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POBUDE

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

1. poudarja, kako pomembno je, da se na nacionalni ravni v državah članicah uporablja Listina 
EU o temeljnih pravicah, tako s strani nacionalnih sodišč kot tudi z vključitvijo v 
zakonodajne postopke; obžaluje, da je bil poskus spodbujanja uporabe njenih določb 
omejen, čeprav je ta obveznost določena v členu 51 Listine;

2. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da več držav članic ne izvaja v celoti ali ne izvaja pravilno 
Okvirnega sklepa Sveta z dne 28. novembra 2008 o boju proti nekaterim oblikam in 
izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi1 ter minimalnih 
standardov glede kaznivih dejanj zanikanja, opravičevanja in grobega zmanjševanja 
pomena nekaterih kaznivih dejanj;

3. poudarja, da so neodvisno sodstvo, svoboda izražanja in obveščanja ter pluralnost medijev 
ključne sestavine pravne države; poziva Komisijo, naj zagotovi spoštovanje teh temeljnih 
vrednot EU, ko jih države članice kršijo;

4. poziva Komisijo in države članice, naj še naprej izvajajo načela stebra socialnih pravic, da 
bi zagotovile socialne temeljne pravice na ravni EU in nacionalni ravni, kot so vključevanje 
invalidov, pravični in pošteni delovni pogoji, socialne dajatve in socialna pomoč;

5. poudarja, da so glede na razvoj novih tehnologij potrebni dodatni zaščitni ukrepi za 
zagotovitev zasebnosti in varstva podatkov; ugotavlja, da je treba poleg etičnih posledic 
nastajajočih tehnologij, kot so umetna inteligenca in velepodatki, upoštevati tudi temeljne 
pravice;

6. poziva Svet, naj nemudoma konča postopek ratifikacije Istanbulske konvencije o 
preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima s strani EU, in 
sicer na podlagi širokega pristopa brez kakršne koli omejitve; poziva preostale države 
članice, naj ratificirajo in izvajajo konvencijo; izraža zaskrbljenost, ker je več držav članic 
konvencijo preneslo nepravilno ali le delno; poziva Komisijo, naj pregleda izvedbeno 
zakonodajo.

1 UL L 328, 6.12.2008, str. 55–58.


