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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:

Lizbonska pogodba: medinstitucionalni izziv za območje svobode, varnosti in pravice

1. Na splošno se razume, da bo začetek veljavnosti lizbonske pogodbe in Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah (listine o temeljnih pravicah) Evropski uniji omogočil postati 
„[...] območje svobode, varnosti in pravice ob spoštovanju temeljnih pravic in različnih 
pravnih izročil in sistemov držav članic.“ (člen 67 pogodbe o delovanju Evropske unije). 
Območje svobode, varnosti in pravice bo – s tem, ko ga ne bodo več omejevali posebni 
cilji, kot je bilo to v primeru maastrichtske pogodbe – postalo središčni element 
prihodnjih odnosov med državami članicami in EU. Poleg tega so na tem razmeroma 
novem področju, ki zadeva bistvo nacionalnih ustavnih ureditev, vsi akterji na nacionalni 
in evropski ravni še posebej zainteresirani za ohranitev skupnega dialoga.

2. S tega vidika in da bi bil Parlament že takoj s prvim dnem veljavnosti nove pogodbe bo 
izjemno pomembno, da se institucije EU pogajajo o medinstitucionalnem sporazumu, ki 
bo zajemal:

a) novo vizijo in glavne cilje, ki bi jih morala EU doseči po letu 2009;
b) nove načine sodelovanja, ki bodo v te politike vključevali nacionalne parlamente;
c) ukrepe, ki jih bo treba sprejeti, da bi bil prehod uspešen za institucije in za evropske 
državljane.

Vsaka institucija bi morala potem, ob upoštevanju medinstitucionalne strategije, 
prilagoditi svojo notranjo organizacijo in način dela.

Nova vizija in glavni cilji, ki bi jih morala EU doseči po letu 2009

3. Evropski svet bi moral opredeliti prihodnost območja svobode, varnosti in pravice pred 
koncem leta 2009. Države članice z razpravo v skupini na visoki ravni Future (svetovalna 
skupina na visoki ravni o prihodnosti evropske politike notranjih zadev) same pripravljajo 
mogoče zamisli za oblikovanje naslednjega večletnega programa. Komisija ravno tako 
pripravlja celovito poročilo, ki naj bi bilo dokončano spomladi 2009 in bi lahko bilo 
podlaga za odločitve Parlamenta in Sveta, ki bodo sledile.

Ob upoštevanju tega koledarja bi lahko tudi Parlament pred pomladjo 2009 pripravil 
svoje poročilo o oceni.

Nas osnovi prispevkov držav članic (poročilo skupine Future), Komisije in na podlagi 
svojih priporočil se bo Parlament, ki bo izvoljen junija 2009, lahko pogajal o 
zakonodajnem programu za območje svobode, varnosti in pravice z novo Komisijo in z 
Evropskim svetom.

4. V skladu s tem pristopom bi bilo zelo zaželeno, če bi Komisija sprejela strategijo, 
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usmerjeno v:

a) krepitev razmerja med pravili iz pogodb, ki tvorijo pravno podlago za določene 
politike (kot so preprečevanje diskriminacije, varovanje prosilcev za azil, izboljšanje 
preglednosti, varstvo podatkov, pravice manjšin ter pravice žrtev in osumljencev), in 
členi iz listine o temeljnih pravicah, ki sovpadajo s temi pravili. Sprejetje obvezujoče 
listine o temeljnih pravicah bo omogočilo revidiranje tega pravnega reda skupnosti, ob 
upoštevanju prvenstvene dolžnosti institucij EU, da spoštujejo temeljne pravice. Takšen 
razvoj dokazuje vprašanje varstva podatkov, ki bo postalo samostojna temeljna pravica;

b) oblikovanje stalnih in globljih odnosov z evropskimi in nacionalnimi sodniki in 
zakonodajalci pri vprašanjih deljene pristojnosti z državami članicami.

5. Komisija in države članice ne bi smele preverjati le skladnosti prihodnjih zakonodajnih 
predlogov z listino o temeljnih pravicah, temveč tudi z vsemi evropskimi in 
mednarodnimi instrumenti, ki zadevajo temeljne pravice in katerih pogodbenice so 
države članice, za kar se je Parlament že zavzemal1. Listina o temeljnih pravicah, njena 
obvezujoča narava in njena primernost ter pristop Evropske unije k Evropski 
konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin bodo ravno tako 
izboljšali spoštovanje temeljnih pravic na tem področju. Uvedba rednega zakonodajnega 
postopka bo dala zagon tudi zakonodajnemu procesu. 

6. Razpravo o večletnem programu za območje svobode, varnosti in pravice bi bilo treba 
nadaljevati na letnih razpravah, ki bi morale biti osredotočene na varstvo temeljnih pravic 
v Evropski uniji, izvajanje listine o temeljnih pravicah in na to, kako države članice 
spoštujejo vrednote in načela, določena z novim členom 6 Pogodbe o Evropski uniji2. 
Temeljiti bi morala na poročilih Sveta, Komisije in Agencije Evropske unije za temeljne 
pravice.

Novi načini sodelovanja, ki v politike za območje svobode, varnosti in pravice vključujejo 
nacionalne parlamente 

7. Poglavitna težava, s katero se bo Parlament srečal pri izvajanju deljenih zakonodajnih 
pristojnosti s Svetom, povezanih s policijskim in pravosodnim sodelovanjem v kazenskih 
zadevah, bo dostop do ustreznih informacij v državah članicah. Zaradi zelo občutljivih 
vprašanj, ki se obravnavajo kot del politik, povezanih z območjem svobode, varnosti in 
pravice, je izjemno pomembno čim prej izvršiti določbe iz pogodbe, ki zadevajo 
preglednost v institucijah EU ter tudi omogočajo Parlamentu nadzor nad zaupnimi 
podatki, kot so tisti, ki jih obravnavajo Europol, skupni situacijski center EU in prihodnji 
Stalni odbor za notranjo varnost (COSI) (člen 71 pogodbe o delovanju EU). Novi člen 15 
pogodbe o delovanju EU bo z razširitvijo sedanjih pravic dostopa do dokumentov 
Parlamenta, Komisije in Sveta na vse institucije in agencije EU (člen 255 PES) izboljšal 
odgovornost institucij, zlasti na teh področjih. 

                                               
1 Glej resolucijo Parlamenta z dne 15. marca 2007 o spoštovanju listine o temeljnih pravicah v zakonodajnih 
predlogih Komisije: metodologija sistematičnega in strogega nadzora (UL C 301 E, 13.12.2007, str. 229).
2 Opozoriti bi veljalo, da je v skladu z veljavnimi parlamentarnimi pravili Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve pristojen za večino politik, povezanih z območjem svobode, varnosti in pravice, in 
za sistem opozarjanja, opredeljen v členu 7 PEU.
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8. Z istega vidika demokratične odgovornosti je v interesu Parlamenta bistveno

a) stalno pritegniti nacionalne parlamente, ko se opredeljujejo splošne strategije območja 
svobode, varnosti in pravice, ko se sprejemajo zakonski ukrepi ali ko se ocenjuje njihov 
vpliv na nacionalni ravni1; 
b) da ima zagotovljeno formalno stališče Komisije2 o pobudah držav članic, zlasti glede 
morebitnega učinka predlaganih novih pravil na varstvo temeljnih pravic in ohranitev 
evropskega pravnega reda;
c) vključiti civilno družbo, in sicer ob upoštevanju določb lizbonske pogodbe, ki se 
nanašajo na državljansko pobudo, z obveščanjem državljanov o tej novi pravici in z 
zagotavljanjem, da uredba, ki bo sprejeta za izvajanje „državljanske pobude“, določa 
jasne, enostavne in uporabniku prijazne pogoje za uresničevanje te pravice;
d) pritegniti omrežja civilne družbe, ki bi lahko sodelovala z evropskimi in nacionalnimi 
institucijami v zvezi z območjem svobode, varnosti in pravice (na primer omrežja, 
povezana z agencijo za temeljne pravice, evropski forum za kazensko pravo itd.).

9. Kar zadeva politike, povezane z območjem svobode, varnosti in pravice, bo splošnejše 
vprašanje, kako izvajati določbe nove pogodbe o prenosu pooblastil in o izvedbenih 
pooblastilih (člena 290 in 291 pogodbe o delovanju EU). Slediti bi bilo treba splošnemu 
načelu, po katerem bi bilo treba ukrep, ki bi lahko vplival na obseg varstva temeljnih 
pravic, sprejeti v skladu z režimom prenosa pooblastil, v katerem Parlamentu lahko 
prekliče odločitev.

10. Opozoriti je treba tudi, da bo Parlament sedaj sodeloval pri pogajanjih in sprejetju 
mednarodnih sporazumov, ki zajemajo razsežnost temeljnih pravic, npr. prenos osebnih 
podatkov tretjim državam. Zato bi morali ustrezni odbori oblikovati tudi trdne vezi z 
ustreznimi institucijami v Svetu Evrope, agencijami Združenih narodov in s parlamenti 
zadevnih tretjih držav. 

Kako v fazi prehoda ravnati z zakonodajnimi predlogi v obravnavi

11. V prehodnem obdobju bo Parlament soočen z več spremembami oblike in vsebine 
zakonodaje v obravnavi. Po mnenju Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve bi moral Parlament še naprej vztrajati pri sklenitvi medinstitucionalnega 
sporazuma o zamrznitvi sprejemanja zakonodajnih predlogov iz tretjega stebra, ki so v 
obravnavi in imajo razsežnost temeljnih pravic, dokler ne začne veljati nova pogodba, da 
se omogoči popolni sodni nadzor. To bi lahko veljalo za ukrepe, kot je preoblikovanje 
okvirnega sklepa o terorizmu.

Zato se lahko brez odlašanja sprejmejo vsi predlogi iz tretjega stebra, ki so v obravnavi in 
imajo omejen vpliv na temeljne pravice in svoboščine, npr. okvirni sklepi o izvrševanju 
odločb, izdanih v nenavzočnosti, sklep o krepitvi Eurojusta, odločba o Evropski 
pravosodni mreži. Vsi ti akti so pomembni za izboljšanje pravosodnega sodelovanja.

                                               
1 Glej zlasti člen 70 pogodbe o delovanju EU.
2 To včasih že velja, in sicer na podlagi prakse, s katero je v prejšnjem zakonodajnem obdobju začel komisar 
Antonio Vitorino.
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12. Med prizadevanji Parlamenta bo tudi dogovor s Svetom, da se ukrepe, ki bodo zajeti v 
ureditev postopka soodločanja in za katere Parlament meni, da so v svoji sedanji 
obliki politično neprimerni, odloži na čas po 1. januarju 2009. Predlog okvirnega sklepa 
o uporabi evidence podatkov o potnikih (PNR) za namene kazenskega pregona je 
značilen predlog, ki sodi v to kategorijo.

13 Občutljiv zakonodajni predlog, ki je v obravnavi in ga sprememba postopka zadeva, je 
tudi okvirni sklep o varstvu osebnih podatkov v okviru policijskega in pravosodnega 
sodelovanja v kazenskih zadevah. Ta predlog le deloma zapolnjuje pravno praznino, ki 
bo nastala po odpravi tretjega stebra. Mogoča dvostopenjska strategija bi lahko bila 
sprejetje sedanjega predloga iz tretjega stebra, pod pogojem, da se ta dopolni z novim 
besedilom takoj, ko začne veljati lizbonska pogodba.

14. Tudi na področju zakonitih migracij sta v obravnavi dva postopka, in sicer o pogojih za 
vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve za visokokvalificirane 
delavce (t.i. modre izkaznice) ter o enotnem postopku obravnavanja vlog za enotno 
dovoljenje za državljane tretjih držav, da lahko prebivajo in delajo na ozemlju države 
članice, ter o skupnih pravicah za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi 
članici. Če ta predloga ne bosta sprejeta pred začetkom veljavnosti lizbonske pogodbe, bo 
treba postopek začeti znova.

15. Nekateri zakonodajni predlogi so v obravnavi že več let, ker ni mogoče doseči soglasne 
odločitve – npr. okvirni sklep o procesnih pravicah v kazenskih postopkih –, vendar niso 
zastareli. Sedaj so nujni in potrebni bolj kot kdajkoli, redni zakonodajni postopek pa bo 
zagotovil izhod iz teh zastojev.

16. V obravnavi je tudi predlog, ki ga je Parlament odobril, da se pravna podlaga Europola 
(sedaj je to konvencija) preoblikuje v sklep iz tretjega stebra, s čimer se Europolu 
zagotovi financiranje iz proračuna Skupnosti. Če ta ne bo sprejet pred začetkom 
veljavnosti lizbonske pogodbe, bi moral Parlament ponovno začeti postopek, da bi se 
Europol preoblikoval v resnični organ Skupnosti. 

17. Zdi se, da bodo po 1. januarju 2009 najbolj nujne pobude, ki jih bo morala sprejeti 
Komisija, povezane z 

a) obveznostjo EU, da ratificira konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin;
b) obveznostjo EU, da ratificira mednarodne sporazume, o katerih so potekala pogajanja, 
vendar še niso sklenjeni v skladu s členom 24 veljavne pogodbe o EU;
c) zahtevami Sodišča Evropskih skupnosti (glej: zadeva o uredbi o črnih seznamih); 
d) ustanovitev evropskega javnega tožilstva, da se izboljša Eurojust.

Z istega vidika bi morala Komisija prevzeti pobudo, da sedanje zakonske instrumente iz 
tretjega stebra, ki imajo razsežnost temeljnih pravic, prenese v steber Skupnosti (prim. 
Europol). Sprememba pravne podlage za sedanje instrumente iz tretjega stebra bi 
zagotovila tudi pristojnost Sodišča pred rokom 5 let (glej člen 10 protokola o prehodnih 
določbah).
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