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POBUDE 

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. poudarja, da je treba še naprej spodbujati in krepiti varstvo in celovit razvoj temeljnih 

pravic v skladu s Pogodbama in Listino Evropske unije o temeljnih pravicah ter zlasti 

zagotoviti, da bodo Evropska unija, njene institucije in vse države članice spoštovale in 

promovirale vrednote Evropske unije iz člena 2 in vseh drugih ustreznih členov Pogodbe 

EU; poudarja, da bi morale evropske institucije prevzeti vodilno vlogo v teh 

prizadevanjih, in poudarja, da bi morale biti države članice zgled pri učinkovitem 

izpolnjevanju obveznosti; 

2. poudarja, da pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin veliko pripomore k varovanju človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin državljanov EU in držav članic; je seznanjen z mnenjem 2/13 Sodišča Evropske 

unije, da osnutek sporazuma o pristopu Evropske unije k tej konvenciji ni združljiv s 

pravom EU; poziva Komisijo in Svet, naj čim prej obravnavata pomisleke, ki jih je 

izrazilo Sodišče, da bo mogoče v celoti izpolniti obveznost iz člena 6(2) Pogodbe EU o 

pristopu k Evropski konvenciji o človekovih pravicah ter čim prej obnoviti pogajanja na 

način, ki varstvu pravic v Evropski uniji dodaja vrednost; 

3. opozarja, da bi bilo treba podrobno preučiti vse zakonodajne predloge, skupaj z 

mednarodnimi sporazumi, in vse politike EU na splošno, ter poskrbeti, da bodo skladni z 

Listino o temeljnih pravicah; poziva države članice in Komisijo, naj zagotovijo, da se bo 

vsa zakonodaja EU, vključno s programi gospodarskega in finančnega prilagajanja, ki že 

vplivajo na življenjske razmere številnih ljudi, nenehno izvajala v skladu z Listino o 

temeljnih pravicah in Evropsko socialno listino (člen 151 PDEU), zlasti glede varstva 

ekonomskih in socialnih pravic; 

4. meni, da kršitve pravic, zlorabe ali neenakosti v državah članicah ogrožajo demokracijo in 

pravno državo, pa tudi zmanjšujejo zaupanje državljanov v institucije Evropske unije; 

poudarja vlogo Parlamenta kot edine neposredno izvoljene institucije pri pregledovanju 

zakonodajnih predlogov in politike, da se zagotovi skladnost z Listino; poziva 

zakonodajalca EU, naj promovira vrednote Evropske unije, kot določa člen 3 PEU, zlasti 

vključenost in enakost, kot to določajo členi 8, 9 in 10 PDEU;  

5. opozarja, da je treba sedaj, še bolj kot kdajkoli prej, zagotoviti usklajenosti med 

notranjimi in zunanjimi vidiki, skupaj z mednarodnimi sporazumi, pri varstvu in 

promoviranju človekovih pravic v Evropski uniji, in poudarja, da morajo biti zakonodaja 

in oblikovanje politike na področju varnosti in pravosodja ter zunanja razsežnost politik 

Unije v skladu z Listino o temeljnih pravicah in Evropsko konvencijo o človekovih 

pravicah, saj morajo biti varnostne in pravosodne politike namenjene zagotavljanju in 

varovanju svobode in temeljnih pravic; 

6. poudarja, da je pomembno zagotoviti, da se v vseh državah članicah učinkovito in 

usklajeno varuje načelo pravne države in preprečujejo kršitve temeljnih pravic, ter 

priznava, da ima pravna država osrednjo vlogo pri preprečevanju kršitev temeljnih pravic; 
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opozarja, da so temeljne pravice sestavni del vrednot Evropske unije in da člen 7 Pogodbe 

EU vsebuje mehanizem za odzivanje v primeru, da država članica huje in vztrajno krši 

temeljne pravice ali obstaja očitno tveganje, da bi država članica lahko huje kršila 

vrednote iz člena 2 PEU, ter poudarja, da bi se moral člen 7 enotno uporabljati za vse 

države članice, da se zagotovi enaka obravnava; 

7. zato pozdravlja okvirne določbe, ki jih je 11. marca 2014 Komisija sprejela o novem 

okviru EU za krepitev načela pravne države, ter sklep Sveta za splošne zadeve z dne 16. 

decembra 2014 o vzpostavitvi trajnega dialoga o položaju pravne države v Evropski uniji 

med državami članicami in Svetom, saj bi bilo treba oba mehanizma uporabiti pred 

začetkom postopkov iz člena 7 PEU, ter poziva Komisijo in Svet, naj redno obveščata 

Parlament; 

8. vendar hkrati opozarja na velike ovire za njegovo izvajanje, zlasti da je za uradno 

ugotovitev o obstoju hudih in vztrajnih kršitev temeljnih vrednot Unije v državi članici v 

skladu s členom 7(2) PEU potrebno soglasje v Svetu;  

9. poziva institucije EU in države članice, naj uvedejo dodaten mehanizem za učinkovito 

spremljanje spoštovanja temeljnih pravic in načela pravne države v državah članicah; je 

prepričan, da bi bilo treba ne glede na obstoječe mehanizme, ki jih je že mogoče uporabiti 

v primeru hudih in vztrajnih kršitev, s predlagano alternativo: 

 (a)  razširiti mandat Agencije EU za temeljne pravice na spremljanje temeljnih pravic in 

pravne države v vseh državah članicah v okviru uporabe prava Evropske unije in zunaj 

njega, da bi bilo mogoče javno razkriti informacije, da je država članica kršila 

temeljne pravice; 

 (b)  Komisiji omogočiti, da pri kršitvah člena 2 PEU na podlagi ugotovitev v poročilih 

Agencije za temeljne pravice sproži postopke za ugotavljanje kršitev, s čimer bi 

učinkovito zagotovili visoko raven varstva temeljnih pravic v državah članicah; 

10. poudarja pomen sodelovanja med institucijami EU in nacionalnimi parlamenti, pa tudi 

med temi organi in Svetom Evrope ter drugimi organizacijami; poudarja, da je varstvo 

pravic manjšin osnovno načelo demokracije in obžaluje vse oblike diskriminacije manjšin 

ter ranljivih oseb in skupnosti, kot določa člen 2 PEU, in je seznanjen s sklepom Sveta, da 

bo spremljal položaj človekovih pravic v Evropski uniji; 

11. opozarja na bistveni pomen pravočasnega in pravilnega prenosa in izvajanja prava EU, 

zlasti kadar vpliva na temeljne pravice ali jih razvija; 

12. poudarja, da je treba v Evropski uniji okrepiti institucionalno preglednost, demokratično 

odgovornost in odprtost, ter poziva pristojne institucije EU in vse države članice, naj: 

 – si bolj prizadevajo za takojšnji pregled Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti 

do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, s čimer bi zagotovili 

največjo možno preglednost in preprostejše postopke za dostop javnosti do informacij 

in dokumentov; pri tem poziva Komisijo, naj ponovno začne zakonodajno pobudo za 

akt o dostopnosti v obliki horizontalnega instrumenta, s katerim bi lahko okrepili 

varstvo invalidov in zagotovili kohezijo med vsemi politikami EU v tem pogledu, 
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 – predlagajo pregled uredbe o evropski državljanski pobudi (Uredba (EU) št. 211/2011) 

v tem parlamentarnem zakonodajnem obdobju, da bi izboljšali njeno delovanje, dodali 

spremembe, s katerimi bi odpravili upravne, organizacijske in finančne ovire, zaradi 

katerih ne morejo vsi evropski državljani prek evropske državljanske pobude ustrezno 

uveljavljati demokratičnega vpliva, kot to določajo Pogodbe; poziva Komisijo, naj v 

svoj predlog vključi potrebne določbe, na podlagi katerih nekaterim skupinam 

državljanov, kot so slepi ali tisti, ki živijo v tujini, ne bi bilo več onemogočeno 

uveljavljanje pravice do podpore državljanskih pobud, saj tako izključevanje omejuje 

enakost med državljani in njihovo vključenost; 

 – pregledajo Direktivo št. 93/109/ES o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in 

pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki 

prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani, in tako državljanom EU s 

prebivališčem v državi, ki ni njihova matična država, omogočijo udeležbo na 

evropskih volitvah v državi prebivališča; poziva države članice, naj vsem svojim 

državljanom, tudi tistim, ki ne živijo v EU, omogočijo, da oddajo svoj glas na 

evropskih volitvah, zlasti s pomočjo pravočasno izvedene informacijske kampanje; 

 – pretehtajo dejstvo, da vse večji delež prebivalstva ostaja brez vsake volilne pravice na 

nacionalnih volitvah, saj ne morejo glasovati v matični državi niti v državi 

prebivališča. 
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