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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o podpore a ochrane základných práv: úloha národných a európskych inštitúcií, vrátane 
Agentúry pre základné práva
(2005/2007(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na ústavnú zmluvu, ktorú 29. pktóbra 2004 podpísali hlavy štátov a 
predsedovia vlád, ktorá obsahuje Chartu základných práv Európskej únie ako svoju druhú 
časť,

– so zreteľom na články 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii a články I-2 a I-9 ústavnej zmluvy,

– so zreteľom na článok 13 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

– so zreteľom na rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a Európskeho súdu 
pre ľudské práva,

– so zreteľom na oznámenie Komisie „Agentúra pre základné práva - dokument na verejné 
pripomienkovanie“ (KOM(2004)0693,

– so zreteľom na výsledok verejného seminára, ktorý sa uskutočnil 25. - 26. apríla z 
iniciatívy Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a 
stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj a Výboru pre ústavné veci 
(A****/2005),

Ústavný rámec EÚ ako nové posilnenie základných práv 
1. domnieva sa, že účinná ochrana a podpora základných práv sú základným princípom 

demokracie v Európe a najdôležitejším predpokladom pre vytvorenie priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti;

2. upozorňuje na skutočnosť, že začlenenie Charty základných práv do ústavnej zmluvy a 
nadchádzajúce pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a 
základných slobôd (ECHR) prinesie základné inštitucionálne a ústavné zmeny a podstatne 
sa ním zvýši zákonná povinnosť Únie zabezpečiť aktívnu podporu základných práv vo 
všetkých oblastiach politiky;

3. domnieva sa, že Európska únia prechádza vývojom, v priebehu ktorého k jej počiatočnej 
orientácii na trh postupne pribúdali prvky vlastné politickej obci;

4. podotýka, že potreba nastolenia rovnováhy medzi posilňovaním slobôd jednotlivca a 
vytvorením a zvyšovaním kolektívnej bezpečnosti sa v posledných rokoch ukázala byť 
prioritou politiky Európskej únie, pričom nové formy terorizmu ešte viac zvýšili potrebu 
nastolenia rovnováhy týchto dvoch cieľov a nájdenia primeraného spôsobu, ktorým sa 
dosiahne ich vzájomná kompatibilita;   
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5. považuje za podstatné zabezpečiť právnu istotu a jednotnosť v rámci ochrany ľudských 
práv v celej Európe a zaručiť transparentnosť a neobmedzený výkon týchto práv; 

6. podotýka, že transparentnosť je demokratickým princípom, ktorý má kľúčové postavenie 
v rámci vzťahov medzi Úniou a jej občanmi, medzi justíciou Spoločenstva a jeho 
zákonodarstvom, medzi EÚ a jej členskými štátmi, ako aj EÚ a Rady Európy; 

7. podotýka, že za oblasť ľudských práv je Únia zodpovedná spolu s členskými štátmi, 
pričom sa však musí rešpektovať zásada subsidiarity;  

8. zdôrazňuje, že v niekoľkých členských štátoch boli zriadené národné inštitúcie 
zaoberajúce sa ľudskými právami, najmä so zreteľom na „Parížske zásady“ OSN, pričom 
jednou z úloh týchto orgánov je, kontrolovať vládnu politiku v oblasti ľudských práv a 
predchádzať tak nedostatkom a navrhovať zlepšenia, pretože účinnosť spočíva v prevencii 
a nie v riešení problémov;

Smerom k politike základných práv EÚ

9. víta podpísanie ústavnej zmluvy, ktorá poskytuje Súdnemu dvoru Európskych 
spoločenstiev plnú právomoc v oblasti priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, 
pristúpenia k Európskemu dohovoru o ľudských právach (ECHR), začlenenia Charty 
základných práv do Zmluvy a širšieho využívania postupu spolurozhodovania, čím sa 
upevní úloha Európskeho parlamentu;  

10. domnieva sa, že inštitúcie EÚ by si mali byť vedomé, že by mali aktívne podporovať a 
chrániť základné práva, ktoré sú dvomi cieľmi európskej únie, a v celom rozsahu ich 
zohľadniť pri navrhovaní a prijímaní právnych predpisov;

11. víta skutočnosť, že predseda Barroso rozhodol na žiadosť Parlamentu o vytvorení skupiny 
komisárov pre „základné práva, anti-diskrimináciu a rovnaké zaobchádzanie“; vyzýva 
Komisiu a najmä skupinu komisárov pre základné práva, aby vypracovali komplexnú a 
koherentnú stratégiu, ktorá by sa týkala rozsahu účinnosti základných a ľudských práv a 
hodnotenia ich vplyvu; 

Spolupráca s národnými inštitúciami pre ľudské práva a parlamentmi 

12. podporuje začatie stáleho dialógu o základných právach s parlamentmi členských štátov;

13. zastáva názor, že zhromažďovanie údajov, ako aj metodologická práca umožňujúca ich 
porovnávanie a analýzu, je prioritou;  domnieva sa, že vnútroštátne inštitúcie hrajú v tejto 
súvislosti kľúčovú úlohu;

14. vyjadruje názor, že by sa malo vytvoriť systematické hodnotenie vplyvu akýchkoľvek 
nových vnútroštátnych predpisov, a že v súvislosti s ním by malo dôjsť k harmonizácii 
postupov vnútroštátneho hodnotenia a výmene optimálnych postupov;

Spolupráca s medzinárodnými inštitúciami pre ľudské práva
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15. pripomína významnú úlohu rôznych monitorovacích mechanizmov a inštitúcií Rady 
Európy pôsobiacich v oblasti ľudských práv;  nalieha na inštitúcie EÚ a agentúru, aby 
stavali na tejto skúsenosti, zohľadnili tieto mechanizmy a využili normy vytvorené Radou 
Európy a ostatné dôležité výsledky jej práce; pevne trvá na tom, že táto spolupráca by 
nemala spôsobiť pokles noriem EÚ; 

16. verí, že by mal byť vypracovaný funkčný model spolupráce, a že nasledujúci legislatívny 
návrh Komisie týkajúci sa agentúry by mal obsahovať konkrétne návrhy, vrátane 
inštitucionalizovaného spojenia medzi Radou Európy a budúcou Agentúrou pre základné 
práva, aby sa zamedzilo zdvojeniu a dali agentúre všetky potrebné vstupné údaje;  

Agnetúra ako funkčný nástroj politiky EÚ v oblasti ľudských práv ako celku

17. zdôrazňuje, že zriadenie agentúry by malo pomôcť ďalšiemu prehĺbeniu vzájomnej 
dôvery medzi členskými štátmi;

18. domnieva sa, že ak sa ukáže, že je bezpodmienečne nutné zriadiť orgány, ktoré sa budú 
zaoberať monitorovaním osobitných aspektov politiky ľudských práv v celej Únii (akým 
je napríklad Inštitút pre rovnosť pohlaví) s cieľom zlepšenia uplatňovania politiky EÚ v 
týchto všetkých oblastiach, tieto orgány by mali byť formálne prepojené s agentúrou tak, 
že sa stanú súčasťou siete sietí; nalieha na Európsku radu, Radu a Komisiu, aby pri 
zriaďovaní nových orgánov, ktoré sa budú zaoberať základnými právami, postupovali 
racionálne, cenovo efektívne a konzistentne;

19. nalieha na Komisiu, aby dala agentúre silný mandát a právomoc sledovať vývoj Charty 
základných práv a ľudských práv v rámci Európskej únie a kandidátskych krajín, s 
ktorými boli podpísané prístupové zmluvy;

20. domnieva sa, že agentúra by mala byť zriadená ako mnohovrstevná štruktúra („sieť sietí“), 
ako špecializovaný orgán s horizontálnou právomocou, v rámci ktorého má každá vrstva 
svoju funkciu a prispieva k rozvoju kultúry základných práv v Únii;  je presvedčený, že 
agentúra by mala zhromažďovať všetky relevantné informácie, analýzy a skúsenosti z 
európskych a vnútroštátnych inštitúcií, parlamentov, vlád a orgánov pre ľudské práva, 
najvyšších/ústavných súdov, mimovládnych organizácií a existujúcich sietí, napríklad zo 
siete nezávislých odborníkov v oblasti ľudských práv, a osobitne z odborných poznatkov 
Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie (EUMC) a jeho informačnej 
siete RAXEN;

21. vyjadruje názor, že existujúce európske a vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva by mali 
byť súčasťou „siete sietí“, pričom agentúra by bola nástrojom zabezpečenia kvality a 
súdržnosti politiky EÚ v oblasti ľudských práv: pre tento účel by mala byť vytvorená 
mapa európskych, vnútroštátnych inštitúcií a fungujúcich sietí;

22. tvrdí, že pri tvorbe tohto nového nástroja by sa mala osobitná pozornosť venovať trom 
hlavným funkciám, ktoré musí ako inštitúcia plniť (podpora základných práv, ochrana 
základných práv a zvyšovanie informovansti hlavných účastníkov, inštitúcií EÚ a 
občanov) s cieľom uspokojenia strategických potrieb spoločného priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti;
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23. domnieva sa, že ako súčasť jej úloh, by budúca agentúry mala aktívne podporovať politku 
ľudských práv dvoma spôsobmi: určiť oblasti, v ktorých by boli legislatívne úpravy 
najviac vítané a monitorovať uplatňovanie a presadzovanie existujúcich právnych 
predpisov;

24. domnieva sa, že hlavnou úlohou agentúry by malo byť monitorovanie ľudských práv v EÚ 
s cieľom vypracovania ročnej správy, ktorú schvaľuje Európsky parlament, o situácii v 
oblasti týchto práv, o čo v minulých rokoch Európsky parlament neustále žiadal; 

25. trvá na tom, že agentúra by mala mať vzhľadom na ustanovenia článku 6 a článku 7 
Zmluvy o Európskej únii poradnú funkciu, podporovať činnosť Parlamentu a Rady a 
využívať informácie, vedomosti a odborné poznatky zozbierané z jej sietí; 

26. trvá na tom, že agentúra by mala podniknúť konkrétne kroky na nájdenie najlepšieho 
spôsobu informovania ľudí žijúcich v Európskej únii o základných právach, ktoré majú a 
vytvorenie kultúry základných práv v rámci EÚ, ktorá by ako jedna z jej základných 
hodnôt mohla byť úspešne presadzovaná za hranicami Únie;

27. zastáva názor, že agentúra by vzhľadom na plnenie svojich troch hlavných úloh mala 
zhromažďovať údaje z jej sietí a analyzovať ich a mala by mať právo predkladať 
stanoviská a odporúčania Parlamentu, Rade a Komisii;

28. domnieva sa, že monitorovanie agentúrou bude prínosom, pretože bude poskytovať 
horizontálny, ucelený pohľad na ochranu a podporu základných práv, a preto by malo 
zahŕňať všetky práva nachádzajúce sa v Charte základných práv a relevantné ustanovenia 
prvej časti ústavnej zmluvy; myslí si však, že agentúra by mala byť schopná stanoviť 
svoje priority formou tematických okruhov, ktoré bude definovať vo svojom ročnom 
pracovnom programe;

29. navrhuje, aby sa agentúra skladala z rôznych sektorov zaoberajúcich sa oblasťami, o 
ktorých hovorí Charta základných práv - ako doplnok k úlohe Európskeho strediska pre 
monitorovanie rasizmu a xenofóbie (EUMC) bojovať proti rasizmu a xenofóbii -
napríklad slobodou prejavu, zhromažďovania a združovania a myslenia, právom na 
vzdelanie a slobodu, solidaritu a sociánymi právami, právami dieťaťa, rovnosťou pohlaví, 
občianskymi právami a spravodlivosťou, rómskou otázkou a právami menšín;  

30. podotýka, že ochrana národnostných menšín v rozšírenej EÚ bude významným 
problémom, a že sa nedosiahne jednoducho len bojom proti xenofóbii a diskriminácii; 
zdôrazňuje, že sa tento komplikovaný problém musí vnímať z viacerých uhlov pohľadu, a 
preto by sa malo otázkou národnostných menšín zaoberať osobitné oddelenie agentúry;   

31. považuje za nevyhnutné, aby bola agentúra nezávislá, a aby mala dostatok personálu a 
rozpočtových zdrojov, ktoré by jej umožnili plniť jej ambiciózny mandát,  a správnu 
radu, ktorú by tvorili zástupcovia členských štátov, najvyšších/ústavných súdov, orgánov 
pre ľudské práva, inštitúcií EÚ a Rady Európy na vysokej úrovni

32. domnieva sa, že v agentúre by mali pracovať vysoko kvalifikovaní zamestnanci s 
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vedeckými odbornými vedomosťami a nespochybniteľnou vierohodnosťou, a že riaditeľ 
agentúry by sa mal vyznačovať okrem vysoko odborného profilu aj vynikajúcimi 
výsledkami v oblasti ľudských práv v jednom z členských štátov alebo európskej alebo 
medzinárodnej organizácii;

33. poveruje predsedu(-níčku) Parlamentu, aby toto uznesenie Európskeho parlamentu 
postúpil(a) Európskej rade a Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, 
vnútroštátnym orgánom pre ľudské práva, Rade Európy, OBSE a OSN.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

The EU context

1. In order to understand what the protection of fundamental rights within the European 
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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 
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 

  
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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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

Cooperation with international bodies

  
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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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 
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.
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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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