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I. Uvod

„Stockholmski program – odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje“, ki ga je 
za obdobje 2010–2014 podprl Evropski svet decembra 2009, je po programu iz Tampereja in 
Haaškem programu tretji večletni strateški dokument, ki ureja dejavnosti za oblikovanje 
območja svobode, varnosti in pravice. 

Zdaj je ustrezno začeti ocenjevati dosedanje dosežke in opredeliti, kateri elementi manjkajo. 
To je še toliko pomembneje, ker je stockholmski program prvi program po začetku 
veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki je okrepil pristojnosti Parlamenta, hkrati pa ohranil 
nekatere „predlizbonske“ vidike, kot je petletno prehodno obdobje za izvajanje rednega 
postopka za ukrepe iz nekdanjega tretjega stebra. Čeprav je bilo Komisiji v programu 
naloženo, da „do junija 2012 predloži vmesni pregled“, tega ni storila. Sta pa komisarki 
Malmströmova in Redingova pripravili pregled ukrepov Komisije in se udeležili zasedanj 
odbora LIBE o tej temi. Tudi Svet je začel izvajati svojo oceno in organiziral razpravo 
decembra 2012.1

V tem dokumentu je izpostavljenih nekaj horizontalnih ciljev, ki bi jih lahko pri svoji oceni 
zasledoval odbor LIBE, opisan pa je tudi napredek v zvezi s tistimi deli programa, ki so v 
pristojnosti odbora. Namen dokumenta je zagotoviti podlago za razpravo v odboru LIBE. 
Osnutek poročila bo predstavljen pozneje skupaj s soporočevalcema odborov AFCO in JURI 
(v skladu s členom 51).

II. Možni cilji odbora LIBE v zvezi z oceno 

A. Postaviti posameznika v središče

Naloga odbora LIBE je varovati temeljne pravice, zato je ključno, da pri oceni programa 
upošteva zorni kot državljanov, njihove pravice in obveznosti v območju svobode, varnosti in 
pravice. To je tudi merilo iz sedaj pravno zavezujoče Listine, ki „posameznika postavlja v 
središče dejavnosti [Unije] z vzpostavitvijo državljanstva Unije in oblikovanjem območja 
svobode, varnosti in pravice“ (preambula). 

Zato se je treba posebej osredotočiti na to, kakšen je vpliv na državljane, kako so zaščitene 
njihove pravice in kako oprijemljive so koristi zanje. Posebej pozorno bo treba oceniti, kako 
na državljane vplivajo ukrepi, ki so bili sprejeti v okviru nekdanjega tretjega stebra in še niso 
bili spremenjeni po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. 

Osredotočanje na državljane pomeni, da bo treba še več pozornosti posvetiti usposabljanju v 
pravosodju. Po sprejetju vse večjega števila instrumentov EU je ključno, da se zagotovi 
ustrezno usposabljanje za vse pravosodne delavce in sodelavce.

B. Spodbujati javno razpravo

                                               
1 Glej dokument Sveta št. 15921/12.
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Odbor je odgovoren za zakonodajo na področju preglednosti, zato naj spodbuja široko in 
javno razpravo o območju svobode, varnosti in pravice – za razliko od Sveta, ki je o oceni 
programa razpravljal za zaprtimi vrati. 

To je tudi potrebno, saj Pogodba v čisto prvem členu nalaga, naj „se odločitve sprejemajo čim 
bolj javno in v kar najtesnejši povezavi z državljani“ (člen 1 PEU). Zato bi morale vse 
institucije EU, vključno z Evropskim svetom, dajati „državljanom in predstavniškim 
združenjem na ustrezen način možnost izražanja in javne izmenjave mnenj“ in vzdrževati 
„odprt, pregleden in reden dialog s predstavniškimi združenji in civilno družbo“ (člen 11 
PEU). 

Poleg tega se je treba tudi bolj neposredno povezati z nacionalnimi parlamenti, katerih naloga 
je, da „dejavno prispevajo k dobremu delovanju Unije“ (člen 12 PEU), prav tako pa imajo 
okrepljeno vlogo pri ocenjevanju ukrepov v območju svobode, varnosti in pravice1 in pri 
izvajanju. 

C. Spodbujati usklajeno politiko EU 

Po mnenju poročevalca je treba pripraviti teren za naslednji program. Ob upoštevanju dejstva, 
da se bo prehodno obdobje za ukrepe v zvezi s policijskim in pravosodnim sodelovanjem v 
kazenskih zadevah zaključilo leta 2014, je napočil čas za bolj usklajeno preoblikovanje 
evropskih in nacionalnih javnih politik v območju svobode, varnosti in pravice. Na podlagi 
javne razprave in s poudarkom na državljanih bi lahko oblikovali zamisli za prihodnost.

III. Dosedanji napredek: pogled odbora LIBE 

Spodnji pregled kaže, da eno leto pred koncem zakonodajnega obdobja mnogi ukrepi še niso 
bili izvedeni ali dokončani. V luči tega je obžalovanja vredna zamuda pri številnih predlogih 
Komisije.

„Spodbujanje pravic državljanov: Evropa pravic“

Poglavje o temeljnih pravicah je še posebej ambiciozno. Vendar pa se zdi, da je napredek 
zaenkrat omejen in da so na tem področju potrebna posebna prizadevanja, zlasti da bi rešili t. 
i. koebenhavnsko dilemo, tj. težavo EU, ki vztraja pri zelo strogih standardih na področju 
temeljnih pravic v državah kandidatkah, nima pa orodij po pristopu držav k EU.

Komisija je dejansko predlagala veliko ukrepov, ki pa jih iz različnih razlogov še ni bilo
mogoče izvesti. Sem spadata razširitev schengenskega območja na Bolgarijo in Romunijo ter 
pregled zakonodaje o dostopu do dokumentov. Tudi lani predlaganemu svežnju ukrepov za 
varstvo podatkov bo treba pred sprejetjem posvetiti še nekaj časa. Razprave o splošnem 
sporazumu o varstvu podatkov z ZDA so le malo napredovale, čeprav je EU že izpolnila 
zahteve ZDA o izmenjavi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) in SWIFT. 
Končno bi lahko zaključili pogajanja o pristopu EU k Evropski konvenciji o človekovih 

                                               
1 Gl. člene 69, 70, 71, 81, 85, 88 PDEU.
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pravicah.

Nazadnje bi lahko Svet končno sprejel novi večletni okvir Agencije za temeljne pravice, 
vendar je zelo zaskrbljujoče, da v okvir ni želel vključiti policijskega in pravosodnega 
sodelovanja v kazenskih zadevah, zato ta ni v skladu z zavezami, sprejetimi z Lizbonsko 
pogodbo. 

Predstavljenih je bilo tudi več dokumentov o politikah, vključno z Agendo EU za otrokove 
pravice, Akcijskim načrtom za mladoletnike brez spremstva, Okvirom za nacionalne strategije 
za vključevanje Romov, pa tudi prvo poročilo o njihovem izvajanju, medtem ko nekaterih –
npr. poročila o rasizmu in ksenofobiji – še ni.

„Evropa prava in pravičnosti“

Na področju sodelovanja v kazenskih zadevah je bil dosežen napredek z načrtom za krepitev 
procesnih pravic osumljenih ali obtoženih oseb v kazenskih postopkih, vendar pa je treba še 
veliko postoriti: sprejeti sta bili direktiva o pravici do informacij (Direktiva 2012/13) in 
direktiva o pravici do tolmačenja in prevajanja (Direktiva 2010/64), pripravljeni so bili 
predlogi o pravici dostopa do odvetnika in pravici do komuniciranja po prijetju, vendar pa še 
ni drugih pomembnih predlogov, npr. o pravni pomoči in ranljivih osumljenih osebah. 

„Evropa, ki varuje“ 

Sprejeta je bila strategija notranje varnosti, kot je bilo predvideno, vendar pa manjka usklajen 
in celovit pristop. 

V zvezi s potrebnimi orodji je bil dosežen določen napredek. Zdi se, da se izboljšuje čezmejno 
policijsko sodelovanje, tudi med Europolom in nacionalnimi organi kazenskega pregona. Še 
vedno obstajajo težave pri izmenjevanju informacij in iskanju najboljše možnosti za hkratno 
zagotavljanje varnosti in varovanje temeljnih pravic, kot je varstvo podatkov. Komisija je 
pripravila predlog za sistem evidence podatkov o potnikih EU, dosegli bi lahko sporazum z 
Avstralijo in zdi se, da je zdaj dosegljiv tudi sporazum s Kanado. Zaključena so tudi pogajanja 
o direktivi o napadih na informacijske sisteme. Med nedavno predstavljenimi predlogi sta 
sveženj za kibernetsko varnost in predlog o združitvi Europola in CEPOLa.

Sprejetih je bilo več pomembnih dokumentov, zlasti revidirana direktiva o določitvi 
minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj
(Direktiva 2012/29), direktiva o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter 
otroški pornografiji (Direktiva 2011/92) ter direktiva o preprečevanju trgovine z ljudmi in 
boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev (Direktiva 2011/36), medtem ko je predlog o statistikah 
kriminalitete Parlament zavrnil.

Na področju boja proti terorizmu je bil dosežen dogovor o trženju in uporabi predhodnih 
sestavin za eksplozive ter sporazum med EU in ZDA o programu za sledenje financiranja 
terorističnih dejavnosti. Delo v zvezi s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge in 
zaplembo premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, še poteka. Sprejeta je bila 
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nova strategija na področju drog 2013–2020.

Komaj kaj napredka je bilo doseženega na področju zaščite ključne infrastrukture.

„Dostop do Evrope v globaliziranem svetu“

Schengensko območje se še razvija, pri čemer bi lahko s predlogi iz svežnja za pametne meje
doseglo novo razsežnost. Vendar pa zaenkrat še ni celovitega načrta.

Doslej je bila sprejeta revidirana uredba o Frontexu (Uredba 1168/2011) in podrobneje 
opredeljena vloga Frontexa, medtem ko se razprava o dolgoročnem razvoju te agencije še ni 
odvila. Trenutno tečejo pogajanja o predlogu o sistemu Eurosur, pravkar pa je bil predstavljen 
predlog o pravilih varovanja zunanjih meja na morju.

Še vedno tečejo pogajanja o svežnju o upravljanju schengenskih meja, medtem ko je končno 
začel delovati sistem SIS II. Od leta 2011 v severni Afriki uspešno deluje sistem VIS, ki se 
zdaj uspešno uvaja tudi v drugih regijah. Upravljanje teh sistemov in sistema Eurodac zdaj 
prevzema Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov
(Uredba 1077/11).

V zvezi z vizumsko politiko so bile spremenjene priloge k Uredbi 539/01, zlasti v zvezi z 
državami zahodnega Balkana, in pripravljen je bil še dodaten predlog. Komisija je predlagala 
tudi pregled mehanizma vzajemnosti iz Uredbe 539/01 in uvedbo mehanizma odložitve 
izvajanja, o čemer še tečejo pogajanja, medtem ko se zlasti za nekatere nove države članice 
načelo vzajemnosti še vedno ne uporablja. Odobrenih je bilo tudi nekaj sporazumov o 
poenostavitvi vizumskih postopkov, spet drugi so v različnih fazah priprave.

Sporočilo o ekonomskih učinkih vizumske politike je spodbudilo razpravo o nadaljnjem 
razvoju skupne vizumske politike, naslednje leto pa naj bi se predvidoma začela tudi razprava 
o možnostih za skupni evropski mehanizem za izdajanje vizumov. 

„Evropa odgovornosti, solidarnosti in partnerstva na področju priseljevanja in azila“ 

S sprejetjem direktive o enotnem dovoljenju (Direktiva 2011/98) bi lahko dosegli oprijemljiv 
rezultat na področju zakonitih migracij. Nadaljuje se delo v zvezi s predlogoma o sezonskih 
delavcih in premeščenih delavcih znotraj podjetij. Predstavljen je bil predlog o pogojih za 
vstop in prebivanje študentov in raziskovalcev.

Še naprej se spodbuja globalni pristop k vprašanju migracij. 

Sicer se delo na tem področju v veliki meri osredotoča na razprave in izmenjavo najboljših 
praks. To zlasti velja za vprašanje vključevanja.

V okviru boja proti nezakonitim migracijam se je nadaljevalo delo v zvezi s sporazumi o 
ponovnem sprejemu in Komisija je pripravila oceno le-teh.
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Velik napredek je bil dosežen z zaključkom vseh pogajanj o skupnem evropskem azilnem 
sistemu. Po sprejetju direktive o pogojih (Direktiva 2011/95) je bil dosežen tudi dogovor o 
revidirani Dublinski uredbi in uredbi Eurodac ter o direktivah o sprejemnih pogojih in azilnih 
postopkih. Zunanja razsežnost je bila okrepljena s sprejetjem skupnega programa EU za 
ponovno naselitev (Sklep 281/2012). 

Ustanovljen je bil Evropski azilni podporni urad (Uredba 439/10), ki zagotavlja vse več 
praktične podpore.

Zdaj bo več pozornosti na tem področju namenjene izvajanju, konkretnemu zagotavljanju 
solidarnosti (na podlagi člena 80 PDEU) in nadaljnjim razpravam, saj je treba obravnavati 
več dokumentov o politikah, npr. o pristopu k Ženevski konvenciji, o skupni obdelavi prošenj 
za azil ali o premestitvi.

IV. Na poti k oceni doseženega napredka

V prihodnjih mesecih bomo razpravljali o tem, kako oceniti dosedanji napredek. Razpravljali 
bi lahko o naslednjih vprašanjih: 

– Katere pozitivne dosežke, zlasti za državljane, bi bilo treba izpostaviti in kateri še 
manjkajo? 

– Če cilji niso bili doseženi, zakaj ne? Obstaja dovolj politične volje? Ali je na voljo premalo 
orodij in zlasti virov? Ali je bilo na voljo premalo časa? Kakšen je vpliv zamud pri pobudah 
Komisije? Kakšni so razlogi za blokade v Svetu? Ali „medinstitucionalni ustroj“, zlasti sistem 
trialogov, deluje?

– Ali je bil Parlament dovolj vključen v različne dejavnosti? Ali je uspel uskladiti svoje 
metode dela s svojim novimi pristojnostmi?

– Katere pobude bodo po našem mnenju potrebne v prihodnje? 


