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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku protokola o uporabi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v Češki 
republiki (člen 48(3) Pogodbe o Evropski uniji)
(00091/2011 – C7-0385/2011 – 2011/0817(NLE))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma češke vlade Svetu z dne 5. septembra 2011 o osnutku protokola o 
uporabi Listine Evropske unije („Listina“) o temeljnih pravicah v Češki republiki,

– ob upoštevanju pisma predsednika Evropskega sveta predsedniku Evropskega parlamenta 
z dne 25. oktobra 2011 glede osnutka protokola o uporabi Listine v Češki republiki,

– ob upoštevanju člena 48(3)(1) Pogodbe o Evropski uniji (PEU), v skladu s katerim se je 
Evropski svet posvetoval z Evropskim parlamentom (C7–0385/2011),

– ob upoštevanju člena 6(1) PEU in Listine,

– ob upoštevanju protokola št. 30 o uporabi Listine o temeljnih pravicah Evropske unije na 
Poljskem in v Združenem kraljestvu, ki je priložen PEU in Pogodbi o delovanju Evropske 
unije,

– ob upoštevanju sklepov zasedanja voditeljev držav ali vlad držav članic, ki so se sestali od 
29. do 30. oktobra 2009 v okviru Evropskega sveta,

– ob upoštevanju izjav o Listini, priloženih sklepni listini medvladne konference, ki je 
sprejela Lizbonsko pogodbo, podpisano 13. decembra 2007, še zlasti izjave št. 1, ki so jo 
podpisale vse države članice, izjave št. 53 Češke republike ter izjav št. 61 in 62 Republike 
Poljske,

– ob upoštevanju resolucije 330, sprejete na 12. zasedanju senata parlamenta Češke 
republike 6. oktobra 2011,

– ob upoštevanju člena 74a Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7–0000/2012),

ker:

A. so se voditelji držav ali vlad, ki so se sestali v okviru Evropskega sveta 29. in 30. oktobra 
2009, dogovorili, da bodo ob sklenitvi naslednje pristopne pogodbe in v skladu s svojimi 
ustavnimi pravili Pogodbama dodali protokol o uporabi Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah v Češki,

B. je češka vlada 5. septembra 2011 s pismom svojega stalnega predstavnika Svetu v skladu s 
členom 48(2) PEU predložila predlog za spremembo Pogodb, ki se nanaša na vključitev 
protokola o uporabi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v Češki republiki,
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C. je Svet 11. oktobra 2011 Evropskemu svetu v skladu s členom 48(2) PEU predložil 
predlog za spremembo Pogodb, ki se nanaša na vključitev protokola o uporabi Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah v Češki republiki,

D. se je v skladu s prvim pododstavkom člena 48(3) PEU Evropski svet posvetoval s 
Parlamentom o tem, ali bi bilo treba proučiti predloge sprememb,

E. v skladu s členom 6(1) PEU Evropska unija pravicam, svoboščinam in načelom iz Listine 
priznava enako pravno veljavo in zavezujočo naravo kot Pogodbama,

F. so protokoli k PEU in k Pogodbi o delovanju Evropske unije njun sestavni del in zato 
dodatni protokol o posebnih pravilih glede uporabe delov prava Unije v državah članicah 
zahteva revizijo Pogodb,

G. v skladu s členom 6(1)(2) PEU Listina v nobenem pogledu ne razširja pristojnosti Unije, 
ki so določene v Pogodbah,

H. se v skladu s členom 51 Listine določbe Listine uporabljajo za institucije, organe, urade in 
agencije Unije ob spoštovanju načela subsidiarnosti, za države članice pa samo, kadar 
izvajajo pravo Unije. Te institucije, organi, uradi in agencije morajo zato spoštovati 
pravice in načela ter spodbujati njihovo uporabo v skladu s svojimi pristojnostmi in ob 
spoštovanju meja pristojnosti, ki so Uniji dodeljene s Pogodbama. Ta listina ne razširja 
področja uporabe prava Unije prek meja pristojnosti Unije, niti ne ustvarja novih 
pristojnosti ali nalog Unije in ne spreminja pristojnosti in nalog, določenih v Pogodbah in 
potrjenih z izjavo št. 1,

I. je v odstavku 2 izjave št. 53 Češke republike navedeno, da Listina „ne zožuje področja 
uporabe nacionalnega prava in ne omejuje sedanjih pristojnosti nacionalnih organov na 
tem področju“, iz česar izhaja, da je celovitost pravnega reda Češke republike 
zagotovljena brez uporabe dodatnega instrumenta,

J. na podlagi znanstvenih dokazov in sodne prakse protokol št. 30 Republike Poljske in 
Združenega kraljestva ne izvzema iz obvezujočih določb Listine, ne dopušča možnosti 
neuporabe ter ne spreminja Listine in pravnega položaja, ki bi prevladal, če tega protokola 
ne bi bilo1. Njegov edini učinek je ustvarjanje pravne negotovosti ne le na Poljskem in v 
Združenem kraljestvu, temveč tudi v drugih državah članicah,

K. je pomembna funkcija Listine povečevanje pomembnosti temeljnih pravic in zagotavljanje 
njihove večje prepoznavnosti, vendar protokol št. 30 povečuje pravno negotovost in 
politično zmedo, s čimer spodkopava prizadevanja Unije za zagotovitev in ohranjanje 
enako visoke in enakovredne stopnje varovanja pravic,

L. če naj se razlaga, da ima protokol št. 30 učinek omejevanja obsega ali veljavnosti določb 
Listine, bi bil rezultat zmanjšanje varovanja temeljnih pravic ljudi na Poljskem, 
Združenem kraljestvu in v prihodnosti tudi v Češki republiki,

                                               
1 Sodba Sodišča Evropske unije z dne 21. decembra 2011 v združenih zadevah C–411/10 in C–493/10, zlasti 
odstavek 120.
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M. Listina po češkem in mednarodnem pravu ter pravu Unije nima nobenega učinka na 
veljavnost beneševih dekretov v zvezi z razlastitvami po drugi svetovni vojni,

N. je češki parlament ratificiral Lizbonsko pogodbo točno tako, kot je bila podpisana, brez 
pridržkov ali pogojev glede popolnega spoštovanja Listine s strani Češke republike2,

O. je češki senat v zgoraj omenjeni resoluciji 330 z dne 6. oktobra 2011 nasprotoval uporabi 
protokola št. 30 v Češki republiki z utemeljitvijo, da bi njegova uporaba zmanjšala 
standarde varovanja temeljnih pravic in svoboščin čeških državljanov. Prav tako je češki 
senat postavil pod vprašaj nejasne ustavne okoliščine, v katerih je predsednik republike 
vprašanje prvič postavil, in sicer šele zatem, ko je bila Lizbonska pogodba že ratificirana,

P. je češko ustavno sodišče v letih 2008 in 2009 zavrnilo dve peticiji ter ugotovilo, da je 
Lizbonska pogodba v celoti v skladu s češkim ustavnim pravom, vendar ni mogoče 
izključiti možnosti, da bo pri istem sodišču vložena peticija proti predlagani spremembi 
Pogodb,

Q. Evropski svet lahko prizna, da se politične razmere lahko včasih razvijejo tako, da 
postanejo predhodni politični sporazumi med vladami nepotrebni,

R. je Parlament v duhu iskrenega sodelovanja zavezan, da Evropskemu svetu poda svoje 
mnenje o vseh predlaganih spremembah Pogodb, ne glede na njihov pomen, vendar 
nikakor ni zavezan, da z Evropskim svetom soglaša,

S. še vedno obstaja dvom o pripravljenosti češkega parlamenta, da zagotovi ratifikacijo 
novega protokola, katerega namen je razširitev uporabe protokola št. 30 na Češko 
republiko; če bi Evropski svet sklenil preučiti predlagano spremembo, bi bilo bolje, če 
druge države članice ne začnejo svojih ratifikacijskih postopkov, preden Češka republika 
ne zaključi svojega,

1. ugotavlja, da se je Evropski svet posvetoval s Parlamentom v zvezi s preučitvijo 
predlagane spremembe Pogodb;

2. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo kot stališče Parlamenta posreduje 
Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, vladi in parlamentu Češke republike ter parlamentom 
drugih držav članic.

                                               
2 Češka poslanska zbornica je ratificirala Lizbonsko pogodbo 18. februarja 2009, češki senat pa 9. maja 2009.
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1. Vlada Češke republike si prizadeva za pristop države k protokolu št. 30 o uporabi Listine 
o temeljnih pravicah Evropske unije na Poljskem in v Združenem kraljestvu. 

2. Da bi razumeli pomen češke pobude, je treba proučiti naravo in učinek britanskega in 
poljskega protokola od uveljavitve Lizbonske pogodbe dne 1. decembra 2009. O tem 
protokolu obstaja nekaj znanstvenih komentarjev, ki jih je poročevalec proučil1. 
Posvetoval se je tudi z uglednimi pravniki za to področje. 

Sodne prakse je bilo malo, dokler ni pritožbeno sodišče (Anglija in Wales) na Sodišče 
Evropske unije naslovilo predloga za sprejetje predhodne odločbe glede uporabe 
Protokola v azilni zadevi2. Državni sekretar je pred tem pred vrhovnim upravnim 
sodiščem Anglije in Walesa poskušal doseči, da zaradi protokola št. 30 določbe Listine ne 
bi veljale za Združeno kraljestvo. Eno od vprašanj, postavljenih Sodišču EU, je bilo, ali 
obstoj protokola št. 30 kakorkoli spreminja obveznosti Združenega kraljestva. Vrhovno 
sodišče se je nagibalo k mnenju, da bi se protokol št. 30 lahko štel kot splošna možnost 
neuporabe Listine, pri čemer je predpostavilo, da Listina v Združenem kraljestvu nima 
neposrednega učinka. 

Vendar je na pritožbenem sodišču predstavnik vlade Združenega kraljestva učinkovito 
zagovarjal stališče, da namen protokola „ni preprečiti uporabo Listine v Združenem 
kraljestvu, temveč razložiti njen učinek“. Generalna pravobranilka Verica Trstenjak je 
dala mnenje 22. septembra 2011. Prišla je do zaključka, da protokol ne dopušča možnosti 
neuporabe (opt-out), temveč pojasnjuje, da Listina ne predstavlja prenosa moči, ki bi 
škodoval Združenemu kraljestvu ali Poljski.

Veliki senat Sodišča Evropske unije je o tej zadevi odločil 21. decembra 20113. Gre za 
pomembno zadevo v zvezi s pomenom in uporabo azilne zakonodaje, pomembna pa je 
tudi za odnos med pravom EU, Listino, Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in 
konvencije mednarodnega prava.

Sodišče v sodbi potrjuje mnenje generalne pravobranilke Trstenjak. Pravi, da:

“... Člen 1(1) protokola št. 30 razlaga člen 51 Listine glede njegovega področja 
uporabe, ni pa njegov namen, da Republiko Poljsko ali Združeno kraljestvo 
izvzame iz obveznosti, da spoštujeta določbe Listine, ali da sodiščem teh držav 

                                               
1 1. Patrick Layden QC in Tobias Lock, Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction between 
the EU Charter of Fundamental Rights, the European Convention on Human Rights and National Constitutions: 
nacionalno poročilo Združenega kraljestva, XXV. kongres FIDE, september 2011.
2. NS proti državnemu sekretarju za notranje zadeve. Steve J. Peers, EU Justice and Home Affairs Law (Pravo 
EU na področju pravosodja in notranjih zadev), OUP, 2011. 
3. Catherine Barnard, The EU Charter of Fundamental Rights: Happy 10th Birthday? (Listina EU o temeljnih 
pravicah: vse najboljše za deseti rojstni dan?) v European Union Studies Association Review, leto 24, št. 1, zima 
2011. 
4. Colin Turpin in Adam Tomkins, British Government and the Constitution (Vlada in ustava Združenega 
kraljestva), 7. izd., CUP, 2011002E 
2 Zadeva C-411/10, NS proti državnemu sekretarju za notranje zadeve. 
3 Združeni zadevi C–411/10 in C–493/10.
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članic prepreči, da zagotovijo spoštovanje teh določb.“ (odstavek 120)

Sodišče je torej zaključilo, da ni potrebno, da se njegove sodbe o vsebinskem vprašanju v 
zvezi z azilnim pravom kakorkoli prilagodijo, da bi upoštevale protokol št. 30. 

3. Omeniti velja, da so vse tri države, ki se jih ta razprava najbolj dotika, k zadevi pristopile 
iz različnih smeri. Združeno kraljestvo si je prizadevalo za omejitev možnosti, da bi 
Listina dala EU nov povod za sprejemanje zakonodaje tam, kjer bi to pomenilo kršitve 
omejitev, zlasti na področju delovnega prava. Takratni predsednik vlade je v spodnjem 
domu parlamenta Združenega kraljestva dejal: „Popolnoma jasno je, da imamo možnost 
neuporabe tako Listine kot tudi področja pravosodja in notranjih zadev“1. 

4. Po drugi strani je Poljska želela preprečiti, da bi jo Listina ovirala pri pravici, da sprejema 
zakonodajo na področju javne morale, družinskega prava, splava, pravicah gejev itd2. 
Začuda je Poljska pri sprejetju britanskega protokola, ki je zelo zaprt za socialne pravice 
iz naslova IV, želela tudi poudariti, da, za razliko od Združenega kraljestva, v celoti 
spoštuje socialne in delavske pravice, v duhu gibanja Solidarnost3. Zdi se, da poljsko 
sodstvo po uveljavitvi Lizbonske pogodbe v ničemer ne upošteva protokola4. 
Vzpostavljen je bil ustavni mehanizem, v skladu s katerim lahko Poljska odloči, da bodisi 
spremeni protokol ali od njega odstopi. Možnost odstopa je sedaj predmet politične 
razprave na Poljskem.

5. Češka republika pa je na zahtevo predsednika zavzela bolj evroskeptično držo. V 
pogajanjih o Lizbonski pogodbi je dosegla svojo brezpogojno izjavo št. 53, ki govori o 
njeni zaskrbljenosti glede vplivov Listine na načela subsidiarnosti, dodeljevanja 
pristojnosti, spoštovanja nacionalnih ustav in mednarodnih sporazumov. 

Uradna razlaga, zakaj je predsednik Klaus vztrajal, da mora Češka republika pristopiti k 
Protokolu, je bila domnevna nenadna zaskrbljenost zaradi vpliva Listine na veljavnost 
beneševih dekretov, ki obravnavajo razlastitev in deportacijo oseb nemške narodnosti iz 
Češkoslovaške po drugi svetovni vojni5. Vendar o tej zaskrbljenosti do začetka leta 2009 
ni bilo nikakršne politične razprave in se ni omenjala v sklepnih predlogih češkemu 
ustavnemu sodišču v nobeni od sodb v zvezi z Lizbonsko pogodbo6. Vsekakor je bila 
prednostna naloga v okviru uradnega mandata takratne vlade za pogajanja o Lizbonski 
pogodbi vzpostavitev enotnega standarda za varovanje človekovih pravic. Poleg tega vse 

                                               
1 Tony Blair pred spodnjim domom parlamenta Združenega kraljestva dne 25. junija 2007. Nadaljeval je: „[Z]a 
dve področji, zaradi katerih so ljudje najbolj zaskrbljeni – Listina o temeljnih pravicah, za katero so ljudje dejali 
„No, to se bo uporabljalo v britanskem pravu“, ter pravosodje in notranje zadeve –, imamo možnost neuporabe. 
In to je razlika. Z vsem spoštovanjem, pomembno je, da ljudje pri svojih argumentih dejansko upoštevajo tudi 
dejstva.“ Ni čudno, da vlada zmeda. 
2 Dejansko je Poljska v ta namen sprejela izjavo št. 61. 
3 Izjava št. 62. 
4 Jan Barcz, ur., Fundamental Rights Protection in the European Union, Wydawnictwo C.H. Beck, Varšava, 
2009. 
5 Helena Bončková, Hubert Smekal, Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny základních práv 
Evropské unie (Drobitev splošnih vrednot? Možnosti neuporabe Listine Evropske unije o temeljnih pravicah), v 
Soucasna Evropa 02, 2010.
6 Ústavní soud - 2008/11/26 - Pl. ÚS 19/08: Lizbonska pogodba I; Ústavní soud - 2009/11/03 - Pl. ÚS 29/09: 
Lizbonska pogodba II.



PE474.039v06-00 10/11 PR\922077SL.doc

SL

češke politične stranke poudarjajo svojo navezanost na socialne pravice. Nobena od teh 
strank sedaj ne trdi, da beneševi dekreti še vedno povzročajo pravne dvome v zvezi s 
češkim ali mednarodnim pravom oziroma pravom EU. Od uveljavitve Lizbonske pogodbe 
dalje ni pomembne češke sodne prakse v zvezi z uporabo Listine EU.

Češka vlada vztraja pri svoji prošnji za sprejetje pogojev Protokola št. 30 le zato, ker je 
Evropski svet obljubil, da bo to prošnjo sprejel in bi češko javno mnenje kršitev obljube 
voditeljev EU slabo sprejelo. Poleg tega obstaja dodatna skrb, o kateri se sicer manj 
govori, in sicer, da bi Češka republika izpadla nezanesljiva, če bi sedaj odstopila od svoje 
prošnje. (Poročevalec nasprotno meni, da bi se, če bi Češka umaknila svojo zahtevo po 
spremembi Pogodbe, med njenimi partnericami razširilo olajšanje). 

Poleg tega se moramo zavedati, da če češka vlada vztraja pri tem, da se spremeni 
pogodba, še zdaleč ni gotovo, da bo češki parlament na koncu ratificiral nov protokol. 
Ratifikacija mednarodnega sporazuma, ki prenaša pristojnost v katero koli smer verjetno 
zahteva tripetinsko večino tako v senatu kot v predstavniškem domu1. 

Prav tako moramo upoštevati dve sodbi češkega ustavnega sodišča (leta 2008 in leta 
2009), ki zatrjujeta, da je Lizbonska pogodba popolnoma v skladu s češko ustavo. Temu 
sledi, da bo vsak odstop od Lizbonske pogodbe, do katerega bi prišlo zaradi pobude o 
protokolu, zelo verjetno sprožil eno ali več novih pobud pred ustavnim sodiščem. (Pobudo 
lahko vloži 41 poslancev, 17 senatorjev in predsednik republike.2)

Opozoriti je treba na pismo čeških sindikatov (CMKOS) predsedniku Evropskega 
parlamenta, v katerem nasprotujejo osnutku protokola3.

Evropsko združenje za varstvo človekovih pravic in češki helsinški odbor sta prav tako 
pozvala k temu, da se osnutek protokola opusti4.

6. Na podlagi dostopnih dokazov je poročevalec pripravil naslednjo analizo. 

(a) Preambula: Osma uvodna izjava v preambuli določa, da je namen protokola, „da se 
podrobneje pojasnijo nekateri vidiki uporabe Listine“. Sedma in dvanajsta uvodna 
izjava pojasnjujeta, da se ne glede na ta protokol na Poljskem in v Združenem 
kraljestvu v celoti uporablja vsa druga zakonodaja EU. Zato je protokol pomemben le, 
če bi Listina prispevala dodatna načela k obstoječim splošnim načelom prava EU, če 
bi bila širša po obsegu ali če bi zmanjšala omejitve pravic v primerjavi s splošnimi 
načeli. Po mnenju generalne pravobranilke Verice Trstenjaka, s katerim sedaj soglaša 
vse sodišče, preambula ponovno potrjuje „temeljno veljavnost“ Listine. 

(b) Področje uporabe: Člen 1(1) dopolnjuje člen 51(2) Listine. Njegov namen ni širitev 
pristojnosti sodišč za razsojanje glede skladnosti zakonodaje Združenega kraljestva z 

                                               
1 Člen 39 češke ustave.
2 Člena 10a in 87(1) ustave Češke republike in odst. 64 Zakona o ustavnem sodišču, 182/1993 z dne 16. junija 
1993.
3 Pismo Jaroslava Zavadila, predsednik češko-moravske konfederacije sindikatov, to predsedniku Martinu 
Schulzu, 15. februar 2012. 
4 www.aedh.eu
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Listino. Vendar pa tudi ne želi zmanjšati pristojnosti sodišč za uveljavljanje 
pristojnosti na področju temeljnih pravic s sklicevanjem na določbe Listine. V vsakem 
primeru morajo sodišča spoštovati temeljne pravice, kakor je določeno v Evropski 
konvenciji o človekovih pravicah in v okviru splošnih načel prava EU v skladu z 
določbami člena 6 PEU. Splošna načela imajo ustavni status in posamezniki se lahko 
nanje oprejo na sodišču. Zdi se, da so v tem pogledu državljani Poljske in Združenega 
kraljestva v povsem enakem položaju kot državljani vseh drugih članic EU. 

(c) Obseg: Načela iz naslova IV je treba najprej vključiti v nacionalno zakonodajo, šele 
nato postanejo iztožljiva. Člen 1(2) potrjuje člen 51(1) Listine, da Listina na ustvarja 
iztožljivih pravic med fizičnimi osebami. Poskuša tudi razjasniti člen 52(1) Listine in 
je bil morda pripravljen kot poskus zmanjšati neposredni učinek Listine. Generalna 
pravobranilka Verica Trstenjak trdi, da se zdi, da člen 1(2) izključuje, da bi iz naslova 
IV lahko izvirali nove pravice in upravičenja EU, na katere bi se lahko upravičenci 
zanašali v razmerju do Združenega kraljestva ali Poljske. Pa vendar je še vedno 
nejasno, za katere člene iz naslova IV bi Sodišče Evropske unije menilo, da imajo 
neposredni učinek. Kjer koli sta Poljska in Združeno kraljestvo predvideli take pravice 
v nacionalnem pravu, ni prepovedi iztožljivosti s strani Sodišča Evropske unije. Poleg 
tega, kakor je omenjeno zgoraj, če naslov IV predstavlja splošna načela prava EU, so 
sodišča na Poljskem in v Združenem kraljestvu dolžna neposredno uporabljati njegove 
določbe. 

(d) Razlaga: Člen 2 Protokola pojasnjuje člen 52(4) in (6) Listine. Kjer se Listina sklicuje 
na nacionalne zakone in prakse, se v zvezi s Poljsko in Združenim kraljestvom izrecno 
sklicuje na poljske oziroma britanske zakone in prakse. (Karkoli drugega bi bilo 
nelogično.)

7. S protokolom št. 30 Združeno kraljestvo in Poljska nista izvzeta iz zavezujočih določb 
Listine. Protokol ne dopušča možnosti neuporabe in ne spreminja Listine. Zdi se, da 
protokol kot tak ne spreminja pravnega položaja, kakršen bi bil, če protokola ne bi bilo. Pa 
vendar je sam obstoj protokola povzročil pravno negotovost in politično zmedo. Zato 
negativno vpliva na vse države članice in ne le na Združeno kraljestvo, Poljsko ali v 
prihodnosti Češko republiko1. 

Poleg tega je popolnoma jasno, da, če naj se kdaj razlaga, da ima protokol št. 30 učinek 
omejevanja obsega ali veljavnosti določb Listine, bi bil rezultat zmanjšanje varovanja 
temeljnih pravic ljudi na Poljskem in v Združenem kraljestvu in bi zato spodkopaval 
prizadevanja EU za zagotovitev in ohranjanje enako visoke stopnje varstva.

                                               
1 Izjava 1 dokazuje, da je treba doseči skupno in enako razumevanje učinkov Listine na države članice. 


