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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja namen Evropske unije, da pristopi k Evropski konvenciji o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, ki ponuja zgodovinsko priložnost, da se človekove pravice 
uskladijo na ravni celine in v okviru Evropske unije, da se ponudi možnost enakega 
obravnavanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin državljanov EU in držav članic, da 
se vzpostavi dodaten zunanji sistem nadzora za človekove pravice v EU ter da se zagotovi 
skladen razvoj sodne prakse Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove 
pravice;

2. opozarja, da je spodbujanje spoštovanja človekovih pravic, ki je kot osrednja vrednota EU 
vključeno v ustanovno pogodbo, skupni temelj njenih odnosov s tretjimi državami; zato 
meni, da se bo s pristopom dodatno okrepilo zaupanje državljanov v Evropsko unijo in 
povečala verodostojnost EU v pogovorih o človekovih pravicah z državami nečlanicami; 
prav tako poudarja, da je za zagotovitev verodostojnosti v teh pogovorih v enaki meri 
pomembno tudi enotno in popolno izvajanje Listine o temeljnih pravicah na ravni EU;

3. ozdravlja odpravo dvojnih standardov v politiki EU o človekovih pravicah, saj EU pred 
pristopom ni bila pravno zavezana k spoštovanju človekovih pravic, po pristopu pa bo v 
veljavi zunanji sodni nadzor ravnanja Unije, pri katerem se bo preverjala skladnost dejanj 
EU z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

4. poudarja, da ima pet protokolov k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin posebno dodano vrednost, saj uveljavljajo in ščitijo nekatere pravice 
in svoboščine v okviru obsega konvencije in zunaj njega, poleg tega pa Evropskemu 
sodišču za človekove pravice dodeljujejo pristojnost za podajanje svetovalnih mnenj; 
meni, da bi morala EU ob pristopu h konvenciji pristopiti tudi k vsem protokolom h 
konvenciji, pa tudi k Evropski socialni listini iz leta 1961 ter prenovljeni Evropski socialni 
listini; ne glede na člen 2 protokola št. 8 k Lizbonski pogodbi vabi države članice, ki še 
niso podpisale in ratificirale vseh dodatnih protokolov h Konvenciji, naj to storijo čim 
prej, glede na njihovo večkrat izraženo zavezanost vrednotam in načelom, ki so temelj 
demokracije in pravne države v državah članicah in v Evropski uniji;

5. pozdravlja tudi dejstvo, da člen 1 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin zagotavlja zaščito ne le za državljane EU in druge posameznike v 
območju Unije, ampak tudi za posameznike, ki sodijo pod pristojnost Unije zunaj njenega 
ozemlja;

6. opozarja, da je treba v skladu s prilogo št. 8 k Lizbonski pogodbi oblikovati jasen 
mehanizem za zagotavljanje, da se tožbe držav nečlanic in tožbe posameznikov zoper
države članice in/ali Unijo pravilno obravnavajo;

7. poudarja, da je treba, kadar je v okviru sodnega postopka vložena zahteva po členu 34 
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, toženo stranko 
opredeliti v skladu z določbami zakonodaje Evropske unije in, v skrajnem primeru, pod 
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nadzorom Sodišča Evropske unije, in sicer brez poseganja v pravice državljanov do 
vložitve individualne tožbe;

8. meni, da morajo posamezniki in države nečlanice zaradi pravne varnosti in preglednosti v 
mednarodnih odnosih biti ustrezno obveščeni o tem, katera področja sodijo pod okrilje 
pristojnosti držav članic in katera pod okrilje Evropske unije, če je treba tudi s pomočjo 
izjave o pristojnosti, priložene pristopni pogodbi; v zvezi s tem vztraja, da je treba 
pripraviti informacijski mehanizem, ki bo upošteval spreminjajočo se naravo porazdelitve 
pristojnosti med Unijo in državami članicami;

9. poudarja, da je treba pristop EU k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin z ozirom na dejstvo, da gre za pristop nedržavne strani k pravnemu 
instrumentu, ustanovljenemu za države, izpeljati brez spreminjanja lastnosti konvencije in 
s čim manj spremembami pravnega sistema; meni, da je pomembno in v interesu strank iz 
Evropske unije in tretjih držav, ki iščejo pravico pred sodiščem, da se da prednost tistim 
pristopnim ureditvam, ki bodo najmanj obremenile Evropsko sodišče za človekove 
pravice;

10. ostro nasprotuje vsakršnim mehanizmom za izogibanje razlikam med sodno prakso 
Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije, ki bi za tožeče 
stranke pomenili podaljšanje sodnih postopkov;

11. poudarja, da je sodelovanje s Svetom Evrope, zlasti vprašanje sodelovanja Evropske unije 
v Odboru ministrov in parlamentarni skupščini, vprašanje poslovnika Sveta Evrope, ki ga 
je treba spremeniti ali vsaj sprejeti resolucijo s predlogi sprememb, tako da bodo 
upoštevane spremembe, povezane z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe;

12. vztraja pri tem, da se pravica do demokratičnega nadzora, ki jo ima Parlament, ustrezno 
upošteva v postopku imenovanja predstavnika Evropske unije v Odbor ministrov in v 
Usmerjevalni odbor za človekove pravice, ter splošneje, ob vsakršnem imenovanju v 
organ Sveta Evrope, katerega članica je Evropska unija v skladu s pristopno pogodbo;

13. meni, da mora Parlament prednostno upoštevati odbore, pristojne za imenovanje članov, 
ki se bodo udeleževali parlamentarne skupščine Sveta Evrope;

14. meni, da je treba v korist državljanov, demokracije in človekovih pravic v Evropi in EU 
ter za zagotovitev njihovega spoštovanja in zagotavljanja okrepiti sodelovanje med 
institucijami Evropske unije in posebnimi organi Sveta Evrope, da bi se na vseevropski 
ravni poskusilo prispevati k večji usklajenosti in dopolnjevanju na področju človekovih 
pravic;

15. poziva tudi, da se Unija pridruži organom Sveta Evrope, kot so Odbor za preprečevanje 
mučenja, Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti ter Evropska komisija za 
učinkovito pravosodje; prav tako poudarja, da mora biti Unija vključena v delo komisarja 
za človekove pravice, Evropskega odbora za socialne pravice, vladnega socialnega odbora 
in Evropskega odbora za migracije, ter zahteva, da se ga ustrezno obvešča o zaključkih in 
sklepih navedenih organov;

16. meni, da si mora Evropska unija glede na dejstvo, da je Evropsko sodišče za človekove 
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pravice potrdilo eksteritorialno veljavnost Evropske konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, prizadevati za popolno spoštovanje te obveznosti pri svojih 
zunanjih odnosih in dejavnostih;

17. vztraja pri tem, da mora biti Evropski parlament glede na pomembno vlogo, ki mu jo 
pogodba dodeljuje pri sklenitvi pristopnega sporazuma, ustrezno obveščen o opredelitvi 
pogajalskega mandata v zvezi s pristopom k Evropski konvenciji o človekovih pravicah in 
temeljnih svoboščinah ter tesno sodelovati pri predhodnih razpravah in poteku pogajanj o 
samem besedilu sporazuma v skladu z določbami člena 218 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.
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