
PA\1004214SL.doc PE519.701v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

2013/2078(INI)

25.9.2013

OSNUTEK MNENJA
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2012)
(2013/2078(INI))

Pripravljavec mnenja: Ádám Kósa



PE519.701v01-00 2/3 PA\1004214SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\1004214SL.doc 3/3 PE519.701v01-00

SL

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

1. poudarja, da morata depolitizacija in nadaljnji razvoj tekočih postopkov1 potekati v skladu 
s pogodbami, saj je le tako mogoče zaščititi verodostojnost institucij Evropske unije ter se 
izogniti dvojnim merilom; 

2. poudarja, da je Sodišče Evropske unije pristojno za vprašanja v zvezi s pogodbami in 
sekundarno zakonodajo, vključno z Listino EU o temeljnih pravicah in področjem 
zaposlovanja2, in da mora nadaljevati z reševanjem sporov na način, ki je primeren, 
pregleden in pošten („pravica do poštenega sojenja“), zlasti v primerih „hujših in vztrajnih 
kršitev“, kot so določene v členu 7 Pogodbe o Evropski uniji, in da lahko države članice v 
primeru, da se ne strinjajo z razlago Evropske komisije, izkoristijo sodišče za izražanje 
svojih tehničnih stališč z ustreznim zastopstvom, na ustrezen način ter v primernem času; 
potrjuje, da Evropski parlament v postopku ne sme nadomestiti Evropske komisije ali 
Sodišča Evropske unije, saj Evropski parlament ni pristojni organ pregona;

3. opozarja, da je Evropski parlament sam poudaril, da trenutno veljavne pogodbe že 
dodeljujejo Evropski uniji obsežne pristojnosti na področju temeljnih pravic3; ugotavlja, 
da se na podlagi člena 51 Listine o temeljnih pravicah določbe o izvajanju listine nanašajo 
na države članice, in sicer za vse zadeve, povezane z izvajanjem zakonodaje Unije;

4. opominja institucije Evropske unije, da si je mogoče, če želimo varovati in uveljavljati 
človekove pravice, prizadevati za skladnost, enotnost in objektivno izvajanje le, če je 
mogoče okrepiti obstoječe postopke na ravni zakonodaje EU z zagotovili, ki jih je treba 
vzpostaviti na ravni pogodb.

                                               
1 Drugi delovni dokument o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2012, poročevalec 
Louis Michel, stran 3.
2 Člena 16 in 22 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v primeru C-202/11, sodba Sodišča dne 16. aprila 
2013 Anton Las proti PSA Antwerp NV.
3 Drugi delovni dokument o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2012, poročevalec 
Louis Michel, stran 2.


