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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vmesnem pregledu stockholmskega programa

(2013/2024(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2009 o sporočilu Komisije 
Evropskemu parlamentu in Svetu: območje svobode, varnosti in pravice za državljane –
Stockholmski program1,

– ob upoštevanju Stockholmskega programa Evropskega sveta – odprta in varna Evropa, ki 
služi državljanom in jih varuje2,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju skupne razprave Odbora za pravne zadeve, Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter Odbora za ustavne zadeve v skladu s 
členom 51 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve, Odbora za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve in Odbora za ustavne zadeve ter mnenj Odbora za zunanje 
zadeve in Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2013),

I. Stockholmski program in Lizbonska pogodba

1. meni, da je Lizbonska pogodba prinesla pomembne pozitivne elemente za območje 
svobode, varnosti in pravice, obžaluje pa določene pomanjkljivosti pri njenem izvajanju; 
ni več pripravljen sprejemati, da Svet in Komisija, v številnih primerih, še vedno ravnata, 
kot da Lizbonska pogodba ni začela veljati; zahteva izpolnjevanje obveznosti, da se 
Parlament v vseh fazah postopka, ki vodi k sklenitvi mednarodnih sporazumov 
„nemudoma in izčrpno obvesti“; izraža obžalovanje zaradi nesprejemljivih zamud pri 
usklajevanju aktov nekdanjega tretjega stebra z Lizbonsko pogodbo; poziva k oceni 
posameznih aktov nekdanjega tretjega stebra z vidika njihovega učinka na temeljne 
pravice, da se uskladijo z novo hierarhijo predpisov temeljnih, delegiranih in izvedbenih 
aktov;

Pravica Komisije do predlaganja zakonodaje in redni zakonodajni postopek

2. meni, da se je z uporabo rednega zakonodajnega postopka priprava zakonodaje približala 
ljudstvu in da se je okrepila vloga Evropskega parlamenta, edine demokratično izvoljene 
institucije Unije;

3. ugotavlja, da je Komisija v svojem sporočilu z dne 20. aprila 2010 z naslovom 
„Zagotavljanje območja svobode, varnosti in pravice za državljane Evrope – Akcijski 

                                               
1 UL C 285 E, 21.10.2010, str. 12.
2 UL C 115, 4.5.2010, str. 1.
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načrt izvajanja stockholmskega programa“1 zagovarjala ambicioznejši odziv na vsakdanje 
težave in pričakovanja državljanov EU ter poudarila, da mora biti Unija sposobna odzvati 
se na nepredvidene dogodke, hitro izkoristiti priložnosti ter predvideti prihodnje trende in 
se prilagoditi nanje;

4. opozarja, da je Komisija v ta namen večkrat uporabila svojo pravico do predlaganja 
zakonodaje v skladu s členom 76 Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

5. meni, da se je glede na bogato pravno podlago, ki jo zagotavljata Pogodbi na političnih 
področjih, ki jih pokriva območje svobode, varnosti in pravice, ter glede na možnosti in 
izraženo željo Komisije, da izkoristi svojo pravico do predlaganja zakonodaje, obdobje 
obsežnih večletnih programov, ki temeljijo na medvladnem pristopu, končalo;

6. zato poziva Komisijo, naj sprejme svojo vlogo pri oblikovanju politik in določanju 
zakonodajnih prednostnih nalog ter uporabi svojo pravico do predlaganja zakonodaje, 
kadarkoli je to potrebno; hkrati odločno nasprotuje vsakršni vrnitvi k medvladnemu 
pristopu, ki je zaznamoval obdobje pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe;

Nacionalni parlamenti

7. meni, da je okrepljena vloga nacionalnih parlamentov v dejavnostih Evropske unije, kot je 
določena v Protokolih št. 1 (o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji) in št. 2 
(o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti), ki sta priložena k Pogodbi o Evropski 
uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, pozitivno vplivala zlasti na razvoj in 
delovanje območja svobode, varnosti in pravice, ne le zaradi verjetnejšega spoštovanja 
načela subsidiarnosti, ampak tudi zato, ker je širše in tesnejše vključevanje evropskega 
prebivalstva v demokratični proces pomenilo velik prispevek k pripravi zakonodaje in 
oblikovanju evropskih politik; 

Enoten volilni zakon

8. ugotavlja, da si volilni sistemi tudi brez dogovora o enotnem volilnem postopku 
postopoma postajajo vse bolj podobni, kar je predvsem zasluga ustanovitve političnih 
strank na evropski ravni2, prizadevanj za oblikovanje evropskega statuta na podlagi 
predloga Komisije za reformo pravil, ki urejajo delovanje evropskih političnih strank3, in 
odprave dvojnega mandata4, s čimer je funkcija poslanca Evropskega parlamenta postala 
nezdružljiva s funkcijo poslanca nacionalnega parlamenta;

9. meni, da bi bilo treba poskrbeti za večjo osveščenost javnosti glede demokratične vloge 
Parlamenta in da bi se morale evropske volilne kampanje osredotočiti na resnično 
evropska vprašanja;

10. posledično meni, da bo v prihodnje potrebna reforma volilnega postopka, da se povečata 

                                               
1 COM(2010)0171.
2 Uredba (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo 
delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja (UL L 297, 15.11.2003, 
str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1524/2007.
3 COM(2012)0499.
4 Sklep Sveta št. 2002/772/ES, Euratom, člen 1(7)(b).
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legitimnost in učinkovitost Parlamenta z okrepitvijo evropske demokratične razsežnosti in 
bolj sorazmerno porazdelitvijo sedežev med državami v skladu z načeli iz Pogodb; 
verjame, da bo takšna reforma spodbudila državljane EU k udeležbi na evropskih volitvah 
v državi članici njihovega stalnega prebivališča, če niso državljani te države;

11. pozdravlja, kot prvi korak, sprejetje Direktive Sveta 2013/1/EU z dne 20. decembra 2012 
o spremembi Direktive 93/109/ES o podrobni ureditvi uresničevanja pravice do 
kandidiranja na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi 
članici, niso pa njeni državljani1, saj blaži zahteve, ki jih morajo izpolnjevati državljani 
EU, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani, če želijo kandidirati na 
evropskih volitvah;

Državljanska pobuda

12. pozdravlja sprejetje uredbe o evropski državljanski pobudi2, ki državljanom EU zagotavlja 
enaka pooblastila za pripravo predlogov politik, kot jih že uživata Parlament in Svet;

13. meni, da ima državljanska pobuda lahko ključno vlogo pri opredeljevanju vprašanj, ki bi 
jih bilo treba obravnavati na ravni EU;

14. izraža obžalovanje zaradi tehničnih težav, s katerimi se srečujejo organizatorji 
državljanskih pobud, in poziva Komisijo, naj jih odpravi;

II. Ocena stockholmskega programa in njegovega izvajanja

Temeljne pravice

15. meni, da izvajanje stockholmskega programa na splošno ne dosega svojega cilja 
spodbujanja pravic državljanov;

16. nujno poziva k ukrepom za reševanje t.i. københavnske dileme, kar je izraz za situacijo, 
ko Unija postavlja stroge standarde, ki jih morajo izpolnjevati države kandidatke, nima pa 
orodij za države članice; napoveduje, da namerava znotraj Odbora za državljanske 
pravice, pravosodje in notranje zadeve ustanoviti københavnsko komisijo; 

17. izraža bojazen, da bi se gospodarska kriza lahko razvila v krizo demokracije, in je 
prepričan, da je za obrambo demokratičnih dosežkov potrebno trdno politično vodstvo;

18. poudarja, da bo pristop Unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, kot določa člen 6(2) Pogodbe o Evropski uniji, dodatno okrepil 
varstvo temeljnih pravic v Uniji, kot ga zagotavljata Listina o temeljnih pravicah in sodna 
praksa Sodišča;

19. ugotavlja, da bo pristop k tej konvenciji državljanom v okviru delovanja Unije zagotovil 
zaščito, enakovredno tisti, ki jo že uživajo v okviru delovanja posameznih držav članic; 
opozarja, da je to še toliko pomembnejše, ker so države članice na Unijo prenesle 

                                               
1 UL L 26, 26.1.2013, str. 27.
2 Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi, UL 
L 65, 11.3.2011, str. 1.
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pomembne pristojnosti, zlasti na področjih politike, ki so zajeta v območje svobode, 
varnosti in pravice;

20. pozdravlja dejstvo, da bo pristop h Konvenciji državljanom zagotovil pomembno dodatno 
zaščito, zlasti v okviru območja svobode, varnosti in pravice; 

21. meni, da nadaljnje oviranje pregleda uredbe o dostopu do dokumentov ni sprejemljivo;

Pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah

22. ugotavlja, da je cilj stockholmskega programa olajšati prosto gibanje evropskih 
državljanov z varovanjem in spoštovanjem vseh pravic, ki izhajajo iz evropskega območja 
pravice, in da je pravosodno sodelovanje glavno orodje za uresničevanje tega cilja;

23. priznava, da imajo v tem pogledu zelo pomembno vlogo pobude na področju vzajemnega 
priznavanja pravnih ureditev, sodb in dokumentov, saj vzajemno priznavanje ne spreminja 
pravnih sistemov držav članic, ampak zmanjšuje neprijetnosti, ki jih posameznim 
državljanom povzročajo razlike v ureditvi; 

24. meni, da je za vzajemno priznavanje potrebno zaupanje državljanov in pravnih 
strokovnjakov v pravne ustanove drugih strani; ugotavlja, da imajo pri spodbujanju 
vzajemnega priznavanja in zaupanja zelo pomembno vlogo krepitev resnično evropske 
pravne kulture, ki v celoti spoštuje načeli subsidiarnosti in sodne neodvisnosti, določitev 
skupnih standardov in razumevanje drugih pravnih sistemov; opozarja, da lahko vzajemno 
priznavanje in zaupanje pripeljeta do postopnih sprememb tradicij nacionalnega civilnega 
prava z izmenjavo najboljših praks med državami članicami;

25. ugotavlja, da so se zakonodajne pobude na področju civilnega prava doslej v veliki meri 
osredotočale na materialno pravo na račun procesnega prava; poziva, naj se v prihodnje 
nameni več pozornosti procesnemu pravu;

26. priznava napredek, dosežen z načrtom za procesne pravice v kazenskih postopkih, vendar 
izraža obžalovanje, da še ni ključnih predlogov v zvezi s pravno pomočjo in ranljivimi 
osumljenimi osebami in da se prizadevnost Sveta vse bolj zmanjšuje;

27. je trdno prepričan, da bi moralo biti dosledno spoštovanje načel, ki se uporabljajo pri 
razvoju kazenskopravnega območja EU, prednostnega pomena in da bi morale institucije 
EU v ta namen tesno medsebojno sodelovati, kot je določeno v resoluciji Parlamenta o 
pristopu EU do kazenskega prava1;

28. meni, da je treba okrepiti medsebojno zaupanje med državami članicami ter da vzajemno 
priznavanje in usklajevanje kazenskega prava EU ne moreta napredovati brez zanesljivih 
povratnih informacij o izvajanju teh pravil na ravni držav članic;

29. meni, da je učinkovit pravosodni sistem močno gonilo za uspešno gospodarstvo;

Notranja varnost

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0208.
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30. z zadovoljstvom ugotavlja, da so države članice in Komisija dosegle napredek na področju 
strategije notranje varnosti in političnega cikla EU za organizirani kriminal in hude oblike 
mednarodne kriminalitete; vendarle opozarja, da je potreben še dodaten napredek, na 
primer na področjih kibernetskega kriminala, varovanja kritične infrastrukture in boja 
proti korupciji, pranja denarja, financiranja terorizma in trgovine z nezakonitim strelnim 
orožjem;

31. opozarja, da je Parlament sedaj polnopravni institucionalni akter na področju varnostne 
politike in ima zato pristojnost, da aktivno sodeluje pri določanju elementov in 
prednostnih nalog strategije notranje varnosti ter pri ocenjevanju teh instrumentov, tudi z 
rednim pregledom izvajanja strategije notranje varnosti, ki ga skupaj opravljajo Evropski 
parlament, nacionalni parlamenti in Svet v skladu s členoma 70 in 71 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

32. meni, da je ustrezna analiza groženj, ki jih je treba obravnavati, bistven pogoj za 
učinkovito strategijo notranje varnosti;

33. opozarja, da se bo sedanja strategija notranje varnosti zaključila leta 2014; poziva 
Komisijo, naj začne s pripravo nove strategije notranje varnosti za obdobje 2015–2019, ki 
bo upoštevala začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe in vključitev Listine o temeljnih 
pravicah v pravo Unije; poziva Svet, naj ustrezno upošteva doprinos Parlamenta k novi 
strategiji notranje varnosti, preden jo bo sprejel;

34. priznava, da se čezmejni kriminal v EU povečuje in zato poudarja pomen izmenjave 
informacij o kazenskem pregonu na evropski ravni; meni, da je sedanja ureditev s 
številnimi instrumenti, potmi in orodji zapletena in razpršena, kar vodi k neučinkoviti 
uporabi razpoložljivih instrumentov in nezadostnemu demokratičnemu nadzoru na ravni 
EU; poziva k oblikovanju v prihodnost usmerjene vizije o tem, kako oblikovati in 
optimizirati skupno rabo podatkov o kazenskem pregonu v EU ob zagotavljanju visoke 
stopnje varstva podatkov;

35. poziva Komisijo, naj čim prej predstavi predloge za vključitev instrumentov za čezmejno 
policijsko sodelovanje, ki so bili sprejeti v okviru nekdanjega tretjega stebra, kot sta sklep 
k Prümski pogodbi in švedska pobuda, v pravni okvir Lizbonske pogodbe;

36. pozdravlja predlog Komisije za novo uredbo o Europolu in izraža upanje za hitro 
napredovanje tega pomembnega zakonodajnega svežnja, da bo Europol čim prej mogoče 
uskladiti z Lizbonsko pogodbo;

Meje in vizumi

37. pozdravlja zaključek pogajanj o svežnju o upravljanju schengenskih meja; poziva 
Komisijo, naj v celoti izpolnjuje svoje obveznosti koordinatorke schengenskih ocenjevanj 
in varuhinje Pogodb, da se preprečijo situacije, ki bi lahko ogrozile delovanje 
schengenskega območja; potrjuje svoje stališče, da bi bilo treba schengensko območje 
nemudoma razširiti, tako da bi vključevalo tudi Romunijo in Bolgarijo; 

38. meni, da je odprava nadzora na notranjih mejah eden največjih dosežkov evropskega 
povezovanja; poziva Komisijo, naj odsotnosti nadzora na notranjih mejah nameni posebno 
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pozornost, in odločno nasprotuje vsakršnim poskusom omejitve prostega gibanja oseb;

39. priznava, da je schengensko območje nekakšen laboratorij, ki se je doslej razvijal 
postopoma; kljub temu meni, da je glede njegovega nadaljnjega razvoja potreben 
dolgoročen razmislek; meni, da bi zunanje schengenske meje v prihodnje morale varovati 
evropske mejne straže; 

40. pozdravlja reformo mandata agencije FRONTEX in sporazum o evropskem sistemu za 
nadzorovanje meja (Eurosur); meni, da se je treba čim prej dogovoriti o novih pravilih za 
nadzorovanje morskih meja, da je treba največ pozornosti nameniti reševanju življenj 
migrantov in da je treba v celoti spoštovati načelo nevračanja; 

41. pozdravlja uspešen prehod na schengenski informacijski sistem II in nadaljnje uvajanje 
vizumskega informacijskega sistema ter ustanovitev agencije eu-LISA za njuno 
operativno upravljanje; poudarja, da se morata ta nova sistema sedaj izkazati v vsakdanji 
uporabi; znova opozarja, da „novi instrumenti za upravljanje meja ali obsežni sistemi za 
shranjevanje podatkov ne bi smeli začeti delovati, dokler so obstoječi instrumenti 
popolnoma delujoči, varni in zanesljivi“; pričakuje ocene predvidenih sistemov v 
zadevnih pravnih instrumentih;

42. poziva k veliko boljšemu izvajanju pravnega reda o vizumih in večji uskladitvi vizumskih 
postopkov in praks; meni, da bi skupni centri za sprejem vlog za izdajo vizumov morali 
postati ustaljena praksa; poziva k medinstitucionalni razpravi o ciljih skupne vizumske 
politike;

Azil in migracije

43. opozarja, da je Evropski svet v stockholmskem programu poudaril, „da so lahko dobro 
urejene migracije v korist vsem udeleženim“; izraža obžalovanje, da je bil pri sprejetju 
zakonodaje na področju zakonitih migracij dosežen le omejen napredek, ter glede na 
demografske izzive in potrebe gospodarstva v prihodnje poziva k večjemu prizadevanju; 
hkrati meni, da je treba nameniti večjo pozornost vključevanju migrantov; 

44. pozdravlja sprejetje azilnega svežnja; poziva Komisijo, naj spremlja pravilno izvajanje 
svežnja s strani držav članic od datuma začetka uporabe dalje;

45. globoko obžaluje neuspešno uresničevanje načel solidarnosti in pravične porazdelitve 
odgovornosti, kot sta določeni v členu 80 PDEU; meni, da bodo v prihodnje potrebni 
okrepljeni in konkretnejši ukrepi; 

46. meni, da bi bilo treba zunanjo razsežnost azila razširiti, zlasti kar zadeva ponovno 
naselitev;

Metode, orodja in postopki

47. globoko obžaluje nizko kakovost postopka oblikovanja politike; ugotavlja, da opredelitev 
težav, razprava o možnih rešitvah in izbiranje med morebitnimi možnostmi običajno ne 
potekajo v zaporednem vrstnem redu, kot bi bil pravilen postopek, ampak se pogosto 
izvajajo istočasno; poziva Komisijo, naj naprej predloži poročila o vprašanjih, ki jih je 
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treba obravnavati, nato pozove k razpravi o možnih rešitvah in nazadnje predstavi 
zakonodajne predloge; 

48. izraža obžalovanje, da ni objektivne ocene napredka na poti k območju svobode, varnosti 
in pravice ter zanesljivih informacij o izvajanju pravnega reda v državah članicah;

49. predlaga sistematično in neodvisno naknadno vrednotenje nove zakonodaje, ki bi moralo 
zajemati tudi oceno trajne potrebe po zakonodaji na tem področju;

50. pozdravlja pobudo Komisije za pripravo pregleda stanja na področju pravosodja v EU, 
katerega namen je zagotoviti visokokakovosten pravosodni sistem na področju civilnega, 
gospodarskega in upravnega prava, saj je konkretno izvajanje zakonov ne nazadnje v 
rokah sodišč; poziva k izvajanju pregledov stanja pravosodja, da se ocenijo vsa področja 
pravosodja, vključno s kazenskim pravosodjem in vsemi horizontalnimi vprašanji; 
predlaga, da se vključijo tudi podatki o stanju pravne države, demokracije in temeljnih 
pravic ter uresničevanju evropskih vrednot (člen 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU)) v 
vseh državah članicah;

51. poziva Komisijo, naj nameni več pozornosti nadziranju in zagotavljanju konkretnega 
izvajanja zakonodaje EU s strani držav članic; ugotavlja, da je to treba početi, ko gre za 
pravice državljanov, od prvega dne veljavnosti akta; meni, da je na tem področju treba 
storiti še več in da bi bilo treba opredeliti razloge za vsako neizvajanje zakonodaje EU;

52. meni, da je za izboljšanje kakovosti zakonodaje EU na območju svobode, varnosti in 
pravice potrebno skupno prizadevanje držav članic in evropskih institucij, da se izboljša 
izmenjava informacij o posameznih nacionalnih sistemih in zagotovijo točne pravne 
informacije (o veljavni nacionalni/regionalni zakonodaji in standardih) ter informacije o 
izvajanju in praksah;

53. izraža obžalovanje, ker Svet pogosto uporablja strateške dokumente, kot sta strategija za 
boj proti drogam in strategija notranje varnosti, ki se sprejemajo brez kakršnega koli 
sodelovanja Parlamenta;

54. meni, da je razvoj evropske pravosodne kulture ključni pogoj za uresničitev območja 
svobode, varnosti in pravice za državljane; v ta namen poziva, da je treba nameniti veliko 
več pozornosti in sredstev pravosodnemu usposabljanju na ravni EU za vse pravne 
strokovnjake; poudarja pomen uporabe „pristopa od spodaj navzgor“ pri programih 
pravosodnega usposabljanja, zagotavljanja večje dostopnosti virov informacij o 
evropskem pravu prek spletnih tehnologij (kot je portal e-pravosodja), izpopolnjevanja 
znanja sodnikov o evropskem pravu in jezikovnega znanja zaposlenih v pravosodju ter 
vzpostavitve in vzdrževanja omrežij na tem področju; ugotavlja, da je enako pomembno 
usposabljanje policistov z evropsko razsežnostjo;

III. Naslednji koraki

55. meni, da so za območje svobode, varnosti in pravice potrebne smernice, skladnost in 
primerjalne analize, ki bi jih bilo treba zagotoviti v skladu s členom 17(1) PEU; predlaga, 
da se vse tri ustanove dogovorijo o večletnem načrtovanju programov v skladu s to 
določbo PEU; poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne ukrepe, da se to uresniči, in na 
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podlagi tega predloži predlog;

56. zahteva, da se vsako prihodnje načrtovanje programov pripravi v duhu Lizbonske 
pogodbe in s sodelovanjem Parlamenta, Sveta in Komisije; je seznanjen s sklepi 
Evropskega sveta z dne 27. in 28. junija letos, v skladu s katerimi bo Evropski svet „na 
svojem zasedanju junija 2014 razpravljal o opredelitvi strateških smernic za zakonodajno 
in operativno načrtovanje na območju svobode, varnosti in pravice (na podlagi člena 68 
PDEU)“, in meni, da predvideni časovni razpored ni primeren; 

57. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


