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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za ustavne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti njenih členov 44 in 
51,

– ob upoštevanju študije z naslovom The interpretation of Article 51 of the EU Charter of 
Fundamental Rights: the dilemma of stricter of broader application of the Charter to 
national measures (Razlaga člena 51 Listine EU o temeljnih pravicah: vprašanje ožje ali 
širše uporabe Listine pri nacionalnih ukrepih), ki jo je februarja 2016 objavil Tematski 
sektor C Generalnega direktorata za notranjo politiko,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2016 o uvedbi mehanizma EU za 
demokracijo, pravno državo in temeljne pravice1, zlasti odstavka 20,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2017 o morebitnem razvoju in 
prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije2, zlasti odstavka 45,

A. ker so v členu 6 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) priznane pravice, svoboščine in načela 
iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 7. decembra 2000, prilagojene 
12. decembra 2007 v Strasbourgu, ki ima enako pravno veljavnost kot Pogodbi;

B. ker so v skladu s členom 51 Listine njene določbe med drugim naslovljene na 
institucije, organe, urade in agencije Unije; ker je v členu 51(1) navedeno, da se določbe 
Listine za države članice uporabljajo samo, ko izvajajo pravo Unije;

C. ker je v členu 51(1) navedeno tudi, da institucije in organi Unije spodbujajo uporabo 
Listine; poudarja, da Listina ni zgolj sklop prepovedi, temveč bi jo morali obravnavati 
tudi kot sredstvo za sprejetje ukrepov, da se zagotovi učinkovito izvajanje njenih 
določb;

D. ker je v členu 6 PEU poudarjeno tudi, da so temeljne pravice, kakor jih zagotavlja 
Evropska konvencija o človekovih pravicah, kot splošna načela del prava Unije;

E. ker se člen 151 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) sklicuje na temeljne 
socialne pravice, kot so pravice iz Evropske socialne listine;

F. ker v svoji študiji iz novembra 2017 o izvajanju Listine EU o temeljnih pravicah v 
institucionalnem okviru EU3 med drugim obravnava pomen Listine za dejavnosti 
Komisije v okviru Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost 
(Pogodba o EMS) in evropskega semestra; ker se pri gospodarskem upravljanju Unije 
premalo pozornosti posveča socialnim pravicam, navedenim v Listini; ker je treba te 

                                               
1 UL C 215, 19.6.2018, str. 162.
2 UL C 252, 18.7.2018, str. 201.
3 The Implementation of the Charter of Fundamental Rights in the EU institutional framework (Izvajanje Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU), Evropski parlament, Generalni direktorat za 
notranjo politiko Unije, Tematski sektor C – Pravice državljanov in ustavne zadeve, november 2017.
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pravice obravnavati kot prave temeljne pravice;

G. ker je Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) v svojih mnenjih o 
izboljšanju dostopa do pravnih sredstev na področju poslovnih storitev in človekovih 
pravic na ravni EU1 ter o izzivih in priložnostih za izvajanje Listine o temeljnih 
pravicah navedla več priporočil za učinkovito izvajanje Listine o temeljnih pravicah2;

1. meni, da je treba Listino o temeljnih pravicah uporabljati ob popolnem upoštevanju 
Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), pri čemer je treba priznati tudi 
pomembnost Evropske socialne listine in evropskega stebra socialnih pravic, ter poziva 
Komisijo, naj pospeši postopek pristopa EU k EKČP in da večjo prednost proučitvi 
možnosti pristopa EU k Evropski socialni listini;

2. poziva Komisijo, naj pojasni področje uporabe člena 51 Listine, saj različne razlage 
prispevajo k zmedi in povzročajo nejasno in neustrezno uporabo Listine3;

3. poziva Komisijo, naj državam članicam zagotovi smernice, kako naj pri izvajanju prava 
Unije upoštevajo temeljne pravice;

4. poudarja, da je treba v skladu s členom 51(1) Listine spodbujati pravice in načela, 
določene v njej, in opozarja na povezavo med vrednotami Unije in Listino, pa tudi s 
københavnskimi merili za pristop tretjih držav k Uniji; obžaluje, da EU zaenkrat še 
nima na voljo celovitega mehanizma za varstvo demokracije, pravne države in 
temeljnih pravic, za katerega se je v svoji resoluciji z dne 14 novembra 20184 zavzel 
Parlament in ki bi omogočal sistematično preverjanje sprememb v institucijah in 
organih EU in v državah članicah, pri katerih bi bilo treba ukrepati za zaščito in 
uresničevanje pravic, svoboščin in načel Listine; zlasti predlaga, da teh pogojev v 
okviru københavnskih meril ne bi enostavno uporabljali samo v času pristopnega 
procesa, temveč bi države članice redno ocenjevali glede na ta merila;

5. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se Listina v državah članicah uporablja le pri izvajanju 
prava EU, ter poziva različne institucije EU, naj preučijo možnost, da bi pri naslednji 
reviziji Pogodbe razširili področje uporabe Listine;

6. poziva Komisijo, druge institucije EU ter nacionalne in regionalne vlade držav članic, 
naj se v zvezi s temeljnimi pravicami redno posvetujejo z Agencijo za temeljne pravice; 
poleg tega poziva, naj se v okviru evropskega semestra uvedeta obvezna ocena in 
pregled, kako države članice upoštevajo določbe Listine;

7. je zaskrbljen, ker Komisija pred sprejetjem zakonodajnih predlogov ne izvaja 
sistematično ocen učinka na temeljne pravice, in poziva Komisijo, Svet in Parlament, 
naj za vsak zakonodajni predlog neodvisno in celovito preverijo združljivost in ocenijo 
učinek na temeljne pravice, tako da se temeljne pravice vključijo v vsa pomembna 
politična področja;

                                               
1 Mnenje FRA 1/2017, 10. april 2017.
2 Mnenje FRA 4/2018, 24. septembra 2018.
3Glej na primer oddelek 2.3 Mnenja FRA 4/2018 z dne 24. septembra 2018.
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0456.
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8. poziva Komisijo, Svet in Parlament, naj zagotovijo sistematične oblike posvetovanja z 
organi in institucijami, ki imajo strokovno znanje o človekovih pravicah na splošno in 
zlasti o Listini o temeljnih pravicah; se v zvezi s tem sklicuje na Agencijo za temeljne 
pravice, pa tudi ustrezne organe Sveta Evrope in Združenih narodov:

9. opozarja, da je Sodišče razsodilo1, da mora Komisija v celoti upoštevati Listino tudi pri 
nalogah, ki so ji bile dodeljene v okviru Pogodbe o EMS, zlasti v zvezi s podpisovanjem 
memorandumov o soglasju, in da to velja tudi za priporočila za posamezne države v 
okviru evropskega semestra; poziva Komisijo, naj ocene učinka na temeljne pravice 
sistematično vključi v socialno-ekonomsko upravljanje EU, pri tem pa naj posebno 
pozornost posveti združljivosti s socialnimi določbami Listine;

10. opozarja, da lahko pomanjkljiv prenos in neustrezno izvajanje prava EU v državah 
članicah dejansko vplivata na uveljavljanje temeljnih pravic EU; v tem smislu želi 
spomniti na vlogo Komisije kot varuhinje pogodb, kar pomeni, da je končno – če ne 
celo primarno – odgovorna za varovanje temeljnih pravic, po potrebi s pomočjo 
postopkov za ugotavljanje kršitev; jo v zvezi s tem poziva, naj bo bolj odločna pri 
zagotavljanju ustreznega izvajanja zakonodaje EU, zlasti kar zadeva pravico do varstva 
okolja iz člena 37 Listine, in naj bolj prizadevno, neomajno in skrbno sproža postopke 
za ugotavljanje kršitev; želi spomniti, kako pomembno je, da se steber Aarhuške 
konvencije o dostopu do pravnega varstva hitro uvede in ustrezno izvaja;

11. poudarja, da področje uporabe Listine zajema tudi agencije EU; zato navaja, da bi bilo 
treba v vse osnutke ali revizije uredb ali sklepov o ustanovitvi agencij vključiti navedbo, 
da morajo agencije v okviru svojih zadevnih pooblastil spoštovati Listino ter 
mednarodno pravo o človekovih pravicah; poziva vse agencije, naj sprejmejo strategijo 
za temeljne pravice, vključno s kodeksom ravnanja za svoje uslužbence in neodvisnim 
mehanizmom za odkrivanje in prijavljanje kršitev temeljnih pravic; spodbuja zlasti 
Frontex in Evropski azilni podporni urad (EASO), naj v celoti spoštujejo Listino, ne le v 
okviru svoje splošne politike, temveč tudi pri vsakdanjih dejavnostih mejnih in obalnih 
straž ter azilnih uradnikov, ki so jima dodeljeni;

12. poziva, naj se horizontalna direktiva EU za boj proti diskriminaciji2 sprejme brez 
odlašanja, da se s sprejetjem konkretne zakonodaje EU nadalje zagotovijo temeljne 
pravice v Uniji in se torej prepreči sedanje prepletanje s členom 51;

13. opozarja na pomembnost načela subsidiarnosti in obenem spodbuja države članice, naj 
v celoti izkoristijo potencial Listine v skladu z EKČP, spodbuja pa tudi izmenjavo 
primerov najboljše prakse med državami članicami, Unijo in njenimi agencijami; 
opozarja, da bi se morali nacionalni sodniki zavedati pomena Listine ter jo pozitivno 
razlagati in izvajati, ter to spodbuja;

14. poudarja, da je Listina s tem, ko se izvaja v okviru konkretnih politik in političnih 
dejavnosti, verjetno glavno sredstvo za zagovarjanje, spodbujanje in uresničevanje 
vrednot Unije; poudarja, da je bistveno, da EU zagovarja te vrednote v svoji zunanji 

                                               
1 Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 20. septembra 2016, Ledra Advertising Ltd in drugi proti Evropski komisiji 
in Evropski centralni banki, ECLI:EU:C:2016:701.
2 Predlog direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, 
invalidnost, starost ali spolno usmerjenost (COM(2008)0426).
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politiki in notranje, in sicer tako da v področje uporabe Listine vključi državljane in 
prebivalce, ter pri nudenju zatočišča beguncem in sprejemanju migrantov;

15. poudarja, da so določbe Listine o temeljnih pravicah v celoti zavezujoče za vse 
institucije, agencije in organe Unije, tudi Frontex, ter države članice;

16. ponovno opozarja, da sta tako v Pogodbah kot v Listini o temeljnih pravicah omenjena 
varstvo narodnih manjšin in diskriminacija na podlagi jezika; poziva h konkretnim 
upravnim ukrepom v institucijah EU za spodbujanje nacionalnih vlad, da poiščejo trajne 
rešitve in spodbujajo kulturo jezikovne raznolikosti v svoji državi članici, ki ne bo 
omejena zgolj na uradne jezike EU; 

17. poziva k ustanovitvi in spodbujanju nacionalnih institucij za človekove pravice, ki bodo 
prispevale k zagotavljanju spoštovanja temeljnih pravic pri oblikovanju in izvajanju 
politik in zakonov ter bodo posameznikom zagotavljale podporo v konkretnih primerih;

18. meni, da še vedno obstajajo vrzeli pri dostopu do pravnih sredstev za žrtve zlorab 
temeljnih pravic v okviru poslovnih dejavnosti v tretjih državah, in poziva, naj se v 
zunanje sporazume EU, zlasti v trgovinske in naložbene sporazume, vključijo dostopni, 
poceni in upravno preprosti mehanizmi, ki bodo žrtvam omogočali obravnavo teh 
zlorab, če ima zadevna družba sedež v EU;

19. poudarja, da se je z evropsko državljansko pobudo, uvedeno z lizbonsko pogodbo in 
uveljavljeno leta 2012, okrepila vloga državljanov EU, saj so pridobili pravico, da na 
Komisijo naslovijo peticijo za predlog nove zakonodaje EU; dodaja, da so bile doslej 
uspešne štiri pobude, od katerih so tri privedle do nove zakonodaje;

20. poziva Komisijo, naj pred sklenitvijo zunanjih sporazumov, zlasti trgovinskih, 
sistematično izvede oceno učinka na človekove pravice;

21. poudarja, kako pomembno je, da se uvedejo pravila, ki so potrebna za zaščito proračuna 
Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države in 
temeljnimi pravicami v državah članicah; podpira uvedbo strogih in doslednih določb o 
temeljnih pravicah v operativna besedila osnutkov uredb o ustanovitvi skladov EU;

22. obsoja nepričakovano in samovoljno potezo Poljske, da nasprotuje sklepom Sveta o 
uporabi Listine EU o temeljnih pravicah na srečanju ministrov za pravosodje v 
Luksemburgu 11. oktobra 2018;

23. želi spomniti na politični dogovor med glavnimi institucijami EU in državami članicami 
o pristopu EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah; meni, da bi z zaključkom 
tega procesa uvedli dodatne zaščitne ukrepe za varstvo temeljnih pravic državljanov in 
prebivalcev Unije; poziva, naj se sprejmejo potrebni ukrepi, da se odpravijo pravne 
ovire, ki preprečujejo zaključek tega pristopnega procesa; 
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