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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za ustavne 
zadeve, ki je pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje predloge:

1. pozdravlja pomemben dosežek, ki ga pomeni Lizbonska pogodba, s katero postane Listina 
Evropske unije o temeljnih človekovih pravicah („Listina“) zavezujoča in ki v skladu s 
členom 6(2) PEU zavezuje EU k pristopu k Evropski konvenciji o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin (EKČP); poleg tega pozdravlja prihodnji začetek veljavnosti 
Protokola št. 14 k EKČP, ki je določen za 1. junij 2010, na podlagi katerega lahko 
Evropska unija pristopi k EKČP;

2. ugotavlja, da medtem ko so vse države članice že ratificirale EKČP, pristop EU kot 
pravnega subjekta k temu instrumentu ne bo vplival na položaj držav članic v zvezi z 
EKČP v skladu s protokolom št. 8 Lizbonske pogodbe; meni, da bo omogočil nov zagon, 
ki se je načrtoval že več kot desetletje in bo imel velik politični in pravni pomen pri 
ustvarjanju področja človekovih pravic, ki se bo raztezalo čez celo celino, ter bo utrdilo 
in okrepilo odnose med EU in „širšo Evropo“, saj bo na področje človekovih pravic 
prineslo novo dinamiko; meni, da bi moral pristop prispevati tudi k povečanju 
verodostojnosti EU na področju varstva človekovih pravic po vsem svetu;

3. poudarja pomen EKČP in sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice pri 
zagotavljanju pravnega okvira in vodilnih načel za sedanje in prihodnje ukrepe EU na 
področju državljanskih svoboščin, pravosodja in notranjih zadev, zlasti glede novih oblik 
integracije in usklajevanja na tem področju, kar je povezano z začetkom veljavnosti 
Lizbonske pogodbe in sprejetjem stockholmskega programa;

4. poudarja, da bo pristop najprej in predvsem prispeval k skladnejšemu sistemu človekovih 
pravic znotraj EU; meni, da bo pristop okrepil kredibilnost EU v očeh njenih državljanov 
na področju varstva človekovih pravic, saj bo zagotovil polno in dejansko spoštovanje 
temeljnih pravic, ko gre za pravo EU;

5. poudarja, da se po pristopu na podlagi notranje strukture prava EU ne bo smelo spodbijati 
pristojnosti Evropskega sodišča za človekove pravice pri obravnavanju primerov iz 
področja EKČP; poudarja tudi, da pristojnosti Evropskega sodišča za človekove pravice 
ne smejo biti omejene na evropske državljane ali geografsko območje Evropske unije (na 
primer v primerih misij ali delegacij);

6. poudarja, da bo po pristopu EKČP predstavljala minimalni standard varstva človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin v Evropi in da bo obvezno veljala zlasti v primerih, v 
katerih bo varstvo, ki ga zagotavlja EU, slabše od varstva, ki ga zagotavlja EKČP; 
poudarja, da EKČP krepi varstvo pravic, ki jih priznava Listina in so v njeni pristojnosti, 
ter da Listina prav tako priznava druge pravice in načela, ki jih ne vsebuje EKČP, temveč 
dodatni protokoli in instrumenti, povezani z EKČP;

7. ugotavlja, da bo pristop EU k EKČP zagotovil dodaten mehanizem za uveljavljanje 
človekovih pravic, predvsem možnost vložitve pritožbe pri Evropskemu sodišču za 
človekove pravice v zvezi z ukrepanjem ali opustitvijo ukrepanja institucije EU ali države 
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članice, ki izvaja pravo EU in spada v pristojnosti EKČP; poudarja, da to ne spreminja 
sedanje ureditve pristojnosti Sodišča Evropske unije ali pristojnosti Evropskega sodišča za 
človekove pravice ter da zahteva, da morajo biti notranja pravna sredstva izčrpana, ostane 
pogoj za upravičenost vsake vloge; poziva, naj se zahteve in pritožbe državljanov 
obravnavajo v razumnem roku; poziva Komisijo, naj zagotovi nekatere smernice, pri 
čemer naj se posvetuje s Sodiščem Evropske unije in Evropskim sodiščem za človekove 
pravice o tem, kaj so ustrezna domača pravna sredstva v Uniji, in o predhodnem odločanju 
v skladu s pravom EU; v zvezi s tem poudarja, da bo treba zagotoviti, da bodo sodišča 
držav članic predložila zadeve Sodišču Evropske unije, ko bo šlo za obravnavo spornega 
vprašanja v zvezi s temeljnimi pravicami;

8. poudarja, da bo pristop hkrati zahteval povečano sodelovanje med nacionalnimi sodišči, 
Sodiščem Evropske unije in Evropskim sodiščem za človekove pravice na področju 
varstva temeljnih pravic; sodelovanje med evropskima sodiščema bo pospešilo razvoj 
skladnega sistema sodne prakse na področju človekovih pravic;

9. opozarja, da je še vedno veliko pravnih, tehničnih in institucionalnih vprašanj, ki še niso 
rešena in jih bo treba obravnavati v mandatu, ki bo sprejet na podlagi člena 218 PDEU, 
ter v pogajanjih s Svetom Evrope glede pristopa k EKČP; poziva Komisijo in Svet, naj 
zagotovita, da:

– je obseg pristopa v mandatu natančno določen; hkrati mora EU pristopiti vsaj k vsem 
tistim dodatnim protokolom k EKČP, s katerimi se dopolnjujejo pravice, vsebovane v 
EKČP, in ki so jih že ratificirale vse države članice EU ter so tako del celote 
človekovih pravic EU; v zvezi s tem poziva države članice, naj ratificirajo te dodatne 
protokole k EKČP, ki se nanašajo na pravice, vključene v Listino o temeljnih 
pravicah, in ustrezno veljajo v EU; poleg tega je treba upoštevati pristop k 
spremenjeni Evropski socialni listini in drugim zadevnim pogodbam o človekovih 
pravicah Sveta Evrope;

– je EU ustrezno zastopana v organih Sveta Evrope in v njih sodeluje; ter da bo EU, ki 
sicer ne bo postala članica Sveta Evrope, s pristopom k EKČP zastopana v vseh tistih 
organih, pri katerih pristop vpliva na zadeve EU (kot so ponižujoče ravnanje ali 
kaznovanje, Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti, Evropska komisija za 
učinkovitost sodstva in Usmerjevalni odbor za človekove pravice), ter v Odboru 
ministrov, vsaj pri nadzoru izvrševanja sodb o zadevah, povezanih s temeljnimi 
pravicami EU, pri čemer Evropski parlament sodeluje in je zastopan v postopku za 
izvolitev sodnika v Evropsko sodišče za človekove pravice – na ravni EU, ko so 
imenovane kandidatke EU za položaj, in v parlamentarni skupščini, ko je izvoljen 
sodnik.

– se izboljšajo odnosi med Sodiščem Evropske skupnosti in Evropskim sodiščem za 
človekove pravice in se sodiščema omogoči potrebna prožnost pri iskanju najboljšega 
načina sodelovanja, da se okrepi redni dialog, poleg tega pa prispeva k razvoju 
omenjenega sistema sodne prakse;

– se težave, s katerimi se spopada Evropsko sodišče za človekove pravice, obravnavajo 
in rešujejo ob podpori EU; ter da pristop EU k EKČP ne bo zmanjšal njegove 
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učinkovitosti, ampak vodil k izboljšanemu sistemu; zahteva, da Unija in njene države 
članice zagotovijo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter 
učinkovitost notranjih pravnih sredstev v skladu z načelom subsidiarnosti, določenim z 
Dunajsko konvencijo o pogodbenem pravu iz leta 1969, da se prepreči preobremenitev 
Evropskega sodišča za človekove pravice s ponavljanjem vlog in odvečnimi 
predložitvami; ter, kar je najpomembneje, da bo pristop EU sovpadal z reformo 
Evropskega sodišča za človekove pravice; 

10. poudarja, da je poleg politične zavezanosti izjemno pomembno, da se najdejo ustrezni 
odgovori in rešitve za glavna tehnična vprašanja, tako da bo lahko pristop EU k EKČP 
uporabljen v korist državljanom; poudarja, da nerešene in nejasne podrobnosti lahko 
povzročijo zmedo in ogrozijo sam cilj pristopa; vendar pa poudarja, da tehnične ovire ne 
smejo zadrževati postopka;

11. poudarja, da pristop k EKČP ne zadeva le institucij EU, temveč tudi državljane Unije, 
zato je treba pridobiti mnenje Evropskega parlamenta, ga vključiti v postopek pogajanj in 
ga na vseh stopnjah pogajanj vključevati in takoj in v celoti obveščati, kot je določeno v 
členu 218(10) PEU;

12. poudarja pomen neformalnega organa za usklajevanje izmenjave informacij med 
Evropskim parlamentom in Parlamentarno skupščino Sveta Evrope;

13. predlaga, naj Svet Evrope in EU razvijeta smernice z jasnimi obrazložitvami vseh 
posledic in vplivov, ki jih bo prinesel pristop, da se med državljani zviša zavest o dodani 
vrednosti pristopa; vztraja, da morajo Komisija in države članice zagotoviti informacije 
državljanom EU, da bodo ti lahko v celoti razumeli, kaj so novi mehanizmi in kako jih 
ustrezno uporabiti;

14. pozdravlja zavezanost sedanjega španskega predsedstva, da se pristop obravnava kot 
„nujna zadeva“ ter pozitiven odnos in pripravljenost za sodelovanje Sveta Evrope v tem 
pogledu; poziva belgijsko in madžarsko predsedstvo, naj si čimbolj prizadevata pristop 
končati ob prvi ustrezni priložnosti ter na čimbolj enostaven in dostopen način, da bodo 
državljani Unije kar najhitreje lahko uživali koristi pristopa Unije k EKČP;

15. ugotavlja, da se po pristopu EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah lahko zgodi, 
da bosta za določene zadeve pristojni obe sodišči, Evropsko sodišče za človekove pravice 
(ESČP) in Sodišče Evropske unije, ter poudarja, da ni dopustno, da bi se takšna zadeva 
predložila obema sodiščema.
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