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Predlog spremembe 1
Morten Messerschmidt
v imenu skupine ECR

Poročilo A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU
(2017/2089(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 27a. poudarja, da je bila ponovna 
uvedba nadzora na nacionalnih mejah ob 
doslednem spoštovanju človekovih pravic 
v veliki večini primerov nujna in uspešna, 
saj je preprečila, da bi migranti, droge in 
orožje nezakonito prečkali meje med 
državami članicami; v zvezi s tem poziva 
Komisijo, naj spoštuje države članice, ki 
se odločijo nadzorovati svoje meje, v 
najboljšem interesu celotne Unije;
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Predlog spremembe 2
Morten Messerschmidt
v imenu skupine ECR

Poročilo A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU
(2017/2089(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. opozarja na obveznost iz člena 6 
PEU o pristopu k Evropski konvenciji o 
človekovih pravicah; poziva Komisijo, naj 
sprejme potrebne ukrepe za odpravo 
pravnih ovir, ki preprečujejo sklenitev 
pristopnega procesa, predloži nov osnutek 
o pristopu Unije k Evropski konvenciji o 
človekovih pravicah in pripravi pozitivne 
rešitve za zadržke, na katere je opozorilo 
Sodišče Evropske unije v mnenju št. 2/13 z 
dne 18. decembra 2014; meni, da bi z 
zaključkom tega postopka uvedli dodatne 
zaščitne ukrepe za temeljne pravice 
državljanov in prebivalcev Unije in 
zagotovili dodaten mehanizem za 
uveljavljanje človekovih pravic, natančneje 
možnost vložitve pritožbe pri Evropskemu 
sodišču za človekove pravice v zvezi s 
kršitvijo človekovih pravic zaradi 
delovanja institucije EU ali države članice, 
ki izvaja pravo EU, če kršitev sodi na 
področje uporabe Evropske konvencije o 
človekovih pravicah; poleg tega meni, da 
bo sodna praksa Evropskega sodišča za 
človekove pravice poleg sodne prakse 
Sodišča Evropske unije na tem področju še 
dodatno okrepila sedanje in prihodnje 
delovanje Unije za spoštovanje in 
spodbujanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin na področju državljanskih 
svoboščin, pravosodja in notranjih zadev; 

28. opozarja na obveznost iz člena 6 
PEU o pristopu k Evropski konvenciji o 
človekovih pravicah; poziva Komisijo, naj 
sprejme potrebne ukrepe za odpravo 
pravnih ovir, ki preprečujejo sklenitev 
pristopnega procesa, predloži nov osnutek 
o pristopu Unije k Evropski konvenciji o 
človekovih pravicah in pripravi pozitivne 
rešitve za zadržke, na katere je opozorilo 
Sodišče Evropske unije v mnenju št. 2/13 z 
dne 18. decembra 2014; meni, da bi z 
zaključkom tega postopka uvedli dodatne 
zaščitne ukrepe za temeljne pravice 
državljanov in prebivalcev Unije in 
zagotovili dodaten mehanizem za 
uveljavljanje človekovih pravic, natančneje 
možnost vložitve pritožbe pri Evropskemu 
sodišču za človekove pravice v zvezi s 
kršitvijo človekovih pravic zaradi 
delovanja institucije EU ali države članice, 
ki izvaja pravo EU, če kršitev sodi na 
področje uporabe Evropske konvencije o 
človekovih pravicah; poleg tega meni, da 
bo sodna praksa Evropskega sodišča za 
človekove pravice poleg sodne prakse 
Sodišča Evropske unije na tem področju še 
dodatno okrepila sedanje in prihodnje 
delovanje Unije za spoštovanje in 
spodbujanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin na področju državljanskih 
svoboščin, pravosodja in notranjih zadev; v 
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zvezi s tem obžaluje, da Sodišče Evropske 
unije sodnikom še vedno ni dodelilo 
pravice do svobodnega izražanja 
odklonilnega mnenja, kar je v nasprotju z 
vedno večjo politično vlogo, ki jo imajo 
odločitve sodišča; dvomi, da je ta politika 
v sodobni demokraciji upravičena; 
ugotavlja, da ima Evropsko sodišče za 
človekove pravice v Strasbourgu 
dolgoletno prakso dopuščanja odklonilnih 
mnenj, kar je privedlo do boljše in 
jasnejše sodne prakse;
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