská 
práva a spravedlnost, romská otázka a práva menšin;

30. podotýká, že významným problémem v rozšířené Evropské unii bude ochrana 
národnostních menšin, a té že nebude dosaženo pouhým bojem proti xenofobii a 
diskriminaci; poukazuje na to, že k tomuto složitému problému je třeba přistupovat i 
z jiných úhlů pohledu, a z tohoto důvodu by se mělo otázkou národnostních menšin 
zabývat samostatné oddělení Agentury;

31. považuje za zásadní, aby byla Agentura nezávislá a aby měla dostatek personálu a 
rozpočtových zdrojů k tomu, aby mohla plnit svůj ambiciózní mandát, a správní radu 
tvořenou vysokými představiteli členských států, nejvyšších/ústavních soudů, institucí pro 
lidská práva, orgánů EU a Rady Evropy;

32. domnívá se, že v Agentuře by měl působit vysoce kvalitní personál s vědeckou odborností 
a nezpochybnitelnou věrohodností a že ředitel Agentury by měl mít vedle vysokých 
profesních kvalit také vynikající úspěchy na poli lidských práv v jednom z členských států 
nebo evropské či mezinárodní organizaci;
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33. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi, vládám a 
parlamentům členských států, národním institucím pro lidská práva, Radě Evropy, OBSE 
a OSN.
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EXPLANATORY STATEMENT

The EU context

1. In order to understand what the protection of fundamental rights within the European 
Union (EU) involves today, it is necessary to first decide whether a future agency dealing 
with the issue should be regarded as an aim or a tool in the process. Although, in this 
regard, the European Commission Communication explicitly specifies the aim of creating 
a Fundamental Rights Agency, the European Parliament should concentrate on 
undertaking an analysis of the situation to be brought about after the ratification of the 
Constitutional Treaty; paying special attention to the issue of protecting and promoting 
fundamental rights. As this “new legal order” may give another focus to the mission of 
the European Union, it is essential to examine the consequences of this shift with 
emphasis, an apparent process of evolution from an economic union to a political 
community. The promotion of fundamental rights requires a structured approach to this 
new context; a clear political will on its whereabouts needs yet to be expressed. This task 
will possibly be taken over by the Commission, within the framework of the Group of 
Commissioners dealing with Fundamental Rights, Anti-Discrimination and Equal 
Opportunities, chaired by President Barroso. Nonetheless, it is of utmost importance that 
the European Council elaborates guidelines in this field as well.

2. Since 1 May 1999 fundamental rights have been the “foundation” of the European Union, 
according to Art. 6 p.1 of the Treaty on the European Union (TEU)1. The problem was 
(and is) that the existing treaties lack a clear description of these rights as they only refer 
to the European Charter on Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) and to the 
common constitutional traditions of the Member States. An increase in the 'visibility' of 
these rights was the mandate given by the European Council to the Convention, which 
drafted the Charter. The objective of the second Convention which submitted the 
Constitution to the Intergovernmental Conference (IGC) was to make such a Charter 
binding. Now this objective has been reached and even if this exercise mainly aimed at 
making rights which were already part of the European Union “acquis” visible, such 
transparency will be an essential step forward in the relationship between the Union and 
its citizens, the EU judiciary and the legislature, the EU and its Member States, as well as 
the EU and the Council of Europe.

3. The Treaty of Amsterdam defined as an objective for the European Union the creation of 
an Area of Freedom, Security and Justice. The Tampere European Council made this aim 
a priority of the political agenda. The new Financial Perspectives also reflect this central 
policy aim. As a core component of reaching this aim, a balance must be ensured by 
simultaneously developing the three elements. Further enhancement of mutual confidence 
among Member States is still needed. Above all, the protection and promotion of 
fundamental rights is an essential precondition to the establishment of the Area of 
Freedom, Security and Justice. 

4. The Hague programme welcomed the results achieved in accomplishing the objectives of 
  

1 As modified by the Amsterdam Treaty which codified the ECJ jurisprudence since the C-29/69 « Stauder » of  12th 
November 1969 Rec.419)in C-11/70 “Internationale Handelsgesellshaft”, Rec. 1125, C-4/73 “Nold” of 14th May 1974, rec. 
491, C-44/79 “Hauer” rec. p.3727 and C-5/88 “Wachhauf” of 13th July 1989)
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the Tampere European Council: the foundations of a common asylum and immigration 
policy being established, the harmonization of border controls prepared, police 
cooperation improved, the basis for judicial cooperation established. However, 
coordination and coherence between the external and internal dimensions of Union 
policies still has to be ensured. The existing Treaties provide the legal basis for action in 
this field and will continue to constitute a legal obligation, even if the Constitutional 
Treaty is not ratified. 

5. Although the Charter is not yet legally binding, it carries a powerful political impact. The 
incorporation of the Charter on Fundamental Rights into the Constitutional Treaty and the 
EU’s future accession to the European Charter on Human Rights and Fundamental 
Freedoms (ECHR) will in fact create a legal obligation for the Union to ensure that 
fundamental rights are actively promoted across all policy areas.

The role of national institutions

6. Empowering and integrating the existing national human rights institutions into the 
“network of networks” an Agency may be envisaged as a political tool to ensure the 
quality and coherence of the EU human rights policy. 

7. The national human rights institutions established in almost all Member States with the 
encouragement of the United Nations can be grouped into three categories: the human 
rights commissions, the ombudsmen and the specific institutions protecting the rights of a 
particular vulnerable group. One of their functions is to systematically review 
governments' human rights policy to prevent shortcomings and to suggest improvements, 
since prevention is much easier than detecting problems and finding remedies. Their 
responsibility in raising awareness on human rights is also significant. Identifying cases 
of maladministration and finding ways of redress is also among their duties, as well as 
acting as consultants or advisors to the legislative and the executive. Their role is clearly 
complementary. These national institutions focusing on the protection and promotion of 
human rights are neither judicial, nor law-making; they only have advisory authority. 
They see the creation of an Agency as an excellent opportunity to fill the gaps in the 
present system of protecting human rights within the EU. 

8. It is desirable that a more formalized link be established between these bodies and the 
Agency. In this process it is essential to harmonize national assessment procedures. In the 
individual Member States, progress and regression have to be equally measured by the 
existing human rights standards. No quality compromise should be made with respect to 
the outcome of the work of the Agency. 

9. The Agency should develop mechanisms that help Member States achieve progress in 
developing national standards of action on human rights and fundamental freedoms on 
the basis of the Paris Principles.1

  
1 At a 1991 UN-sponsored meeting of representatives of national institutions held in Paris, a detailed set of principles on the 
status of national institutions was developed – these are commonly known as the Paris Principles. These principles, 
subsequently endorsed by the UN Commission on Human Rights (Resolution 1992/54 of 3 March 1992) and the UN General 
Assembly (Resolution 48/134 of 20 December 1993, annex) have become the foundation and reference point for the 
establishment and operation of national human rights institutions.
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Cooperation with international bodies

10. When looking for ways of enhancing the EU’s international cooperation in this sensitive 
field, the key words are coordinating initiatives and maximizing synergies. It is important 
that legal certainty and coherence is assured in fundamental rights protection all over 
Europe. 

11. The European Union cannot afford not to take into account the Council of Europe (CoE) 
achievements in the field of human rights protection and promotion, where the EU lacks 
sufficient legal basis (the protection of national minorities is one of the best examples of 
such fields). However, by no means should we allow for the setting of standards whose 
inconsistency creates confusion and therefore destroys the credibility of the basic 
standards.

12. Exchange of information and data would clearly not be sufficient to ensure meaningful 
cooperation between the Agency and the Council of Europe. It is of utmost importance 
that a functional model of cooperation will be worked out that an institutionalized link is 
established between the two bodies. 

13. Apart from the Council of Europe, there are several other organizations active in the 
human rights field, such as the Organisation for Security and Cooperation in Europe 
(OSCE) and the specialized agencies of the United Nations. In designing the mandate of 
the Agency a new reference could be made to these institutions, and there should be a 
living and structured link developed with civil society as well. The Agency should be a 
crossroad, which facilitates contacts between the various stakeholders so that synergies 
are established. 

The Agency on Fundamental Rights

14. Taking as starting point the general context described above, some reflections will now 
be made on the future Agency on Fundamental Rights. As there are three political 
objectives set in the strategy, there should be three main functions of this new community 
instrument: 

a. Promotion of fundamental rights 
b. Protection of fundamental rights
c. Raising awareness between the actors (EU institutions and citizens)

15. The Agency can be best envisaged as a “network of networks”, a specialized agency with 
horizontal competencies, applying different tools, utilizing all the relevant experience 
gathered on the various levels of the field of protecting human rights and fundamental 
freedoms. It should act as a focal point for synthesizing all this knowledge.

16. The Agency should be empowered to give consultancy, opinions, recommendations and 
do awareness raising through objective and adequate information given to the 
Commission, Parliament and Council, supporting all the three institutions. It is essential 
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that the body remains independent, free from the influence of any stakeholders, genuinely 
autonomous (comprising notions such as independence, responsibility, authority). There 
are two main components in ensuring this independence: the Agency has to have a budget 
that allows for the accomplishments of its ambitious mandate and a management board 
that encompasses high-level representation from Member States and EU institutions. 
These two elements will establish the credibility of the Agency from the very start and 
provide it with enough authority to be useful and not to be a waste of money. The budget 
and staffing has to be appropriate to the task. 

17. As for the dilemma of which rights need to be protected, it is of utmost importance that 
all rights in the Charter on Fundamental Rights and relevant provisions of the first part of 
the Constitutional Treaty are covered, but priorities could be established among them. It 
is important to allow for some flexibility in setting the priorities: it would be 
counterproductive to fix them at the start, since the sensitivity of the field might require 
an occasional altering of focus. This can be done on the level of settling the work 
programme of the Agency, perhaps on an annual basis and priorities could be established 
both in terms of thematic focus and geographical scope. The latter should primarily 
concentrate on EU Member States, but also include the accession states, after the 
signature of the Accession Treaty. The Agency might be given competence in raising 
awareness on situations evoking Article 7 of TEU, since the relevant expertise will 
already be located there. 

18. The expertise of the EUMC (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia) 
and its RAXEN Network1 should be used by maintaining the fight against racism and 
xenophobia as one of the areas of concern for the Agency. However, other focuses should 
be considered as well.

19. The protection of national minorities upon EU enlargement will constitute a significant 
issue, and their promotion cannot be assured exclusively through the fight against 
xenophobia. This complex problem has to be addressed from different angles as well -
therefore a separate sector of the Agency should deal with the question of national 
minorities based on the experience of existing European and national institutions and 
networks in this field, such as the European Center for Minority Issues or the COMIR 
network. 

20. The Agency on Fundamental Rights and the relevant EU policy will be a core element of 
a future European legal order, therefore its designation cannot be a mere political 
declaration. 

21. To reflect on the implementation of the existing legislation and to find a balance between 
the assertion of individual rights and the enhancement of collective security is an 
extremely sensitive task. Therefore the Agency should be the centre of the European 
movement towards better protection of fundamental rights and any existing experience 
must be used in this process. The ambition is to place fundamental rights at the heart of 
all EU policies and measures so that Europe is indeed referred to as a symbol of 
fundamental rights.

  
1 European Racism and Xenophobia Network, created in 2000 by the EUMC.
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