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SPOŠTOVANJE TEMELJNIH PRAVIC V UNIJI

Dolgo časa je pravno podlago za temeljne pravice na ravni EU tvorilo predvsem sklicevanje
na Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v ustanovnih
pogodbah. To pomeni, da je bila sodna praksa Sodišča Evropske unije dolgo ključna
pri uveljavljanju spoštovanja človekovih pravic v EU. Z začetkom veljavnosti Lizbonske
pogodbe se je ta pravna podlaga razširila z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, ki
je postala pravno zavezujoča.

PRAVNA PODLAGA

Varstvo temeljnih pravic je eno temeljnih načel prava EU. Evropske pogodbe dolgo časa niso
vsebovale seznama teh pravic, temveč so se le sklicevale na Evropsko konvencijo o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). V pogodbah so bile temeljne pravice, ki
izhajajo iz skupnega ustavnega izročila držav članic, pojmovane kot splošna načela prava
Skupnosti. Poleg tega je Sodišče Evropske unije s svojo sodno prakso skozi čas zelo pripomoglo
k razvoju in spoštovanju temeljnih pravic.
S sprejetjem Lizbonske pogodbe konec leta 2009 se je to področje bistveno spremenilo, saj ima
EU od takrat pravno zavezujočo Listino o temeljnih pravicah. V členu 2 Pogodbe o Evropski
uniji (PEU) je navedeno, da „Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva,
svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno
s pravicami pripadnikov manjšin“.
V členu 6 Pogodbe o Evropski uniji je zapisano:
„Unija priznava pravice, svoboščine in načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah
z dne (…) 12. decembra 2007, ki ima enako pravno veljavnost kot Pogodbi“.
„Unija pristopi k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin“.
„Temeljne pravice, kakor jih zagotavlja Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin in kakor izhajajo iz skupnega ustavnega izročila držav članic so kot splošna
načela del prava Unije“.
Člen 7 Pogodbe o Evropski uniji povzema določbo iz predhodne Pogodbe iz Nice, ki hkrati
vzpostavlja mehanizem za preprečevanje v primeru „očitnega tveganja, da bi država članica
lahko huje kršila vrednote iz člena 2“ Pogodbe o Evropski uniji, ter mehanizem za izvajanje
sankcij v primeru, da ena od držav članic hujše in vztrajno krši te vrednote. Evropski parlament
ima tako pravico do pobude, s katero lahko pozove k izvajanju prvega mehanizma, kot tudi
pravico do demokratičnega nadzora, saj mora odobriti njuno izvajanje.
Tudi določbe o zunanjem delovanju Unije se sklicujejo na človekove pravice in na temeljne
svoboščine (člen 21 PEU). Člen 67 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa da
„Unija vzpostavi območje svobode, varnosti in pravice ob spoštovanju temeljnih pravic in
različnih pravnih sistemov in izročil držav članic“.
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Nekatere določbe te pogodbe vsebujejo tudi posebne pravice. Gre predvsem za člen 8 Pogodbe
o delovanju Evropske unije, ki se nanaša na enakost spolov, in za člen 10 o boju proti
diskriminaciji.
Člen 15 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki povzema določbo iz predhodne Pogodbe
iz Nice, vsaki fizični ali pravni osebi iz katere od držav članic dodeljuje pravico dostopa do
dokumentov institucij, organov in agencij Unije. Člen 16 te pogodbe vsebuje pravico do varstva
osebnih podatkov.

DOSEŽKI

A. Sodna praksa Sodišča Evropske unije
Sodišče Evropske unije že dolgo poudarja, da je treba spoštovati temeljne pravice vsakega
posameznika. Njegova bogata sodna praksa postavlja standarde varstva in se pri tem opira
na skupek pravnih virov: določbe ustanovnih pogodb, vključno z Listino Evropske unije
o temeljnih svoboščinah; mednarodne konvencije, na katere se sklicujeta ustanovni pogodbi –
to velja predvsem za Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
ter za Ženevsko konvencijo o statusu beguncev iz leta 1951; temeljne pravice, ki izhajajo iz
skupnega ustavnega izročila držav članic; mednarodni pravni instrumenti, katerih pogodbenice
so države članice in katerih pogodbenica je tudi EU.
Sodišče Evropske unije poleg skladnosti zakonodaje EU s temeljnimi pravicami preverja
tudi skladnost ukrepov, ki so jih na nacionalni ravni sprejele države članice za uporabo ali
upoštevanje prava EU.
Sodna praksa Sodišča se je razvila predvsem na podlagi predhodnega odločanja
(člen 267 PDEU).
B. Listina Evropske unije o temeljnih pravicah
Evropska komisija, Svet in Evropski parlament so listino (1.1.6) razglasili 7. decembra 2000
na Evropskem svetu v Nici, leta 2007 pa je bila ponovno potrjena in spremenjena. Pravno
zavezujoča je postala decembra 2009 in ima v skladu s členom 6 PEU enako pravno veljavnost
kot ustanovni pogodbi.
Pravice, ki jih vsebuje, niso nove: Listina Evropske unije o temeljnih pravicah temelji na
„uveljavljenem pravu“, to pomeni, da v enem dokumentu združuje temeljne pravice, ki jih že
priznavajo pogodbe EU, skupna ustavna načela držav članic, Evropska konvencija o človekovih
pravicah ter socialne listine EU in Sveta Evrope. Vseeno pa besedilo z uveljavljanjem pravic, kot
je varstvo osebnih podatkov, ali pravic, povezanih z bioetiko, daje posebno mesto težavam, ki
izhajajo iz sedanjega in prihodnjega razvoja na področju informacijske tehnologije ali genskega
inženiringa. To je tudi v skladu z nedavnimi pozivi k preglednosti in nepristranskosti v delovanju
uprave Unije, saj vključuje pravico do dobrega upravljanja in dostopa do upravnih dokumentov,
in povzema bistvene dele sodne prakse Sodišča na tem področju.
Listina v enem samem besedilu združuje vse osebne pravice ter tako uresničuje načelo
nedeljivosti temeljnih pravic. S tem opušča razlikovanje, ki ga je bilo doslej mogoče zaslediti
v evropskih in mednarodnih besedilih, med državljanskimi in političnimi pravicami na eni
strani ter ekonomskimi in socialnimi pravicami na drugi, saj navaja vse omenjene pravice, ki
jih povezuje z nekaterimi poglavitnimi načeli: človekovo dostojanstvo, temeljne svoboščine,
enakost med ljudmi, solidarnost, državljanske pravice in pravičnost.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_1.1.6.pdf
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Listina je namenjena zgolj varstvu temeljnih pravic posameznikov v zvezi z ukrepi, ki jih
sprejmejo institucije EU in države članice pri uporabi pogodb EU. Protokol uvaja številna
odstopanja za Združeno kraljestvo in Poljsko, njihovo področje uporabe pa je nejasno.
C. Pristop EU k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(EKČP)
Konvencija, ki jo je sprejel Svet Evrope leta 1950 in je bila dopolnjena s številnimi protokoli,
je poglavitno besedilo na področju temeljnih pravic. Sestavljena je iz dveh delov: prvi del
o pravicah in svoboščinah zajema 17 členov, drugi del pa opisuje način delovanja in pristojnosti
Evropskega sodišča za človekove pravice, ki ima sedež v Strasbourgu. Sodišče ima bogato sodno
prakso, ki natančno določa različne pravice iz konvencije. Med njimi so pravica do življenja
(člen 2), prepoved mučenja (člen 3), prepoved suženjstva in prisilnega dela (člen 4).
Evropska unija ni pogodbenica te konvencije. So pa njene pogodbenice vse države članice.
V členu 6(2) PEU je navedeno, da mora Unija pristopiti k Evropski konvenciji o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kar bi pomenilo, da bi Unijo, tako kot sedaj
njene države članice, na področju spoštovanja temeljnih pravic nadziral zunanji pravni organ,
specializiran za varstvo temeljnih pravic, in sicer Evropsko sodišče za človekove pravice. Ta
pristop bo omogočil evropskim državljanom in tudi državljanom tretjih držav na ozemlju EU,
da na podlagi določb Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
neposredno na Evropskem sodišču za človekove pravice izpodbijajo pravne akte, ki jih je
sprejela EU, pod istimi pogoji kot pravne akte držav članic.
Med Evropsko unijo in Svetom Evrope sedaj potekajo pogajanja o pristopu EU h konvenciji.
Evropska komisija je julija 2013 pozvala Sodišče Evropske unije, naj se izreče o skladnosti
osnutka pristopnega sporazuma z ustanovnima pogodbama. 18. decembra 2014 je Sodišče
Evropske unije ugotovilo, da osnutek sporazuma o pristopu EU k EKČP ni v skladu s pravom
EU (Mnenje 2/13).
D. Agencija Evropske unije za temeljne pravice
Agencija je naslednica Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije, ki je
bil ustanovljen leta 1997. Glavna naloga centra je bila, da je EU in njenim državam
članicam posredoval objektivne, zanesljive in na evropski ravni primerljive podatke o rasizmu,
ksenofobiji in antisemitizmu ter jim s tem pomagal pri izvajanju ukrepov in oblikovanju
ustreznih politik. Z uredbo Sveta februarja 2007[1] je bila ustanovljena Agencija. Deluje od
marca 2007, sedež pa ima na Dunaju. Njena naloga je, da institucijam EU in državam članicam
zagotavlja pomoč in strokovno znanje na področju temeljnih pravic. Agencija ni pooblaščena za
obravnavanje posameznih pritožb niti za sprejemanje odločitev na področju zakonske ureditve
ali za spremljanje stanja na področju temeljnih pravic v državah članicah v skladu s členom 7
Pogodbe o Evropski uniji. Področja delovanja agencije so opredeljena v petletnem okviru.
Njene naloge zajemajo predvsem zbiranje, analiziranje, razširjanje in vrednotenje pomembnih
informacij in podatkov, izvajanje znanstvenih raziskav in poizvedb, pripravljanje predhodnih
študij in študij izvedljivosti ter objavo letnega poročila o temeljnih pravicah in tematskih poročil.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

A. Splošni pristop
Parlament že od nekdaj daje velik pomen spoštovanju temeljnih pravic v Uniji. Od leta 1993
vsako leto na podlagi poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje

[1]Uredba (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 2007; UL L 53, 22.2.2007.
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zadeve organizira razpravo in sprejme resolucijo o tem vprašanju. Prav tako je sprejel več
resolucij o posebnih vprašanjih glede varstva temeljnih pravic v državah članicah.
B. Posebni ukrepi
Parlament se je zlasti ukvarjal s kodifikacijo temeljnih pravic v pravno zavezujoč dokument.
Odgovoren je bil za izjavo o načelih za opredelitev temeljnih pravic, ki so jo tri politične
institucije Unije (Komisija, Svet in Parlament) sprejele 5. aprila 1977 in razširile leta 1989.
Leta 1994 je pripravil seznam temeljnih pravic, ki jih zagotavlja Unija. Posebno pozornost je
namenil pripravi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, tako da jo je označil za eno od
svojih ustavnih prednostnih nalog in natančneje opredelil zahteve, ki bi jih morala izpolnjevati,
zlasti bi:
— morala imeti popolnoma zavezujoč pravni status, tako da bi bila vključena v Pogodbo

o Evropski uniji („Listina [...] ki bi bila zgolj nezavezujoča izjava in [...] bi zgolj naštevala
obstoječe pravice, bi razočarala legitimna pričakovanja državljanov“). Zato je Parlament
pozval, naj se ta listina vključi v Pogodbo iz Nice in tudi v novo ustavno pogodbo;

— bilo treba priznati nedeljivost temeljnih pravic, s čimer bi bilo mogoče Listino Evropske
unije o temeljnih pravicah uporabljati za vse institucije in organe EU ter za vse njene
politike, vključno s tistimi iz drugega in tretjega stebra, v okviru pristojnosti in nalog, ki
jih ima EU na podlagi pogodb.

Prav tako je Parlament redno pozival, naj EU pristopi k Evropski konvenciji o človekovih
pravicah, in pri tem poudarjal, da to ne bi podvajalo vloge sedaj zavezujoče listine. Večkrat je
pozval k ustanovitvi Agencije za temeljne pravice.
V dveh resolucijah iz leta 2014 je prav tako pozval k ustanovitvi köbenhavnskega mehanizma,
ki bo učinkovitejše orodje za zagotovitev, da bodo države članice dejansko spoštovale temeljne
pravice Unije in izpolnjevale zahteve po demokraciji in pravni državi. 25. oktobra 2016 je
Parlament sprejel resolucijo s priporočili Komisiji o uvedbi mehanizma EU za demokracijo,
pravno državo in temeljne pravice.
Sarah Sy
04/2017
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