Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2009
5. volební období

376.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
ze 47. schůze konané dne 13. února 2009

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii
a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po úvodním slově místopředsedy vlády pro evropské
záležitosti RNDr. Alexandra Vondry, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Jana Bauera
a po rozpravě

I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:
Poslanecká sněmovna
dává souhlas k ratifikaci Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii
a Smlouvu o založení Evropského společenství;

II.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, berouc v úvahu právní status
přiznaný Listině základních práv Evropské unie Lisabonskou smlouvou
a) odmítá snahy o extenzivní výklad rozsahu uplatnění Listiny základních práv
Evropské unie a s tím spojené pokusy o otevírání otázek souvisejících s koncem
a výsledky druhé světové války,
b) vyzdvihuje pozitivní význam Česko–německé deklarace a v ní vyjádřenou vůli
nezatěžovat budoucnost politickými a právními otázkami pocházejícími
z minulosti,
c) potvrzuje, že dobré sousedské vztahy a plnoprávné členství České republiky
v Evropské unii patří k zahraničně politickým prioritám České republiky,

d) vychází z toho, že rozsah a podmínky restitučního zákonodárství jsou zcela
a výlučně v pravomoci českých ústavních orgánů,
a prohlašuje, že:
1. ustanovení Listiny základních práv Evropské unie jsou při dodržení zásady
subsidiarity určena orgánům, institucím a jiným subjektům Unie, a dále členským
státům, výhradně pokud uplatňují právo Unie,
2. právní status, který je přiznáván Listině základních práv Evropské unie, proto bez
jakýchkoli pochybností zajišťuje, že nemůže retroaktivně působit na právní
a majetkové vztahy vyplývající z československého zákonodárství z let
1940 – 1946, stejně jako dosavadní judikaturu evropských a vnitrostátních soudů,
která tyto právní a majetkové otázky řeší;
III.

p o vě ř u j e
místopředsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

IV.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu
o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi výboru pro evropské
záležitosti.
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ověřovatel výboru
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zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

