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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

Institucionalni vidiki pristopa Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(2009/2241(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 6(2) Pogodbe o Evropski uniji, člena 218(6) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in protokola o členu 6(2) Pogodbe o Evropski uniji o pristopu Unije k 
Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

– ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 14. januarja 2010,

– ob upoštevanju členov 48 in 50 poslovnika,

– Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ob upoštevanju poročila 
Odbora za ustavne zadeve ter mnenj Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve, Odbora za zunanje zadeve ter Odbora za peticije (A7-0000/2010), 

A. ker Sodišče Evropske unije v svoji sodni praksi že od sedemdesetih let dalje ugotavlja, da 
tvorijo temeljne pravice bistveni del splošnih načel prava, ki Sodišče ščiti,

B. ker se Sodišče pri tem opira na skupne ustavne tradicije držav članic in na mednarodne 
instrumente za zaščito človekovih pravic, h katerim morajo države članice pristopiti; kot 
na primer Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v 
nadaljevanju EKČP),

C. ker je bilo bistvo te sodne prakse s Pogodbo o Evropski uniji iz Maastrichta leta 1993 
vključeno v primarno zakonodajo,

D. ker Sodišče namenja posebno pozornost razvoju sodne prakse Evropskega sodišča za 
človekove pravice, o čemer priča vse večje število sodb, ki se sklicujejo na določbe 
EKČP,

E. ker Evropsko sodišče za človekove pravice načeloma domneva, da je ravnanje države 
članice skladno z EKČP, kadar ta država le izvaja pravo Skupnosti,

F. ker je Sodišče v mnenju z dne 28. marca 1996 ugotovilo, da Evropska skupnost nima 
pooblastil za pristop k EKČP, dokler ne bo spremenjena pogodba,

G. ker člen 6(2) Pogodbe o Evropski uniji določa, da Evropska unija pristopi k EKČP, in ker 
vsebuje protokol št. 8 k Lizbonski pogodbi niz točk, ki jih je treba urediti v zvezi s tem 
pristopom; ker te določbe Uniji ne le omogočajo pristop, temveč institucije Unije k temu 
obvezujejo;

H. ker lahko Unija po sklenitvi protokola št. 14 o spremembi EKČP k tej pristopi, kar zadeva 
države podpisnice EKČP, o pogojih in načinih pristopa pa se morajo dogovoriti Unija na 
eni strani in države podpisnice EKČP na drugi;



PE431.057v02-00 4/6 PR\803011SL.doc

SL

I. ker bi moral takšen dogovor obravnavati tudi administrativna in tehnična vprašanja, kot je 
načelo o prispevku Unije k rednemu proračunu Sveta Evrope, ki je namenjen delovanju 
Evropskega sodišča za človekove pravice in o čigar podrobnostih se je treba dogovoriti s 
Svetom Evrope,

J. ker bi bila Unija s pristopom k EKČP vključena v njen sistem zaščite temeljnih pravic in 
bi imela poleg notranje zaščite teh pravic s sodno prakso Sodišča na voljo tudi zunanji 
organ za zunanjo zaščito, ki je mednarodnega značaja,

1. poudarja glavne razloge v prid pristopa Unije k EKČP, ki jih je mogoče povzeti sledeče:

– medtem ko je Unija svoj sistem zaščite temeljnih pravic dokončno oblikovala in 
okrepila z vključitvijo Listine o temeljnih pravicah v svojo primarno zakonodajo, pa bi 
bil njen pristop k EKČP vidno znamenje njene povezanosti s „širšo Evropo”, ki jo 
predstavlja Svet Evrope, in z njegovim vseevropskim sistemom na področju 
človekovih pravic; ta pristop bi okrepil tudi verodostojnost Unije v njenem odnosu do 
tretjih držav, ki jih na dvostranski ravni vedno poziva k spoštovanju EKČP,

– pristop k EKČP bi državljanom v odnosu do delovanja Unija zagotovil zaščito, 
enakovredno tisti, ki jo že uživajo v odnosu do vseh držav članic. To bi bilo še toliko 
bolj umestno, če upoštevamo, da so države članice na Unijo prenesle pomembne 
pristojnosti,

– pristop bo prispeval k skladnemu razvoju sodnih praks dveh evropskih sodišč na 
področju človekovih pravic, še zlasti ker bo dialog postal še bolj potreben,

– pristop ne bo v nobenem primeru ogrozil avtonomnosti prava Unije, saj bo Sodišče 
ostalo vrhovni sodnik za vprašanja v zvezi s pravom Skupnosti in veljavnostjo njenih 
aktov; Evropskega sodišča za človekove pravice ni mogoče imeti za višjo instanco, 
temveč je specializirano sodišče, ki bo izvajalo zunanji nadzor nad tem, kako Unija 
izvršuje obveznosti mednarodnega prava, ki izhajajo iz njenega pristopa k EKČP; 
Sodišče bo tako imeli enak položaj, kot ga imajo sedaj v odnosu do Evropskega 
sodišča za človekove pravice vrhovna sodišča držav članic;

2. opozarja, da po pogodbi pristop ne prinaša razširitve pristojnosti Unije ter ne uvaja njene 
splošne pristojnosti na področju človekovih pravic;

3. potrjuje, da sporazum o pristopu Unije k EKČP v skladu s členom 2 protokola št. 8 k 
Lizbonski pogodbi ne sme vplivati na posebni položaj držav članic v odnosu do EKČP in 
na njene protokole na splošno ter na morebitna odstopanja in zadržke držav članic ter da 
nadalje takšne okoliščine ne vplivajo na pravni položaj Unije v odnosu do EKČP;

4. ugotavlja, da je bil sistem EKČP dopolnjen z nizom dodatnih protokolov v zvezi z zaščito 
pravic, ki niso predmet EKČP, in predlaga, da Unija pristopi k vsem protokolom, ki so 
vsaj deloma povezani z njenimi pristojnostmi (št. 1, 4, 7 in 12);

5. poudarja, da Unija s pristopom k EKČP ne postaja članica Sveta Evrope, vendar je njena 
udeležba pri organih konvencije v določeni meri potrebna, da bi zagotovili njeno uspešno 
vključitev v sistem konvencije in da bi Unija s tem pridobila določene pravice, še zlasti:
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– pravico do predložitve seznama treh kandidatov za mesto sodnika, izmed katerih 
enega kot predstavnika Unije izvoli parlamentarna skupščina Sveta Evrope; ta sodnik 
ima pri delu Sodišča enako vlogo kot drugi sodniki,

– pravico, da se z volilno pravico udeležuje sej Odbora ministrov, kadar ta opravlja 
funkcijo organa za nadzor nad izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za človekove 
pravice ali kadar odloča primernosti naslovitve prošnje za mnenje na Sodišče, ter da je 
zastopana v Odboru direktorjev za človekove pravice (podorgan Odbora ministrov),

– pravico Evropskega parlamenta, da imenuje/pošlje določeno število svojih 
predstavnikov v generalno skupščino Sveta Evrope, kadar ta voli sodnike Evropskega 
sodišča za človekove pravice;

6. meni, da države članice v medsebojnih odnosih in v odnosih z Unijo ne bi smele imeti 
možnosti, da se zatekajo k meddržavnim pritožbam zaradi domnevnega neizpolnjevanja 
obveznosti po členu 33 EKČP, saj to ne bi bilo v duhu nekaterih zavez, ki izhajajo iz 
Lizbonske pogodbe;

7. ocenjuje, da bi morala biti vsaka pritožba državljana Unije glede določenega akta ali 
opustitve institucije ali organa Unije uperjena izključno proti Uniji; enako bi morala biti 
vsaka pritožba, katere predmet je akt države članice, s katerim ta izvaja pravo Unije, 
uperjena samo proti tej državi članici, je pa lahko uperjena proti Uniji in državi članici 
hkrati, kadar delitev odgovornosti med Unijo in državo članico pri določenem aktu ni 
jasno opredeljena;

8. meni, da je v interesu pravičnosti, da lahko Unija v vsaki zadevi pred Evropskim sodiščem 
za človekove pravice, kjer je tožena stran država članica in kjer se lahko pojavi vprašanje 
glede prava Unije, z dovoljenjem Sodišča v postopku nastopi kot tožena stranka, v vsaki 
tožbi proti Uniji pa lahko kot tožena stranka z dovoljenjem Sodišča nastopi država 
članica;

9. meni, da odnosov med Sodiščem in Evropskim sodiščem za človekove pravice ne bi bilo 
pametno formalizirati z uvedbo postopka predhodnega odločanja pred Evropskim 
sodiščem za človekove pravice ali z vzpostavitvijo organa ali „odbora”, ki bi sprejel 
odločitev takrat, kadar bi eno izmed dveh sodišče nameravalo sprejeti razlago EKČP, ki bi 
se razlikovala od razlage drugega; v zvezi s tem izpostavlja izjavo št. 2 o členu 6(2) 
Pogodbe o Evropski uniji, ki ugotavlja obstoj rednega dialoga med Sodiščem in 
Evropskim sodiščem za človekove pravice, ki bi ga bilo treba s pristopom Unije k EKČP 
okrepiti;

10. ugotavlja, da igra EKČP pomembno vlogo pri razlagi Listine o temeljnih pravicah, saj se 
morajo pravice, priznane z listino, ki se ujemajo s pravicami, priznanimi z EKČP, 
razlagati v skladu z EKČP in se v skladu s členom 6(3) Pogodbe o Evropski uniji Sodišče 
pri oblikovanju splošnih načel prava Unije zgleduje po EKČP; prav tako ugotavlja, da se 
EKČP, v skladu z njenim členom 53, ne sme razlagati, kot da omejuje ali ogroža pravice, 
ki jih priznava Listina o temeljnih pravicah, ki ohranja vso svojo pravno veljavnost;

11. se zaveda dejstva, da pristop sam po sebi ne bo rešil zelo resnih težav, s katerimi se sooča 
sistem EKČP, in sicer preveliko delovno obremenitvijo zaradi eksponentnega naraščanja 
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števila pritožb posameznikov ter reformo strukture in delovanja sodišča za rešitev tega 
problema; ugotavlja, da se sistem, če omenjene težave ne bodo rešene, lahko poruši in da 
bi začetek veljavnosti protokola št. 14, do katerega še vedno ni prišlo, ker ga ena država 
pogodbenica še ni ratificirala, nedvomno pripomogel k zmanjšanju števila nezaključenih 
postopkov, vendar pa ne tudi k njihovi odpravi;

12. opozarja na dejstvo, da Pogodba o delovanju Evropske unije ob upoštevanju ustavnega 
pomena pristopa Unija k EKČP za pristop določa stroga pravila, saj mora Svet po 
odobritvi Evropskega parlamenta odločitev o sklenitvi sporazuma sprejeti soglasno, 
sporazum pa ne začne veljati, dokler ga v skladu s svojimi ustavnimi predpisi ne potrdijo 
vse članice;

13. ugotavlja, da predstavlja pristop Unije k EKČP ključno dejanje, ki ga je treba dokončati s 
pristopom Unije k Evropski socialni listini, podpisani v Torinu 18. oktobra 1961 in 
revidirani v Strasbourgu 3. maja 1996, kar bi bilo skladno z napredkom, ki je že bil 
dosežen z Listino o temeljnih pravicah in socialno zakonodajo Unije;

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


