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Kaj se je dogajalo od leta 2003 (sprejetje zadnjega splošnega poročila EP o temeljnih 
pravicah v Evropski uniji)...

1. Evropski parlament je svoje zadnje splošno poročilo o varstvu temeljnih pravic v Evropski 
uniji sprejel leta 2003.1 Razlogi, zaradi katerih je odbor LIBE predložitev novega letnega 
poročila odlagal do leta 2007, so povezani s štirimi osnovnimi pogoji, ki bi lahko omogočili 
sprejetje „nove generacije“ splošnih poročil, različnih od tistih, ki so se sprejemala od leta 
1992. Ti pogoji so:

a) – preoblikovanje evropske listine v zavezujoče besedilo. To je bil eden od ciljev ustavne 
pogodbe, vendar bo izpolnjen šele z reformno pogodbo, ki bi lahko bila ratificirana do 
januarja 2009.

b) – ustanovitev posebne Evropske agencije za temeljne pravice (v skladu s sklepom 
Evropskega sveta iz leta 2003), ki bi zbirala nevtralne in primerljive podatke o razmerah v 
državah članicah. Uredba o tej agenciji se je sprejemala tri leta, države članice pa so pri tem 
njene pristojnosti in ambicije zelo omejile. Agencija si sedaj močno prizadeva vzpostaviti 
upravne organe in strukture, vendar zato porabi veliko časa in bo najverjetneje v celoti začela 
delovati šele, ko bodo morale institucije zaradi nove pogodbe njen mandat spremeniti.2

c) – začetek rednega ocenjevanja nove zakonodaje EU o varstvu temeljnih pravic. Čeprav je 
Komisija v svojem sporočilu napovedala ukrepanje, v zadnjih treh letih ni opaziti rezultatov, 
tudi pri uresničevanju boljše priprave zakonodaje ne, če pa so temeljne pravice že omenjene 
(kot v več ukrepih, ki naj bi pozivali k boju proti terorizmu), gre prej za retorično vajo kakor 
dobro podprto utemeljitev (glej pred kratkim objavljeni predlog Komisije o evropskem 
PNR)3.

d) - izvedba potrebnega medinstitucionalnega sodelovanja in notranje reforme institucij EU.
Institucije EU po skupni razglasitvi listine leta 2000 presenetljivo niso uresničile svoje izjave 
ter niso prilagodile svojih notranjih struktur, vzpostavile novih upravnih oddelkov in svojih 
uradnikov izobrazile o tej novi razsežnosti politike EU. Dejanski vpliv listine na delovne 
metode v institucijah EU je bil do sedaj zelo omejen, saj:

 v Komisiji ni opaziti niti rezultatov dela medinstitucionalne skupine komisarjev niti 
splošne reforme generalnega sekretariata Komisije ali sklicevanja na to razsežnost pri 
tako imenovani „boljši pripravi zakonodaje“; 

 v Svetu notranja razsežnost varstva temeljnih pravic praktično ne obstaja, čeprav so 
sodišča v Strasbourgu in Luksemburgu doslej že obsodila več držav članic.

                                               
1 Več informacij o splošnih poročilih najdete v oddelku III priloge IV.
2 Več informacij o Agenciji za temeljne pravice najdete v oddelku IA priloge V.
3 Poleg tega je v več ukrepih EU javna naloga zagotavljanja varnosti državljanov vse pogosteje predstavljena kot 
temeljna pravica, ki prevladuje nad drugimi temeljnimi pravicami. Tega koncepta Evropsko sodišče za 
človekove pravice in listina seveda ne poznata. Nasprotno, z njunega stališča potreba po javni varnosti omejuje 
temeljne svoboščine, ta omejitev pa se uporablja v izjemnih in utemeljenih primerih in le, kadar je v 
demokratični družbi to potrebno.
Sklicevanje na demokracijo je zelo pomembno ne le za države članice (številne med njimi so v zadnjem stoletju 
preživele obdobja diktature), temveč tudi za samo Evropsko unijo, ki še vedno čaka na reforme, s katerimi bo 
povečala svojo demokratično odgovornost in okrepila načelo pravne države (zlasti v drugem in tretjem stebru).
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Institucije EU se tako v nasprotju s pričakovanji Evropskega parlamenta še vedno obotavljajo, 
da bi razglasitev listine sprejele kot mejnik, po katerem bi morali evropske politike 
preusmeriti s pristopa „za upravo“ k pristopu „za državljane“. 

in kaj se je zgodilo ...

2. Očitno je, da je varstvo temeljnih pravic v Evropski uniji od leta 2003 postalo stalnica 
razprav evropske civilne družbe in je evropske državljane spodbudilo, da institucije EU 
pozivajo k ukrepanju, pa tudi sprožilo naraščajoče število resolucij Evropskega parlamenta.4

V obravnavanem času so najpomembnejše resolucije Evropskega parlamenta obravnavale 
polete CIA, morebitno zlorabo osebnih podatkov, porast homofobije v več državah članicah, 
diskriminacijo, boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu ter prosti pretok ljudi.  
Zanimivo je tudi, da je Evropski parlament ta vprašanja reševal vzporedno in dopolnjujoče s 
Svetom Evrope.5

V tem pogledu je izredno pomembno, da se vzpostavi stalno sodelovanje s parlamentarno 
skupščino Sveta Evrope, njegovim generalnim sekretarjem (pristojnim za ukrepanje v skladu 
s členom 52 Evropske konvencije za človekove pravice) in njegovim komisarjem za 
človekove pravice. 
Sodelovanje bo postalo še pomembnejše, saj se je treba spoprijeti z naraščanjem števila 
populističnih in ksenofobičnih gibanj (in celo političnih strank) v Evropi. Slednja pogosto 
napadajo celoten koncept varstva človekovih pravic, kajti povezujejo jih s skrajno levičarsko 
in liberalno propagando, ki nasprotuje tradicionalnim vrednotam.

3. Sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom bo še bolj 
pomembno v novem okviru reformne pogodbe, v kateri je predviden poseben režim za 
ocenjevanje izvajanja politik EU, ki podpirajo listino EU, kot so politike, povezane z 
območjem svobode, varnosti in pravice. Nova pogodba bo s sodelovanjem Komisije, vlad 
držav članic ter Evropskega in nacionalnih parlamentov omogočila preglednejše medsebojno 
ocenjevanje in razumevanje med nacionalnimi in evropskima zakonodajalcema, zlasti pri 
opredeljevanju pravic in obveznosti evropskih državljanov. Poglobljeno znanje o dejanskem 
učinku ukrepov EU na nacionalni ravni ter bolj strukturiran dialog z nacionalnimi parlamenti 
in civilno družbo bosta pripomogla h konkretnejši letni razpravi EP o napredku pri 
oblikovanju EU kot območja svobode, varnosti in pravice.  

Neodvisna in verodostojna Agencija za temeljne pravice naj bi, brez poseganja v pristojnosti 
Komisije, za EP zbirala vse pomembne podatke na teh področjih, tako da bi se lahko 
pripravila in po sprejetju tudi ocenila nova zakonodaja o temeljnih pravicah.  
Zaradi občutljivosti teh politik in njihovega interesa za evropske državljane je treba ustanoviti 
tudi mehanizem, ki bi zagotavljal hitre povratne informacije med institucijami EU v primeru 
težav, katerih odpravljanje bi prek običajnih sodnih postopkov lahko trajalo več let.   

4. V enakem obdobju je sodstvo na evropski in nacionalni ravni osvetlilo vse večjo vlogo 
Evropske unije glede vprašanj, kot so evropski zaporni nalog, načelo vzajemnega priznavanja, 

                                               
4 Več informacij o vplivu resolucij EP najdete v oddelku C priloge IV.
5 Podroben opis resolucij iz tega obdobja lahko najdete v oddelku B, III 2 & 5 priloge V.
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in potreba po varstvu temeljnih pravic s strani samih evropskih institucij. Na seminarjih 
odbora LIBE z evropskimi in nacionalnimi ustavnimi sodišči leta 2005 in 2007 se je pokazalo, 
da se varstvo temeljnih pravic vse bolj spreminja v skupno obveznost na lokalni, nacionalni in 
evropski ravni. Toda pri večplastnem varstvu je bistveno preprečiti pozitivne in negativne
konflikte pa tudi uporabo zakonodaje Evropske unije ali mednarodnih sporazumov za 
znižanje ravni varstva teh pravic. 

5. V zadnjih letih smo priča tudi vse večji vlogi civilne družbe, zlasti ker so nekatera evropska 
zakonodajna besedila vplivala na temeljne pravice otrok, beguncev in priseljencev itd. (npr. 
ukrepi za preprečevanje diskriminacije, izboljšanje prostega pretoka ljudi, dostop do javnih 
dokumentov, varstvo svobode izražanja ali osebnih podatkov). 

Odboru LIBE so pri obiskih centrov za sprejem beguncev in priseljencev (na Lampedusi, 
Ceuti in Melilli, v Parizu, na Kanarskih otokih, Malti, v Grčiji, Belgiji in Združenem 
kraljestvu) pomagale organizacije civilne družbe, zlasti od leta 2005.  
Poleg tega je treba poudariti, da politike, povezane z svobodo, varnostjo in pravico, niso 
primerljive s tradicionalnimi politikami EU, kot so tiste, povezane z notranjim trgom, kjer se 
je v več desetletjih utrdilo uspešno sodelovanje civilne družbe in drugih interesnih skupin z 
institucijami EU. V primeru politik, povezanih s svobodo, varnostjo in pravico, takšne 
povezanosti na evropski ravni še ni, predvsem zaradi nepreglednosti v trenutnih odnosih med 
evropsko in nacionalnimi upravami. Slednja bi lahko pojasnila, zakaj je posredovanje 
nevladnih organizacij in civilne družbe na ravni EU še vedno le občasno ali napačno 
usmerjeno, saj se težave, ki bi se morale reševati na nacionalni ravni, obravnavajo na evropski 
in obratno. 

Glede na zadovoljive rezultate je bistveno, da civilna družba pri sprejemanju ali izvajanju 
evropske zakonodaje svoje predloge predstavi bolj strukturirano. Nedavni finančni programi 
za 2007/2013 bi lahko pripomogli k takšnemu povezovanju z vidika preglednejšega dostopa 
do zakonodajnega dela institucij v pripravljalni fazi.

Ni treba posebej poudarjati, da bi moral biti glavni kraj za odvijanje tega dialoga Evropski 
parlament kot edina neposredno izvoljena institucija EU (čeprav bi bilo logično, da tudi druge 
institucije in Agencija za temeljne pravice sodelujejo z nevladnimi organizacijami, da se 
zmanjša zaskrbljujoči demokratični razkorak med državljani in institucijami EU).

Kako vse skupaj povezati in se pripraviti na rok 1. januarja 2009?

Čas je, da se praksa, ki se je začela leta 1992, na novo uveljavi in da se v novih razmerah, 
nastalih z reformno pogodbo, in zaradi potrebe po varstvu temeljnih pravic EU (čl. 7(1) PEU) 
in vrednot iz člena 2 nove pogodbe sprejme novo poročilo LIBE o notranji politiki EU o 
temeljnih pravicah. 

Zaradi vseh teh razlogov namerava poročevalec pripraviti poročilo, ki bi povzelo 
najpomembnejša vprašanja na področju temeljnih pravic v Evropski uniji, in podati nekaj 
priporočil za reševanje pravnega in institucionalnega položaja, ki bo nastal z novo pogodbo in 
začetkom veljavnosti listine EU.
Zaradi velikega pomena tega izziva si bo odbor LIBE zanj vzel toliko časa, kot ga po svojem 
mnenju potrebuje za pripravo ustreznih razprav in oblikovanje dobrega poročila.
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ZGRADBA POROČILA

Po začetnih razpravah med poročevalcem in poročevalci v senci bi poročilo lahko imelo 
zgradbo, opisano v nadaljevanju.

Del 1
Oddelek A
Sistematičen opis sprememb pri varstvu in spremljanju človekovih pravic v Evropi v zadnjih 
nekaj letih in morebitne spremembe v prihodnosti, ki bi upoštevale:

 razmerja med Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in ustavami držav članic EU 
(nove odločitve najvišjih sodišč za človekove pravice, listina kot del pogodbe EU, EU 
kot del Evropske konvencije o človekovih pravicah)6

 vloga nacionalnih sodišč pri zagovarjanju temeljnih pravic7, 
 novi institucionalni okvir znotraj EU z novim organom, Agencijo za temeljne pravice8.

Oddelek B
Spremembe pri varstvu temeljnih pravic v 12 državah članicah kot posledica pristopa k 
Evropski uniji.9 Kaj je dodana vrednost članstva v EU na tem področju - strukturiran opis 
sprememb v sodbah sodišč, vladnih politikah in ozaveščenosti javnosti?
(uvod v temo – priloga III)

Del 2

V središču bi lahko bili pomembni vidiki varstva temeljnih pravic po EU v luči zakonodaje in 
delovanja EU na naslednjih področjih10: 

 civilne in politične pravice ter zaščita manjšin11; 
 otrokove pravice, zlasti trgovina z otroki; 
 neomejeno gibanje in zaščita priseljencev (tako v primeru zakonitega kot nezakonitega 

priseljevanja); 
 ukrepi proti rasni diskriminaciji in homofobiji; 
 svoboda govora, varstvo podatkov in ukrepi proti spletnemu kriminalu; 
 evropski ukrepi za preprečevanje terorizma, njihovo izvajanje na nacionalni ravni in 

skladnost s temeljnimi pravicami ter 
 temeljna pravica obtoženca, postopkovne pravice.

Poročilo bo pripravljeno na podlagi sprejetih resolucij Parlamenta.12

ČASOVNI NAČRT ZA POROČILO

Dejavnosti v zvezi s poročilom bi lahko potekale: 

                                               
6 Več informacij o tej temi najdete v prilogi II.
7 Več informacij o tej temi je na voljo v oddelku 1 priloge VI 
8 Več informacij o tej temi najdete v oddelku 5 priloge III
9 Več informacij o tej temi najdete v oddelku 3 priloge III.
10 Številna spodnja vprašanja so obravnavana v prilogi V.
11 Več informacij o pravicah manjšin je na voljo v oddelku 2 priloge III.
12 V prilogi IV so opisane resolucije EP na področju temeljnih pravic.
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 januar – april 2008 - osnutek poročila in razprave o glavnih temah poročila 
 maj/junij – morebitno sprejetje v odboru LIBE 
 september 2008 – sprejetje na plenarnem zasedanju.

PRILOGE K DELOVNEMU DOKUMENTU:

 Priloga I – predstavitveni dokument o nedavni sodni praksi o temeljnih pravicah na 
področju svobode, varnosti in pravice do nedavnega 

 priloga II – predstavitveni dokument o razmerjih med Evropsko konvencijo o 
človekovih pravicah, listino in ustavami 

 priloga III – predstavitveni dokument o strukturnih in metodoloških vprašanjih s 
področja temeljnih pravic in pravic manjšin po širitvi na vzhod

 priloga IV – predstavitveni dokument o resolucijah EP na področju temeljnih pravic 
 priloga V – predstavitveni dokument o tekočih dejavnostih EU na področju pravic 

priseljencev, homofobije, otrokovih pravic, varstva podatkov, nasilja v družini, rasizma in 
ksenofobije ter temeljnih pravic obtoženca 

 priloga VI – predstavitveni dokument o vlogi nacionalnih sodišč in zagovornikov 
človekovih pravic.
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