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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji – letno poročilo za leti 2018–
2019
(2019/2199(INI))

Evropski parlament,

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

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

– ob upoštevanju svoje razprave na plenarnem zasedanju o nujnih ukrepih za rešitev 
položaja brezdomcev v Evropi, ki je potekala 13. januarja 2020 v Strasbourgu,

– ob upoštevanju načela 19 evropskega stebra socialnih pravic, v katerem je navedeno, da 
imajo socialno ogroženi „zagotovljen dostop do socialnega stanovanja oziroma 
kakovostne stanovanjske pomoči“,

– ob upoštevanju člena 31 spremenjene Evropske socialne listine o pravici do nastanitve,

– ob upoštevanju stališč, ki jih je 11. oktobra 2019 sprejel odbor OZN za ekonomske, 
socialne in kulturne pravice v okviru izbirnega protokola k Mednarodnemu paktu o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah v zvezi s sporočilom št. 37/2018 
(E/C.12/66/D/37/2018) ( López Albán proti Španiji),

– ob upoštevanju člena 34(3) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem 
besedilu: Listina), ki potrjuje pravico do socialne in stanovanjske pomoči za boj proti 
socialni izključenosti in revščini,

– ob upoštevanju poročila Evropske mreže za socialno politiko za leto 2019 o revščini 
zaposlenih v Evropi: študija nacionalnih politik,

– ob upoštevanju stališča komisarke Sveta Evrope za človekove pravice z dne 
29. junija 2018 o Grčiji in takojšnjih ukrepih, ki so potrebni za zaščito človekovih 
pravic migrantov;

– ob upoštevanju resolucije 2280 parlamentarne skupščine Sveta Evrope z dne 
11. aprila 2019 o položaju migrantov in beguncev na grških otokih: storiti je treba več,

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 4. aprila 2019 o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+)1,

– ob upoštevanju člena 2 spremenjene Evropske socialne listine,

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0350. 
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– ob upoštevanju člena 31 Listine,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 9. aprila 2019 o ekonomski politiki euroobmočja2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. oktobra 2019 o politiki zaposlovanja in 
socialni politiki v euroobmočju3,

– ob upoštevanju strategije Evropske unije za mlade 2019–2027,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2019/1152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2019 o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji4,

– ob upoštevanju Direktive 2019/1158/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2019 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev 
ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU5,

– ob upoštevanju poročila skupine strokovnjakov Sveta Evrope za ukrepanje proti trgovini 
z ljudmi z dne 7. julija 2017, v katerem je opisano izvajanje Konvencije Sveta Evrope o 
ukrepanju proti trgovini z ljudmi na Irskem (GRETA(2017)28),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, 
Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in 
Evropski investicijski banki z dne 28. novembra 2018 z naslovom Čist planet za vse: 
Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo (COM(2018)0773),

– ob upoštevanju načela 16 evropskega stebra socialnih pravic, ki poudarja, da ima vsakdo 
pravico do pravočasnega, cenovno dostopnega in kakovostnega preventivnega in 
kurativnega zdravstvenega varstva,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. aprila 2016 o razmerah v Sredozemlju in potrebi 
po celostnem pristopu EU k migraciji6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. oktobra 2017 o zaporniških sistemih in 
razmerah v zaporih7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2017 o vidikih temeljnih pravic pri 
vključevanju Romov v EU: boj proti anticiganizmu8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. maja 2018 o pluralnosti in svobodi medijev v 
Evropski uniji9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2018 o smernicah za države članice, s 

2 UL C 136, 12.4.2019, str. 1.
3 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0033. 
4 UL L 186, 11.7.2019, str. 105.
5 UL L 188, 12.7.2019, str. 79.
6 UL C 58, 15.2.2018, str. 9.
7 UL C 346, 27.9.2018, str. 94.
8 UL C 346, 27.9.2018, str. 171.
9 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0204.
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katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2018 o uporabi podatkov uporabnikov 
Facebooka s strani Cambridge Analytica in vplivu na varstvo podatkov11,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. februarja 2019 o pravicah interseksualnih 
oseb12,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. februrja 2019 o pravici do mirnega protestiranja 
in sorazmerni uporabi sile13,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. marca 2019 o temeljnih pravicah oseb 
afriškega porekla v Evropi14,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. novembra 2019 o kriminalizaciji spolne 
vzgoje na Poljskem15,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. novembra 2019 o otrokovih pravicah ob 
30. obletnici konvencije OZN o otrokovih pravicah16,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2019 o javnem diskriminiranju oseb 
LGBTI in sovražnem govoru proti njim, vključno z „območji brez LGBTI“17, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2020 o tekočih zaslišanjih v skladu s 
členom 7(1) PEU, primer Poljske in Madžarske18,

– ob upoštevanju odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice z dne 
19. decembra 2017 v zadevi A.R. in L.R. proti Švici (22338/15 ) , v kateri potrjuje, da je 
celovita spolna vzgoja v otrokovo korist ter v skladu z legitimnim interesom zaščite otrok 
pred spolnimi zlorabami in varovanjem javnega zdravja, kar pomeni, da starši nimajo 
nujno pravice, da svoje otroke izvzamejo iz spolne vzgoje,

– ob upoštevanju odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice z dne 13. junija 2019 
v zadevi Sh. D. in drugi proti Grčiji, Avstriji, Hrvaški, Madžarski, Severni Makedoniji, 
Srbiji in Sloveniji (141165/16), ki potrjuje, da bi morala biti skrajna ranljivost otroka 
pomembnejša od neurejenega statusa in bi organi morali sprejeti potrebne ukrepe za 
njihovo zaščito ter da so organi kršili 5. člen, ko so samodejno izvajali varstveno 
skrbništvo, ne da bi razmislili o drugih možnostih namesto pridržanja ali upoštevali 
določbo iz zakonodaje EU, da se je treba pridržanju otrok izogniti,

– ob upoštevanju poročila Odbora Sveta Evrope za enakost in nediskriminacijo z dne 
12. septembra 2019 o porodniškem in ginekološkem nasilju, v katerem so podrobno 

10 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0314.
11 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0433.
12 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0128.
13 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0127.
14 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0239.
15 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0058.
16 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0066.
17 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0101.
18 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0014.
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opisane hude kršitve človekovih pravic žensk v okviru zdravstvenega varstva,

– ob upoštevanju resolucije parlamentarne skupščine Sveta Evrope z dne 3. oktobra 2019 o 
porodniškem in ginekološkem nasilju (RES 2306), v kateri skupščina poziva države 
članice Sveta Evrope, naj se borijo proti ginekološkemu in porodniškemu nasilju, ter 
podaja priporoča v zvezi s tem,

– ob upoštevanju poročila komisarke Sveta Evrope za človekove pravice z dne 
21. maja 2019 po njenem obisku na Madžarskem od 4. do 8. februarja 2019 (CommDH 
(2019)13),

– ob upoštevanju resolucije parlamentarne skupščine Sveta Evrope z dne 28. junija 2019 o 
politikah in praksi zavračanja migrantov v državah članicah Sveta Evrope (RES 2299),

– ob upoštevanju poročil nacionalnih, evropskih in mednarodnih nevladnih organizacij,

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

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

– ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope z dne 1. avgusta 2011 o preprečevanju nasilja 
nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija),

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

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije o uporabi Listine EU o temeljnih pravicah za 
leto 2018 (COM(2019)0257),

– ob upoštevanju poročil o temeljnih pravicah, ki ju je Agencija za temeljne pravice 
objavila leta 2018 in leta 2019,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za ustavne zadeve, Odbora za pravice žensk in enakost 
spolov in Odbora za peticije,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A9-0000/2020),

A. ker EU ni le monetarna unija, temveč tudi socialna, kot je določeno v Listini, Evropski 
konvenciji o človekovih pravicah, Evropski socialni listini in evropskem stebru 
socialnih pravic;

B. ker so Rominje še posebej prikrajšane na področju pravic žensk in se pogosto soočajo s 
hujšimi oblikami verbalnega, fizičnega, psihičnega in rasnega nadlegovanja v ustanovah 
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za reproduktivno zdravje, kot je bilo ugotovljeno v Bolgariji19; ker so Rominje v tej 
državi članici tudi žrtve etnične segregacije v porodnišnicah in so nameščene v ločene 
prostore z ločenimi kopalnicami in jedilnicami20; ker so v nekaterih državah članicah, na 
primer v Slovaški in Češki republiki, Rome sistematično prisilno sterilizirali ter niso 
mogli pridobiti ustrezne odškodnine, vključno z nadomestilom, za kršenje njihovih 
človekovih pravic21;

C. ker je 1. oktobra 2019 Odbor Sveta Evrope za pravne zadeve in človekove pravice 
odobril preiskavo vse večjega števila nacionalnih, regionalnih in lokalnih politikov, ki 
so bili kazensko preganjani zaradi izjav, podanih med izvrševanjem mandata v Španiji22;

D. ker se v vsej EU še vedno poroča o številnih primerih nesorazmerne uporabe sile nad 
mirnimi protestniki, tudi o pretepanju protestnikov; ker organi kazenskega pregona v 
nekaterih državah članicah, kot so Romunija23, Španija in Francija24, vedno pogosteje 
uporabljajo manj smrtonosno orožje, kot so gumijevke, solzivec, ročne granate z 
gumijastimi kroglami, paralizatorji, vodni topovi in gumijasti naboji, za nadzor ali 
razganjanje množic protestnikov; ker je število hudo ranjenih med demonstracijami 
zaradi uporabe gumijastih nabojev v zadnjih letih še zlasti veliko;

E. ker je EU s prodajo orožja državam, kjer potekajo brutalne vojne kampanje, podprla 
nasprotne strani v tujih konfliktih, s podpiranjem državnih udarov proti demokratično 
izvoljenim voditeljem in s podpiranjem uničujočih sankcij pa še poglobila nasilje v že 

19 Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice, Women’s Sexual and Reproductive Health and Rights in Europe 
(Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice žensk v Evropi), Svet Evrope, Strasbourg, 2017, str. 42–44; Sklep 
Evropskega odbora za socialne pravice z dne 5. decembra 2018, Evropski center za pravice Romov proti Bolgariji, 
pritožba št. 151/2017; Evropski center za pravice Romov, Romani woman harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case (Rominja, ki so jo med porodom nadlegovali rasistični zaposleni v porodnišnici, dobila 
primer), Evropski center za pravice Romov, 18. januar 2017, http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-
harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
20 Sklep Evropskega odbora za socialne pravice z dne 5. decembra 2018, Evropski center za pravice Romov proti 
Bolgariji, pritožba št. 151/2017.
21 Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice, Concluding observations on the third periodic report of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o tretjem rednem poročilu Slovaške), 18. oktober 2019, E/C.12/SVK/CO/3, točki 
44–45; Odbor za odpravo rasne diskriminacije, Concluding observations on the combined twelfth and thirteenth 
periodic reports of Czechia (Sklepne ugotovitve o združenih dvanajstem in trinajstem rednem poročilu Češke), 
19. september 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, točki 19–20; Odbor za odpravo rasne diskriminacije, Concluding 
observations on the combined eleventh and twelfth periodic reports of Slovakia (Sklepne ugotovitve o združenih 
enajstem in dvanajstem rednem poročilu Slovaške), 12. januar 2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, točki 23–24; 
Odbor za človekove pravice, Concluding observations on the fourth report of Slovakia (Sklepne ugotovitve o 
četrtem rednem poročilu Slovaške), 22. november 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, točki 26–27. 
22 Uvodni memorandum Odbora za pravne zadeve in človekove pravice Sveta Evrope, Should politicians be 
prosecuted for statements made in the exercise of their mandate? (Ali bi bilo treba politike kazensko preganjati 
zaradi izjav, ki so jih podali med izvrševanjem mandata?), 1. oktober 2019, AS/Jur (2019) 35. 
23 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. novembra 2018 o pravni državi v Romuniji (Sprejeta besedila, 
P8_TA(2018)0446).
24 Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice, Shrinking space for freedom of peaceful assembly (Vse manj 
prostora za svobodo mirnega zbiranja), Svet Evrope, Strasbourg, 2019; Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Memorandum on maintaining public order and freedom of assembly in the context of the ‘yellow vest’ 
movement in France (Memorandum o ohranjanju javnega reda in svobodi zbiranja v okviru gibanja „rumenih 
jopičev“ v Franciji), Svet Evrope, Strasbourg, 2019; Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice, Protection of 
the rights to freedom of expression and peaceful assembly during last week’s demonstrations in Catalonia (Varstvo 
pravic do svobode izražanja in mirnega zbiranja med demonstracijami v zadnjem tednu v Kataloniji), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019. 

http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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tako nestabilnih državah; ker je EU v skladu s pravom EU in mednarodnim pravom 
obvezana pomagati tistim, ki pridejo v EU in zaprosijo za azil; ker poleg tega ne sme 
povzročati kaosa v državah, ki niso članice EU, niti sodelovati pri tem;

F. ker je zavračanje kršitev zakonodaje EU in mednarodnega prava ter migrantom 
preprečuje, da bi izkoristili pravna jamstva, ki so tam jasno določena; ker je komisarka 
Sveta Evrope za človekove pravice izrazila resno zaskrbljenost zaradi stalnega 
poročanja o tem, da hrvaški uslužbenci organov kazenskega pregona nasilno zavračajo 
begunce in migrante25; ker je komisarka Sveta Evrope za človekove pravice izrazila tudi 
zaskrbljenost glede prakse „naglih vrnitev“ v enklavah Ceuta in Melilla v zvezi z 
zadevama ESČP N. D. proti Španiji in N. T. proti Španiji26;

Ekonomske in socialne pravice

1. priznava, da ima EU pomembno vlogo pri preprečevanju revščine in socialne 
izključenosti v državah članicah, ter poziva Komisijo in Svet, naj sprejmeta 
makroekonomske odločitve na podlagi temeljnih pravic, določenih v Listini;

2. poudarja, da so učinki varčevalnih ukrepov močno vplivali na družbeno strukturo EU v 
številnih državah članicah, tako pa je še danes – dodatno se povečujejo že zdaj velike 
neenakosti in kršijo temeljne pravice – in sicer še posebej močno vplivajo na ženske, 
migrante, Rome, potujoče skupine in druge prikrajšane skupine;

3. poudarja, da stanovanje ni dobrina, temveč nuja, brez katere državljani ne morejo polno 
sodelovati v družbi in ne morejo uveljavljati temeljnih pravic; poziva Komisijo in 
države članice, naj upoštevajo priporočila komisarke Sveta Evrope za človekove pravice 
iz komentarja z dne 23. januarja 2020 z naslovom The right to affordable housing: 
Europe’s neglected duty (Pravica do cenovno dostopnih stanovanj: zanemarjena 
dolžnost Evrope), zlasti priporočilo, da bi morale vse države članice nemudoma sprejeti 
zavezo iz člena 31 spremenjene Evropske socialne listine o pravici do stanovanja in 
povečati naložbe v socialna in cenovno dostopna stanovanja, da bi odpravili breme 
visokih stanovanjskih stroškov, zlasti med prikrajšanimi in ranljivimi skupinami;

4. poudarja člen 37 Listine, ki potrjuje, da morajo biti ukrepi za varstvo okolja vključeni v 
politike Unije, in meni, da mora biti to vodilno načelo za vse makroekonomske politike 
in mora biti nad vsemi drugimi gospodarskimi vidiki, da bi se obravnavalo največjo 
grožnjo, s katero se sooča človeštvo, in zagotovilo, da imajo vsi ljudje pravico do 
prihodnosti;

Pravica do enake obravnave

5. ponovno poudarja, da morajo imeti ženske in dekleta nadzor nad svojim telesom in 
spolnostjo; poziva države članice, naj zagotovijo celovito spolno vzgojo, enostaven 

25Pismo komisarke Sveta Evrope za človekove pravice predsedniku hrvaške vlade z dne 20. septembra 2018; 
Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice, Bosnia and Herzegovina must immediately close the Vučjak camp 
and take concrete measures to improve the treatment of migrants in the country (Bosna in Hercegovina mora takoj 
zapreti taborišče Vučjak in sprejeti konkretne ukrepe za izboljšanje obravnavanja migrantov v državi), Svet 
Evrope, Strasbourg, 2019.
26Posredovanje tretje strani, komisarke Sveta Evrope za človekove pravice, z dne 22. marca 2018, N.D. proti 
Španiji in N.T. Proti Španiji, CommDH(2018)11.
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dostop žensk do načrtovanja družine in celotnega nabora storitev na področju 
reproduktivnega in spolnega zdravja, vključno s sodobnimi načini kontracepcije ter 
zakonitim splavom, ki ga varno izvede strokovnjak;

6. odločno poudarja, da je odrekanje storitev na področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja ter spolnih in reproduktivnih pravic oblika nasilja nad ženskami in dekleti, ter 
poudarja, da je Evropsko sodišče za človekove pravice že večkrat razsodilo, da 
restriktivni zakoni o umetni prekinitvi nosečnosti in preprečevanje dostopa do 
zakonitega splava pomenijo kršitev človekovih pravic žensk; ponavlja, da zdravstveni 
delavci ne bi smeli kratiti pravice žensk ali deklet do reproduktivnega zdravstvenega 
varstva, tako da jim iz osebnih razlogov ne nudijo vseh storitev na področju 
reproduktivnega in spolnega zdravja;

7. zelo obsoja etnično segregacijo Rominj v ginekoloških ambulantah in porodnišnicah; 
poziva države članice, naj nemudoma prepovejo vse oblike etične segregacije v 
zdravstvenih ustanovah, tudi porodnišnicah; poziva države članice, naj zagotovijo 
učinkovita in pravočasna pravna sredstva za vse, ki so jih prisilno sterilizirali, vključno 
z ustanovitvijo učinkovitih odškodninskih shem;

8. obsoja kazniva dejanja iz sovraštva in sovražni govor, ki jim botrujejo rasizem, 
ksenofobija, verska nestrpnost ali predsodki do invalidnosti, spolne usmerjenosti, spolne 
identitete, spolnih značilnosti ali manjšinskega statusa posameznika;

Svoboščine

9. obsoja poskuse vlad, da bi utišale medije, ki jih kritizirajo, ali da bi odpravile medijsko 
svobodo in pluralnost, tudi na prefinjene načine, ki običajno ne privedejo do opozoril v 
platformi Sveta Evrope za zaščito novinarstva in varnost novinarjev, na primer tako, da 
člani vlade in njihovi „prijatelji“ kupijo komercialne medijske hiše, pa tudi s 
podreditvijo javnih medijskih hiš, da delujejo v strankarskem interesu;

10. obsoja uporabo nasilnih in nesorazmernih posredovanj organov kazenskega pregona 
med mirnimi demonstracijami; poziva ustrezne organe, naj zagotovijo pregledno, 
nepristransko in učinkovito preiskavo suma ali obtožb o nesorazmerni uporabi sile; 
opozarja, da organi kazenskega pregona povsem odgovarjajo za to, da opravijo svoje 
dolžnosti ter ravnajo v skladu z ustreznimi pravnimi in operativnimi okviri;

11. je zelo zaskrbljen, ker je v nekaterih državah članicah vedno manj prostora za 
neodvisno civilnodružbeno delovanje; želi spomniti, da je treba zagotoviti ustrezna 
sredstva za podporo dejavnostim civilne družbe;

Temeljne pravice migrantov, prosilcev za azil in beguncev

12. poziva Komisijo in države članice, naj izvedejo priporočilo komisarja Sveta Evrope za 
človekove pravice iz junija 2019 z naslovom Lives saved. Rights protected. Bridging 
the protection gap for refugees and migrants in the Mediterranean’ (Rešena življenja, 
Zaščitene pravice. Premostitev vrzeli v zaščiti beguncev in migrantov v Sredozemlju)27;

27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87

about:blank
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13. je zelo zaskrbljen zaradi stalnega poročanja o tem, da uslužbenci organov kazenskega 
pregona v več državah članicah nasilno preprečujejo vstop beguncem in migrantom; 
poziva Komisijo in države članice, naj zadevo preiščejo in učinkovito ukrepajo ter 
poskrbijo, da se to ne bo več dogajalo, med drugim tudi tako, da zamrznejo sredstva za 
mejni nadzor in nacionalnemu varuhu in nevladnim organizacijam omogočijo 
neodvisno spremljanje dejavnosti mejnega nadzora;

Pravna država in boj proti korupciji

14. poziva institucije EU in države članice, naj se odločno borijo proti sistemski korupciji 
ter naj razvijejo učinkovite instrumente za preprečevanje korupcije, boj proti njej in 
njeno sankcioniranje ter za boj proti goljufijam, pa tudi za redno preverjanje porabe 
javnih sredstev; zato poziva Komisija, naj nemudoma spet začne vsako leto spremljati 
boj proti korupciji v institucijah EU in državah članicah ter poročati o tem; poziva vse 
države članice, naj ravnajo v skladu s priporočili skupine GRECO28;

15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

28 Skupina držav proti korupciji
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OBRAZLOŽITEV

Ob deseti obletnici izvajanja Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je primerno, da 
pogledamo, kaj smo doslej dosegli, in ocenimo, kako je najbolje nadaljevati. Listina je nadvse 
pomemben dosežek Unije. Vsebuje pomembne temeljne pravice, ki so bistvene za to, da 
ustvarimo Evropo, v kateri lahko vsi državljani dosežejo ves svoj potencial in dostojanstvo. 
Vseeno se moramo zavedati, da moramo še veliko storiti, da bomo dosegli te cilje. V številnih 
državah članicah in v sami Uniji so še vedno velike težave, na primer neupoštevanje Listine 
pri gospodarskih in političnih prednostnih nalogah Unije in precejšnja neozaveščenost 
zakonodajalcev in civilne družbe o Listini, med katerimi so tudi tisti, ki bi jim lahko njene 
določbe najbolj koristile.

Še bolj kot neozaveščenost so problematični dejavno spodkopavanje pravic v Uniji, ki mu 
botruje vzpon rasističnih in ksenofobnih idej, vseprisotna islamofobija ter nasilje nad begunci, 
prosilci za azil in migranti. Poleg tega smo priča usklajenemu napadanju medijske svobode in 
svobode zbiranja v nekaterih državah članicah; pa tudi škandalom in ogrožanju pravne države 
na najvišjih ravneh družbe. Hkrati pa se različni deli Unije razvijajo v popolnoma različno 
smer, in sicer v nekaterih državah članicah navdušeno podpirajo pravice do splava in 
zakonsko zvezo istospolnih partnerjev, tako da je bil dosežen velik napredek na področju 
pravic žensk in deklet ter skupnosti LGBTI, medtem ko v nekaterih državah gredo spet nazaj 
in te pravice zatirajo.

Unija se torej hkrati spopada z zelo veliko vprašanji. Ponovno naštevanje vseh težav na 
področju človekovih pravic v EU v tem poročilu nima velike vrednosti pri ozaveščanju ali 
prizadevanju, da bi se te pravice zares tudi priznavale. Če vse damo na prvo mesto, potem ni 
nič na prvem mestu. Poročevalka poskuša pripraviti bolj jedrnato in osredotočeno poročilo, da 
bo njegovo politično sporočilo bolj v ospredju. Zato v njem ni nekaterih pomislekov v zvezi s 
človekovimi pravicami. To še ne pomeni, da ti niso dovolj pomembni, temveč da se bodo v 
letu 2020 podrobneje obravnavali v drugih poročilih odbora LIBE. Poročevalka se je lahko 
tako v poročilu bolj selektivno osredotočila na ključne temeljne pomisleke ter je opozorila na 
primere neupoštevanja ali ogrožanja pravic.

V poročilu se večkrat sklicuje na Listino o temeljnih pravicah. S tem želi opozoriti državljane 
na njihove pravice iz Listine in doseči, da bi se Listina bolj upoštevala v razpravah o 
temeljnih in človekovih pravicah. Če se bodo državljani v strateških pravnih sporih več 
sklicevali na Listino, bodo ideje in zakonsko določene pravice iz nje postale del našega 
vsakdana in bo ta dokument imel večjo legitimnost. Povedati je treba tudi to, da se lahko v to 
letno poročilo vključijo sodne zadeve, seveda če državljani ali skupine civilne družbe pravno 
ukrepajo proti domnevnim kršitvam človekovih pravic v državah članicah. Ti pravni spori se 
lahko uporabijo za utemeljevanje trditev v poročilu. Želja je, da bi se ta pristop skupaj s 
splošnim pristopom v poročilu morda uveljavil kot strategija pri pripravi prihodnjih poročil.

Poročevalka je v prvem deli poročila opozorila na predloge in priporočila Parlamenta, 
Komisije in Sveta o stanju na področju temeljnih pravic v EU. Poleg tega je v njem 
izpostavila delo Sveta Evrope, vključno s skupino GRECO, in sodno prakso Evropskega 
sodišča za človekove pravice, pa tudi postopke za ugotavljanje kršitev proti državam članicam 
EU, ki trenutno potekajo. Na ta način je želela opozoriti na hude kršitve temeljnih pravic v 
EU leta 2018 in 2019. Za opozarjanje na kršitve človekovih pravic v posameznih državah ni 
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imela kakšnega posebnega motiva ali agende. Jasno je treba povedati, da so tu in tam vse 
države članice EU kršile temeljne pravice. Ne smemo se sprenevedati in moramo opozoriti na 
primere kršitev človekovih pravic v celotni Uniji, ne glede na to kje se zgodijo. Zagotoviti 
moramo, da vse države članice odgovarjajo za te kršitve, ne glede na to, kakšen je njihov 
položaj v EU. Neradi opozarjamo na posamezne države, zlasti nekatere. Če trdimo, da 
spoštujemo Listino o temeljnih pravicah in druge mednarodne pravne akte in zakonodajo EU, 
ki so namenjeni varstvu človekovih pravic, to vseeno ne bi smelo biti pomembno. Kršitev 
temeljnih pravic je kršitev ne glede na to, katera država je odgovorna.

Drugi del poročila se osredotoča na ekonomske in socialne pravice. Te pravice se obravnavajo 
kot neločljivo povezane z zaščito pred socialno izključenostjo, kot so revščina, brezdomstvo, 
zaposlitvena negotovost, dostop do zdravstvenega varstva in varstvo okolja. Če države članice 
in Unija ne bodo sprejele dolgoročne strategije za celovito obravnavanje teh področij, se bodo 
negativni trendi, ki smo jim priča v EU, še poslabšali. Zato se v poročilu priporoča, da Unija 
in države članice sprejmejo pristop, ki bo poudaril socialno razsežnost Unije in njeno nadvse 
pomembno vlogo pri preprečevanju revščine in socialne izključenosti. V delu poročila o 
ekonomskih in socialnih pravicah ter drugih delih poročila je bil poudarjen položaj ranljivih 
skupin, saj prav te skupine najbolj občutijo, kadar so temeljne pravice ogrožene ali se kršijo. 
Temeljne pravice so v teoriji absolutne, vendar lahko državljani, ki nimajo strehe nad glavo, 
dostopa do zdravstvenega varstva ali izobraževanja ali drugih osnovnih ekonomskih pravic, le 
sanjajo o varstvu svojih temeljnih pravic. Če glede teh pravic mislimo resno, jih moramo 
varovati pri sprejemanju vseh odločitev in v vsej Uniji. To pomeni tudi pri odločanju o okolju 
in varstvu okolja. Okolje v osnovi ni abstrakten pojem, temveč ga je treba obravnavati kot 
socialno vprašanje. Gledano s tega zornega kota, se je treba vprašati: Kdo ima dostop do čiste 
vode in neonesnaženega zraka, hranljivih živil in celovitega odstranjevanja odpadkov? Katera 
območja se čistijo in katera so zanemarjena? Okolje in družba sta neločljivo povezana. 
Okoljevarstvene politike je treba oblikovati tako, da bodo spodbujale socialno vključenost in 
ne bodo ustvarjale pretežkih bremen za običajne ljudi, saj lahko to ljudi pahne še globlje v 
revščino oziroma jih še bolj izključi.

Kar zadeva pravico do enake obravnave, se je poročevalka osredotočila na reproduktivne 
pravice na splošno in posebej za Rominje. Pravica do nadzora nad svojim telesom je ena 
najosnovnejših pravic, ki jo je treba obravnavati, če želimo doseči enake pravice za ženske. 
Medtem ko so v nekaterih državah članicah dosegli pomemben napredek na področju pravice 
do splava, so v nekaterih državah na tem področju šli v drugo smer. Poročevalka je ugotovila, 
da to poročilo vsako leto vsebuje trditve o splošni diskriminaciji Rominj. To očitno ni dovolj, 
saj se diskriminacija nadaljuje. Zdelo se nam je bolje, da na ta problem opozorimo in 
obsodimo, da so leta 2020 Rominje v porodnišnicah v EU še vedno segregirane in ne smejo 
uporabljati istih stranišč in prostorov kot druge ženske. V Uniji se še vedno dogajajo prisilne 
sterilizacije Rominj, kar je najbolj jasen primer teptanja pravice žensk do telesne avtonomije. 
Kako je to po vseh teh trditvah in izražanju kritik zaradi razširjenosti diskriminacije Romov in 
po vsem zatrjevanju teh držav članic, da spoštujejo temeljne pravice, še mogoče? Tega ne 
smemo dopuščati. Navajanje splošnih trditev ni dovolj. O tem barbarstvu je treba govoriti na 
glas in ga izkoreniniti.

Prav tako je treba imenovati tiste, ki spodkopavajo temeljne svoboščine, kot je pravica do 
protesta, da se lahko državljani organizirajo in tiste na oblasti pozovejo k odgovornosti. V 
nekaterih državah smo bili priča brutalnemu policijskemu nasilju nad protestniki in zapiranju 
poslancev, nekaterim so bile izrečene več kot desetletne zaporne kazni, ker so omogočili 
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izvedbo demokratičnega plebiscita, Zakaj Parlament razpravlja o kršitvah načel pravne države 
samo v nekaterih državah članicah?

Parlament precej časa nameni stiskam beguncev, prosilcev za azil in migrantov. Pri tem gre za 
enega najtežjih preskusov zavezanosti Unije temeljnim pravicam. V našem sistemu so velike 
razpoke, saj svojo odgovornost prelagamo na države, kot sta Turčija in Libija, poleg tega smo 
priča nasilnemu in nezakonitemu zavračanju ljudi na mejah Unije. O teh kršitvah v zvezi z 
našo zakonsko predpisano odgovornostjo moramo razpravljati. Storiti pa moramo še več. 
Zunanje in okoljske politike držav članic moramo povezati z vzroki, da so ljudje sploh postali 
prosilci za azil, denimo zaradi ropanja evropskih multinacionalk na južni polobli, posledic 
podnebnih sprememb na tem delu sveta, ki so rezultat globalizacije, in zlasti ker so države 
članice podpirale državne udare proti izvoljenim vladam in uničujoče sankcije, da ne 
omenjamo prodaje orožja stranem v brutalnih vojnah. Če teh vprašanj ne bomo obravnavali in 
se zavzemali za pravice ljudi po svetu, da v svoji državi živijo varno in v blaginji, ne bomo 
mogli nikoli doseči ciljev Listine.


