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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017
(2018/2103(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU),

– ob upoštevanju sklicevanj iz predhodnih poročil o stanju na področju temeljnih pravic v
Evropski uniji,

– ob upoštevanju prejšnjih resolucij Evropskega parlamenta in drugih evropskih in 
mednarodnih institucij in agencij,

– ob upoštevanju različnih poročil nacionalnih, evropskih in mednarodnih NVO,

– ob upoštevanju dela, ki ga opravljajo Agencija za temeljne pravice, Svet Evrope in 
Beneška komisija,

– ob upoštevanju sodne prakse Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za 
človekove pravice,

– ob upoštevanju dela Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, 
Odbora za ustavne zadeve, Odbora za pravice žensk in enakost spolov, Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve ter Odbora za peticije,

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije za leto 2017 o uporabi Listine EU o temeljnih 
pravicah1;

– ob upoštevanju poročila Agencije EU za temeljne pravice o temeljnih pravicah za leto 
20172,

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A8-0000/2018),

A. ker je iz poročila Agencije za temeljne pravice, naslovljenega „Nasilje nad ženskami: 
vseevropska raziskava“, ki je bilo objavljeno marca 2014, razvidno, da se je treba proti 
nasilju nad ženskami boriti v vseh državah članicah EU, tudi v tistih, ki še niso 
ratificirale Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v 
družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija), in sicer zaradi obsega težave, 
hudih posledic nasilja in učinka, ki ga ima na življenja žensk in na družbo kot celoto;

                                               
1 Evropska komisija, Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_
rights/1_en_act_part1_v4_2.pdf.
2 Agencija Evropske unije za temeljne pravice, Poročilo o temeljnih pravicah za leto 2017, http://fra.europa.eu
/en/publication/2017/fundamental-rights-report-2017.
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B. ker ženske in dekleta v EU doživljajo strukturno neenakost med spoloma v različnih 
oblikah in v različnih okoljih, ki vključuje diskriminacijo na podlagi spola, nasilje na 
podlagi spola in do žensk sovražni govor, ki močno omejuje njihovo zmožnost 
uveljavljanja svojih pravic in enakopravnega sodelovanja v družbi; ker je leta 2017 
gibanje #MeToo izboljšalo ozaveščenost o obsegu in intenzivnosti spolnega 
nadlegovanja, spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, s katerimi se soočajo ženske;

C. ker je v demokratičnih družbah svoboda zbiranja eden od instrumentov, s katerim lahko 
ljudje sodelujejo v javni razpravi in dosežejo družbene spremembe; ker so svoboda, 
pluralizem in neodvisnost medijev ključni sestavni deli pravice do svobode izražanja in 
so bistveni za demokratično delovanje EU in njenih držav članic; ker se novinarji in 
drugi medijski akterji v EU soočajo z mnogimi napadi, grožnjami ter pritiski državnih 
in nedržavnih akterjev;

D. ker člen 21(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah določa, da je prepovedana 
vsakršna diskriminacija na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega 
porekla, genetskih značilnosti, jezika ali pripadnosti narodnostni manjšini; ker se 
migranti, potomci migrantov in pripadniki etničnih manjšin še naprej soočajo z 
razširjeno diskriminacijo po vsej EU in na vseh področjih življenja; ker so bili kljub 
številnim pozivom Komisiji sprejeti le omejeni ukrepi za zagotovitev učinkovitega 
varstva manjšin; ker mnenjski voditelji in politiki po vsej EU prevzemajo vztrajno 
rasistično in ksenofobno držo, s tem pa spodbujajo družbeno ozračje, ki zagotavlja 
plodna tla za rasizem, diskriminacijo in kazniva dejanja iz sovraštva;

E. ker je spoštovanje načela pravne države predpogoj za varstvo temeljnih pravic in ker 
imajo države članice končno odgovornost za varovanje človekovih pravic vseh ljudi z 
uzakonitvijo in izvajanjem mednarodnih pogodb in konvencij na področju človekovih 
pravic; ker bi bilo treba načelo pravne države in temeljne pravice stalno utrjevati; ker 
vsak poskus spodkopavanja teh načel ne škodi le zadevni državi članici, temveč tudi 
Uniji kot celoti;

F. ker so migranti in prosilci za azil leta 2017 še prihajali v Evropo; ker ta resničnost 
zahteva resnično solidarnost EU, da bi se vzpostavile ustrezne strukture za sprejem 
tistih, ki to najbolj potrebujejo in so najranljivejši; ker so mnogi migranti na milost in 
nemilost prepuščeni tihotapcem in kriminalcem ter so dovzetni za kršitve svojih pravic, 
vključno z nasiljem, zlorabo in izkoriščanjem; ker so ženske in otroci bolj izpostavljeni 
tveganju trgovine z ljudmi in spolne zlorabe v rokah trgovcev z ljudmi, zaradi česar bi 
morale države članice vzpostaviti in okrepiti sisteme za zaščito otrok, da bi preprečile 
nasilje, zlorabo, zanemarjanje in izkoriščanje otrok in se odzvale nanje v skladu z 
zavezami, določenimi v akcijskem načrtu iz Vallette;

G. ker je Agencija za temeljne pravice postala center odličnosti za zagotavljanje dokazov 
na področju temeljnih pravic institucijam EU in državam članicam;

Pravice žensk

1. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo v dokumentu Agencije za človekove pravice iz 
leta 2017 o izzivih za človekove pravice žensk v EU potrjeno, da se ženske in dekleta v 
EU nenehno soočajo z diskriminacijo na podlagi spola, seksističnim sovražnim 
govorom in nasiljem na podlagi spola, kar jim zelo otežuje uveljavljanje pravic in 
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enakopravno udeležbo v družbi;

2. v zvezi s tem poziva države članice, naj preučijo šest glavnih področij posredovanja za 
večjo zavezanost zaščiti dostojanstva in pravic žensk in deklet, predlaganih v poročilu 
agencije: podelitev pooblastil organom za enakost za obravnavanje cele vrste vprašanj, 
ki vplivajo na pravice žensk, in sicer od enakosti spolov do nasilja nad ženskami; 
izboljšanje varnosti na spletu; učinkovitejše spodbujanje enakosti spolov v 
izobraževanju in vseživljenjskem učenju; uvedba kvot glede na spol kot drzen korak v 
smeri pozitivnega ukrepanja; vključevanje načela enakosti spolov v usklajevanje 
gospodarskih politik v EU prek evropskega semestra; izboljšanje zbiranja podatkov in 
širjenja znanja o vseh oblikah diskriminacije žensk in deklet ter nasilja nad njimi;

3. pozdravlja, da je EU 13. junija 2017 s podpisom pristopila k Istanbulski konvenciji, 
čeprav le za dva mandata; obžaluje, da je doslej konvencijo ratificiralo le 19 držav 
članic, in poziva ostale, naj to nemudoma storijo; priznava, da je ta konvencija 
najpomembnejša referenca pri določanju evropskih standardov za zaščito žensk pred 
nasiljem; poziva Svet, naj čim prej doseže soglasje o kodeksu ravnanja, ki bo urejal 
izvajanje konvencije na ravni EU;

4. je zaskrbljen zaradi nevarnosti sovraštva do žensk v evropskih družbah in njegovega 
vpliva na temeljne pravice žensk na vseh področjih življenja; poziva države članice, naj 
odpravijo največje ovire za enakost spolov glede ekonomskega položaja in politične 
udeležbe, vključno s spolnim nadlegovanjem, ki ženskam otežuje polno udeležbo na 
trgu dela; poudarja, da je treba spolne stereotipe začeti odpravljati že v otroštvu, da se 
dejansko odpravi nezadostna zastopanost žensk na področju dela, pri odločanju in v 
politiki; poziva države članice, naj to vprašanje ustrezno obravnavajo v učnih načrtih;

5. spodbuja države članice, naj sprejmejo učinkovite ukrepe za spoštovanje in zaščito 
pravic žensk do spolnega in reproduktivnega zdravja, vključno z vrsto državljanskih, 
političnih, ekonomskih, družbenih in kulturnih pravic, tudi pravice do življenja, zdravja, 
zaščite pred mučenjem in grdim ravnanjem, pravice do enakosti in nediskriminacije; 
želi spomniti, da so države članice v skladu z mednarodnim pravom s področja 
človekovih pravic dolžne vsem ženskam zagotoviti dostopne, cenovno sprejemljive, 
kakovostne zdravstvene storitve na področju spolnega in reproduktivnega zdravja; 
ugotavlja, da to pomeni, da je treba odpraviti zakone, politike in prakse, ki kratijo te 
pravice, in preprečiti zmanjševanje obstoječe zaščite;

Medijska svoboda, svoboda izražanja in svoboda zbiranja

6. želi spomniti, da člen 19 Splošne deklaracije človekovih pravic, člen 19 Mednarodnega 
pakta o državljanskih in političnih pravicah in člen 13 Konvencije o otrokovih pravicah 
vsakemu posamezniku zagotavljajo pravico, da ni nadlegovan zaradi svojega mnenja, 
pravico do svobodnega izražanja in pravico, da išče, sprejema in širi informacije in ideje 
s kakršnimi koli sredstvi in ne glede na meje;

7. poudarja, da sta javno posvetovanje in razprava srce zdrave in delujoče demokracije, in 
v tem kontekstu poziva EU in države članice, naj sprejmejo nadaljnje ukrepe za varstvo 
in zaščito svobode govora in združevanja, saj gre za osnovni načeli demokratičnih 
procesov; pri tem močno obsoja vse pogostejše omejevanje svobode združevanja, ki so 
ga oblasti v nekaterih primerih izvršile z nasiljem nad protestniki; znova opozarja na 
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ključno vlogo teh temeljnih svoboščin pri delovanju demokratičnih družb in poziva 
Komisijo, naj dejavno spodbuja te pravice v skladu z mednarodnimi standardi s 
področja človekovih pravic;

8. je zaskrbljen, ker je mogoče le v nekaterih državah članicah zaslediti posebne zakonske 
določbe na nacionalni ravni, ki zagotavljajo zaščito medijskih akterjev pred nasiljem, 
grožnjami in pritiski; je zaskrbljen zaradi prekarnih delovnih pogojev za novinarje in 
obsega psihološkega nasilja, ki so mu priča in zaradi katerega ne morejo ustrezno delati 
in ki torej ovira medijsko svobodo;

9. poudarja, da je žvižgaštvo bistven del preiskovalnega novinarstva in medijske svobode, 
in v tem okviru želi spomniti na svojo resolucijo z dne 24. oktobra 2017 o legitimnih 
ukrepih za zaščito žvižgačev, ki z razkrivanjem zaupnih informacij podjetij in javnih 
organov ravnajo v javnem interesu1;

10. pozdravlja odločitev Komisije o ustanovitvi skupine na visoki ravni za lažne novice in 
dezinformiranje na spletu; je zaskrbljen zaradi potencialne nevarnosti lažnih novic za 
svobodo govora in izražanja ter neodvisnost medijev, pri čemer poudarja, da utegne 
njihovo širjenje negativno vplivati na kakovost politične razprave in informiranost 
državljanov pri udeležbi v demokratični družbi;

11. je zaskrbljen zaradi oviranega dela zagovornikov človekovih pravic, vključno z 
organizacijami civilne družbe, dejavnimi na področju temeljnih pravic in demokracije; 
priznava ključno vlogo teh organizacij pri uresničevanju temeljnih pravic in vrednot za 
vse in poudarja, da bi morale imeti možnost, da delajo v varnem okolju, v katerem so 
deležne dobre podpore; je zaskrbljen zaradi vse manjšega prostora za civilno družbo; 
poziva EU in države članice, naj proaktivno obravnavajo temeljne vzroke za 
zmanjševanje tega prostora in naj spoštujejo temeljne pravice;

Rasizem, ksenofobija in sovražni govor

12. želi spomniti, da bi morale države članice ustrezno nastopiti proti diskriminacijskim ali 
nasilnim odzivom zoper šolanje migrantskih in begunskih otrok, in sicer tako v obliki 
kazenskega pregona kot tudi v obliki spodbujanja vzajemnega razumevanja in socialne 
kohezije; poziva države članice, naj v rednih učnih načrtih strukturno obravnavajo 
spoštovanje raznolikosti, medkulturnega razumevanja in človekovih pravic, vključno z 
otrokovimi pravicami;

13. poziva države članice, naj si prizadevajo za sistematično evidentiranje, zbiranje in letno 
objavljanje primerljivih podatkov o etnični diskriminaciji in kaznivih dejanjih iz 
sovraštva, da bodo lahko skupaj s ključnimi deležniki razvile učinkovite pravne in 
politične odzive na ta pojav, ki bodo temeljili na dokazih; želi spomniti, da je treba vse 
podatke zbirati v skladu z nacionalnimi pravnimi okviri in zakonodajo EU o varstvu 
podatkov;

14. poziva države članice, naj si še naprej prizadevajo zagotoviti učinkovito izvrševanje 
direktive o rasni enakosti (Direktiva 200/43/ES)2 v praksi in naj zagotovijo učinkovito 

                                               
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0402.
2 UL L 180, 19.7.2000, str. 22.
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izvrševanje okvirne direktive o rasizmu in ksenofobiji v praksi, da bodo odpravile trajno 
diskriminacijo Romov, antisemitizem, islamofobijo, afrofobijo in proticiganstvo; 
poudarja, da bi morale države članice pregledati nacionalne strategije vključevanja, da 
bi vse ljudi ne glede na raso, etnično pripadnost, vero, spol ali kateri koli drugi status 
opolnomočili za dejavno udeležbo v postopku vključevanja s spodbujanem njihove 
socialne, gospodarske, politične in kulturne udeležbe v družbi;

15. obžaluje dejstvo, da so bile osebe LGBTI leta 2017 še vedno žrtve diskriminacije in 
sovraštva, ter spodbuja države članice k sprejetju zakonov in politik za boj proti 
homofobiji in transfobiji;

Pravna država

16. potrjuje, da sta delitev oblasti in neodvisnost sodstva bistveni za to, da se v družbi 
zagotovi učinkovito delovanje pravne države; želi spomniti, da je ta koncept vključen v 
Splošno deklaracijo človekovih pravic iz leta 1948, in sicer v načelih enakosti pred
zakonom, domneve nedolžnosti in pravice do poštenega in javnega obravnavanja pred 
neodvisnim in nepristranskim sodiščem;

17. želi spomniti, da je pravna država del zaščite vseh vrednot iz člena 2 PEU in prvi pogoj 
za to zaščito; poziva vse pomembne akterje na nacionalni ravni, vključno z vladami, 
parlamenti in sodstvom, naj si bolj prizadevajo za zaščito in krepitev pravne države; želi 
spomniti, da so ti akterji dolžni obravnavati pomisleke v zvezi s pravno državo in da 
imajo pomembno vlogo pri preprečevanju propadanja pravne države, kar ne pomeni 
zgolj slepe uporabe prava, temveč demokratično sprejemanje vladavine prava;

18. opozarja, da ima Komisija kot varuhinja Pogodb legitimnost in pristojnost za 
zagotovitev, da vse države članice spoštujejo načela pravne države in druge vrednote iz 
člena 2 PEU; vztraja, da bi bilo treba uporabiti člen 7 PEU, če druga sredstva ne bi 
zalegla;

19. želi spomniti na resolucijo Parlamenta z dne 25. oktobra 2016 s priporočili Komisiji 
o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice1; ponovno 
poziva Komisijo, naj na podlagi člena 295 PDEU poda predlog o sklenitvi pakta Unije 
za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice v obliki medinstitucionalnega 
sporazuma, ki bo določal ureditve za lažje sodelovanje med institucijami Unije in 
državami članicami v okviru člena 7 PEU;

20. se strinja, da bi morala ocena pravne države temeljiti na trdnih, objektivnih in 
primerljivih podatkih in analizi; v zvezi s tem pozdravlja novi informacijski sistem EU 
temeljnih pravic, ki ga je vzpostavila Agencija za temeljne pravice in bo združeval vse 
podatke v zvezi s temeljnimi pravicami, pridobljene v okviru različnih mehanizmov na 
ravni OZN, Sveta Evrope in EU;

21. poudarja, da je glavna prednostna naloga EU še vedno povečanje kakovosti, 
neodvisnosti in učinkovitosti nacionalnih pravosodnih sistemov, zlasti kar zadeva delo 
sodnikov, tožilcev in odvetnikov; poudarja, da je nujno treba v pravne in pravosodne 
sisteme uvesti vidik, ki upošteva različnost spolov, kar pomeni, da je treba razviti 

                                               
1 UL C 215, 19.6.2018, str. 162.
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komponento spola in jo institucionalizirati v vseh programih za usposabljanje 
zaposlenih v sodstvu;

Migracije

22. je zaskrbljen zaradi stalnih izzivov v zvezi s temeljnimi pravicami na področju migracij, 
kar zadeva dostop do ozemlja, sprejemne pogoje, azilne postopke, pridržanje 
priseljencev in zaščito otrok brez spremstva;

23. poziva države članice, naj uvedejo posebne zaščitne ukrepe, da interoperabilnost 
obsežnih informacijskih sistemov ne bo negativno vplivala na pravice otrok ali ranljivih 
oseb, kot so prosilci za mednarodno zaščito in upravičenci do te zaščite, ali privedla do 
diskriminacijskega profiliranja; poziva države članice, naj poskrbijo, da bo izvajanje 
interoperabilnosti usmerjeno v izpolnjevanje cilja v zvezi z zaščito otrok, kot sta 
identifikacija pogrešanih otrok in pomoč pri združitvi družine;

24. poudarja, da bi morale EU in države članice razviti kredibilne in učinkovite sisteme, ki 
bodo omogočali, da ne bo treba pridržati otrok za namene azilnega postopka in 
postopka vračanja; poudarja, da je treba v vseh vidikih v zvezi z otroki in praktičnim 
izvajanjem pravice otroka, da izrazi svoje mnenje, upoštevati načelo največje otrokove 
koristi; želi spomniti, da člen 14 Listine EU o temeljnih pravicah in člen 28 Konvencije 
Združenih narodov o otrokovih pravicah vsakemu otroku, tudi migrantskemu in 
begunskemu otroku brez spremstva ali s spremstvom, zagotavljata pravico do 
izobraževanja, pri čemer se je treba izogibati ločenemu poučevanju in segregaciji; 
poudarja, da bi morale države članice poskrbeti, da imajo migrantski in begunski otroci 
učinkovito jezikovno, socialno in psihološko podporo glede na individualno presojo 
njihovih potreb;

25. poudarja, da bi morale države članice preučiti možnost uvedbe kombinacije programov, 
povezanih z zaščito, kot sta preselitev in humanitarni sprejem, in rednih programov 
mobilnosti, da se spodbudijo zakonite poti v EU za osebe, ki potrebujejo zaščito; 
opozarja, da mora država članica pri vsakem ukrepanju v okviru uporabe prava EU 
spoštovati pravice in načela iz Listine EU o temeljnih pravicah; poziva države članice, 
naj dejansko zagotavljajo pravico do azila in v okviru premestitev sprejmejo begunce iz 
držav članic, ki se soočajo z množičnimi prihodi ljudi; poziva jih tudi, naj spoštujejo 
načelo nevračanja in v svoje azilne postopke in postopke na meji uvedejo ustrezne 
zaščitne ukrepe, vključno z zaščitnimi ukrepi proti kolektivnemu izgonu;

26. priznava delo različnih nevladnih organizacij v Sredozemlju pri reševanju življenj in 
zagotavljanju humanitarne pomoči tistim, ki jo potrebujejo; poziva države članice, naj v 
svojo zakonodajo prenesejo izjemo za humanitarno pomoč iz direktive o pomoči, da 
bodo zmanjšale neželene posledice svežnja o preprečevanju nudenja pomoči za 
državljane, ki nudijo humanitarno pomoč migrantom, in za socialno kohezijo družbe 
sprejemnice;

27. priznava, da je treba pred načrtovanjem vseh vrst integracijskih procesov obravnavati 
ranljivost in posebne potrebe vseh migrantov; želi spomniti, da bi bilo treba redno, 
dokler je to nujno, presojati potrebe migrantov, saj se lahko njihov položaj in potrebe 
spremenijo; poudarja, da je združitev družinskih članov učinkovito sredstvo za krepitev 
položaja migrantov in jim daje občutek, da se lahko začnejo privajati na novo okolje in 
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vključevati v novo gostiteljsko družbo;

Vloga in mandat Agencije za temeljne pravice

28. pozdravlja pozitivne ugotovitve Agencije za temeljne pravice v drugi neodvisni zunanji 
oceni za obdobje 2013–2017 (oktober 2017) in na njih temelječa priporočila upravnega
odbora te agencije;

29. ponovno poziva, naj se mandat te agencije uskladi z lizbonsko pogodbo, med drugim 
naj se izrecno določi, da uredba o njeni ustanovitvi zajema policijsko in pravosodno 
sodelovanje;

30. pozdravlja mnenja agencije o osnutku zakonodaje EU in se strinja s priporočilom 
njenega upravnega odbora, da bi lahko agencija v primeru, ko zakonodajalec EU 
obravnava zakonodajne dosjeje, pri katerih se sprožajo vprašanja temeljnih pravic, 
zagotavljala pomoč in strokovno znanje po potrebi in ne zgolj na uradno zahtevo ter da 
bi morala zato uredba o njeni ustanovitvi agenciji omogočati, da na lastno pobudo 
izdaja nezavezujoča mnenja o osnutku zakonodaje EU, da bi v celoti izkoristili njeno 
strokovno znanje;

31. priporoča, naj zakonodajalca EU vedno, ko se pri zakonodajnem dosjeju sprožijo veliki 
pomisleki v zvezi s temeljnimi pravicami, agencijo zaprosita za neodvisno in zunanje 
mnenje o človekovih pravicah;

°

° °

32. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 
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OBRAZLOŽITEV

Evropska unija (EU) temelji na vrednotah človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, 
enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, ki so vse določene v njeni Listini o 
temeljnih pravicah. Evropa je zaradi spodbujanja in varstva teh načel edinstven in plemenit 
politični projekt, v središču katerega so državljani. Z vključitvijo Listine v Lizbonsko 
pogodbo decembra 2009 so je bila štirim svoboščinam enotnega trga, to je svoboda za ljudi, 
blago, storitve in kapital, ki so bile desetletja vodila misel v procesu evropske integracije, 
končno dana pravno zavezujoča socialna razsežnost in razsežnost človekovih pravic.

Samo če postavimo dobrobit ljudi ter spoštovanje njihovih osebnih, državljanskih, političnih, 
ekonomskih in socialnih pravic v središče politik in odločitev Evropske unije, bomo uspeli 
izničiti evroskepticizem in se (ponovno) povezati z državljani, ki se še vedno trudijo 
premagati posledice gospodarske krize in strogih varčevalnih ukrepov, ki jih EU določila za 
nekaj let.

Opozoriti je treba, da je EU pogosto obtožena zapletenosti in oddaljenosti od svojih 
državljanov. Dejstvo, da se Listina uporablja za države članice EU samo, ko izvajajo pravo 
EU – člen 51 Listine – veliko državljanov dojema kot nezadostno in nezadovoljivo. Ta 
položaj lahko zgolj poveča odtujenost od EU, zato bi morale različne evropske institucije 
razmisliti o razširitvi področja uporabe Listine.

Čeprav Listina določa osnovne pravice, ki jih morajo pri izvajanju prava EU spoštovati 
Evropska unija in države članice, smo še naprej priča kršitvam njenih določb. Poročevalec v 
tem poročilu poudarja glavne pomisleke, ki so bili leta 2017 ugotovljeni na področju 
temeljnih pravic v EU, ne da bi želel pri tem zmanjševati pomen kakršne koli opustitve. Teme 
so bile izbrane zaradi njihovega družbenega in političnega učinka ter zaznane nujnosti njihove 
obravnave. Nekatere od njih, kot so migracije in pravna država, pomenijo stalne izzive, ki so 
že obravnavani v prejšnjih poročilih, iz česar je razvidno, da težave še vedno obstajajo in še 
niso odpravljene.

To poročilo vztraja pri teh dveh ključnih temah in obravnava – poleg drugih mogočih 
upoštevnih pomislekov – samo še štiri, ki so tudi izredno pomembne za blaginjo evropskih 
državljanov. Vseh šest tem je bilo leta 2017 v ospredju političnega življenja EU.

1. Migracije

Leta 2017 je 650.000 novih prosilcev za azil zaprosilo za mednarodno zaščito v državah 
članicah EU. Več kot 1000 beguncev se je utopilo v Sredozemskem morju. Smrti v osrednjem 
Sredozemlju so razkrile najtemnejšo stran Evrope, pri čemer so države članice zlorabile 
vsakršen skupni ukrep, ki temelji na načelu skupne odgovornosti in solidarnosti. Omeniti je 
treba tudi napade na NVO, dejavne na terenu, ki so aprila privedli do tega, da je Evropski 
parlament sprejel resolucijo proti kriminalizaciji humanitarne pomoči.

2. Pravna država

Zaradi pomislekov, ki so se pojavili v več državah članicah v zvezi z vprašanjem delitve 
oblasti, korupcije in uporabe člena 7, je pravna država še eno leto pomemben razlog za 
zaskrbljenost.
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3. Pravice žensk

Ženski boj za enakost in proti diskriminaciji je dobil zagon s kampanjo #MeToo, ki je žrtve 
spolnih napadov in nadlegovanja opogumila, da razkrijejo domnevne storilce. Pobuda je 
postala svetovni pojav, ki je pokazal obseg in resnost zadeve ter potrebo po nujnem ukrepanju 
za odpravo vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti.

4. Medijska svoboda ter svoboda izražanja in zbiranja

Lani smo bili priča tudi hudim reakcijam v več državah članicah na področju državljanskih 
svoboščin, ki so bile povezane zlasti s svobodo izražanja, svobodo tiska in svobodo zbiranja. 
Novinarji v EU so še naprej tarča napadov in pritiskov, nekaterih z dramatičnim koncem, kot 
umor malteške novinarke Daphne Caruane Galizia oktobra 2017.

5. Diskriminacija: rasizem, ksenofobija in sovražni govor

V skladu z drugo raziskavo Agencije za temeljne pravice o manjšinah in diskriminaciji v 
Evropski uniji so nasilje, nadlegovanje, grožnje in ksenofobni govor, usmerjeni zlasti proti 
osebam LGBTI, pripadnikom etničnih manjšin, muslimanom in prosilcem za azil ter 
migrantom, leta 2017 v Evropski uniji ostali vsesplošno razširjeni in resni.

Ker mora biti področje uporabe tega poročila omejeno, je ustrezno in pošteno, če se omenijo 
druga nerešena pereča vprašanja, ki zahtevajo posebno pozornost in ki so bila obravnavana v 
posebnih poročilih Evropskega parlamenta, kot so pravice in diskriminacija manjšin, 
invalidov, Romov in starejših oseb. Zaščita najranljivejših mora biti eno glavnih vodil EU. V 
Evropski uniji, v katero verjamemo, nihče ne sme biti izključen.

6. Vloga in mandat Agencije za temeljne pravice

Poročevalec se je po drugi neodvisni zunanji oceni Agencije za temeljne pravice odločil 
vključiti posebno točko o tej agenciji, ki bi odražala potrebo po priznanju njene vloge kot 
organa za strokovno svetovanje in varstvo temeljnih pravic ljudi, ki živijo v EU, ter potrebo 
po opredelitvi njenega področja delovanja in njenih pristojnosti.
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