
AM\810544SL.doc PE440.026v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

2009/2241(INI)

29.3.2010

PREDLOGI SPREMEMB
1 - 29

Osnutek mnenja
Kinga Gál
(PE439.414v01-00)

o institucionalnih vidikih pristopa Evropske unije k Evropski konvenciji o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(2009/2241(INI))



PE440.026v01-00 2/18 AM\810544SL.doc

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\810544SL.doc 3/18 PE440.026v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

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;

1. ugotavlja, da je z začetkom veljavnosti 
Lizbonske pogodbe Listina Evropske unije 
o temeljnih človekovih pravicah 
(„Listina“) postala zavezujoča, in izraža 
zadovoljstvo, da je EU, v skladu s členom 
6(2) PEU, zavezana 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;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da medtem ko so vse države 
članice že ratificirale EKČP, bo pristop EU 
kot pravnega subjekta k temu instrumentu
– kar ne bo vplivalo na položaj držav 
članic v zvezi z EKČP – dal zagon, ki se je 
načrtoval že več kot desetletje. To bo 
imelo velik politični in pravni pomen pri 
ustvarjanju območja človekovih pravic, ki 
se bo raztezalo čez celo celino, ter bo 
okrepilo odnose med EU in „širšo 
Evropo“, saj bo na področje človekovih 
pravic po vsej Evropi prineslo novo 
dinamiko. Pristop bo povečal kredibilnost 
EU na področju varstva človekovih pravic 
po vsem svetu;

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 to imelo 
velik politični in pravni pomen pri utrditvi 
in okrepitvi človekovih pravic v Evropi in 
zlasti znotraj Unije ter bo pripomoglo h 
krepitvi odnosov slednje s „širšo Evropo“, 
saj bo na področje človekovih pravic 
prineslo novo dinamiko; meni, da bi 
pristop moral prispevati k povečanju 
verodostojnosti EU na področju varstva 
človekovih pravic po vsem svetu;
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Or. fr

Predlog spremembe 3
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bo pristop najprej in 
predvsem prispeval k skladnejšemu 
notranjemu sistemu človekovih pravic
znotraj EU. Pristop bo okrepil kredibilnost
EU v očeh njenih državljanov na področju 
varstva človekovih pravic, saj bo zagotovil 
polno in dejansko spoštovanje temeljnih 
pravic, vedno kadar je vključeno pravo 
EU;

3. poudarja, da bo pristop prispeval k 
zmanjšanju pravne negotovosti na 
področju človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin v Uniji in s tem k skladnejšemu 
pravnemu prostoru za človekove pravice
znotraj EU; meni, da bi pristop moral 
prispevati k okrepitvi zaupanja in 
verodostojnosti EU v očeh njenih 
državljanov na področju varstva 
človekovih pravic, saj bo zagotovil polno 
in dejansko spoštovanje človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin, vedno kadar je 
vključeno pravo EU;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. v zvezi s tem poudarja univerzalno 
razsežnost vsebine EKČP in njenih 
dodatnih protokolov ter drugih besedil v 
zvezi z EKČP, še zlasti Evropske socialne 
listine iz leta 1961; opozarja, da je večina 
teh instrumentov na voljo za podpis in 
ratifikacijo državam pogodbenicam izven 
Evrope;

Or. fr
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Predlog spremembe 5
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja tudi, da bo pristop EU k 
EKČP pomenil pristojnost Evropskega 
sodišča za človekove pravice (ESČP) nad 
vsemi vidiki prava in zakonodaje EU, 
zlasti na področju pravosodja in notranjih 
zadev, vključno z njegovo zunanjo 
razsežnostjo; 

Or. en

Predlog spremembe 6
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da bo po pristopu k EKČP ta 
kot minimalni standard varstva posegla v 
primerih, v katerih bo varstvo, ki ga 
zagotavlja EU, slabše od varstva, ki se 
zagotavlja z EKČP. EKČP krepi varstvo 
pravic, ki se priznavajo z Listino in ki so v 
njeni pristojnosti. Listina pa to še presega 
in vsebuje tudi druge pravice in načela, 
vključno z gospodarskimi in socialnimi 
pravicami ter pravico do varstva podatkov 
in dobrega upravljanja;

4. poudarja, da bo po pristopu k EKČP ta 
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 se
zagotavlja z EKČP. EKČP krepi varstvo 
pravic, ki se priznavajo z Listino in ki so v 
njeni pristojnosti. Poudarja, da Listina 
priznava tudi druge pravice in načela, 
vključno z gospodarskimi in socialnimi 
pravicami, pravico do varstva podatkov in 
dobrega upravljanja, poleg tega pa še 
pravice na področju bioetike in pravice, ki 
niso vsebovane v EKČP, ampak v njenih 
dodatnih protokolih in z njo povezanih 
instrumentih;
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Predlog spremembe 7
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bo pristop EU k EKČP 
zagotovil državljanom Unije dodaten 
mehanizem za uveljavljanje njihovih 
pravic, predvsem možnost vložitve 
pritožbe pri Evropskem sodišču za 
človekove pravice v zvezi z ukrepanjem ali 
opustitvijo ukrepanja institucije EU ali 
države članice, ki izvaja pravo EU in 
hkrati spada pod pristojnost EKČP. 
Poudarja, da to ne spreminja sedanje 
ureditve pristojnosti Sodišča Evropske 
unije in da zahteva, da so domača pravna 
sredstva izčrpana, ostane pogoj za 
upravičenost vsake vloge;

5. ugotavlja, da bo pristop EU k EKČP 
zagotovil državljanom Unije dodaten 
mehanizem za uveljavljanje in spoštovanje
njihovih pravic po zaslugi zunanjega 
sodnega nadzora s strani Evropskega 
sodišča za človekove pravice, predvsem 
možnost vložitve pritožbe pri Evropskem 
sodišču za človekove pravice v zvezi z 
ukrepanjem ali opustitvijo ukrepanja 
institucije EU ali države članice, ki izvaja 
pravo Unije. Poudarja, da to ne spreminja 
sedanje ureditve pristojnosti Sodišča 
Evropske unije ali pristojnosti Evropskega 
sodišča za človekove pravice in da zahteva, 
da so notranja pravna sredstva izčrpana, 
ostane pogoj za upravičenost vsake vloge;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bo pristop EU k EKČP 
zagotovil državljanom Unije dodaten 
mehanizem za uveljavljanje njihovih 
pravic, predvsem možnost vložitve 
pritožbe pri Evropskem sodišču za 
človekove pravice v zvezi z ukrepanjem ali 
opustitvijo ukrepanja institucije EU ali 
države članice, ki izvaja pravo EU in hkrati 

5. ugotavlja, da bo pristop EU k EKČP 
zagotovil državljanom Unije dodaten 
mehanizem za uveljavljanje njihovih 
pravic, predvsem možnost vložitve 
pritožbe pri Evropskem sodišču za 
človekove pravice v zvezi z ukrepanjem ali 
opustitvijo ukrepanja institucije EU ali 
države članice, ki izvaja pravo EU in hkrati 
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spada pod pristojnost EKČP. Poudarja, da 
to ne spreminja sedanje ureditve 
pristojnosti Sodišča Evropske unije in da 
zahteva, da so domača pravna sredstva 
izčrpana, ostane pogoj za upravičenost 
vsake vloge;

spada pod pristojnost EKČP. Poudarja, da 
to ne spreminja sedanje ureditve 
pristojnosti Sodišča Evropske unije in da 
zahteva, da so domača pravna sredstva 
izčrpana, ostane pogoj za upravičenost 
vsake vloge; 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; 

Or. en

Predlog spremembe 9
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bo pristop EU k EKČP 
zagotovil državljanom Unije dodaten 
mehanizem za uveljavljanje njihovih
pravic, predvsem možnost vložitve 
pritožbe pri Evropskem sodišču za 
človekove pravice v zvezi z ukrepanjem ali 
opustitvijo ukrepanja institucije EU ali 
države članice, ki izvaja pravo EU in hkrati 
spada pod pristojnost EKČP. Poudarja, da 
to ne spreminja sedanje ureditve 
pristojnosti Sodišča Evropske unije in da 
zahteva, da so domača pravna sredstva 
izčrpana, ostane pogoj za upravičenost 
vsake vloge;

5. ugotavlja, da bo pristop EU k EKČP 
zagotovil dodaten mehanizem za 
uveljavljanje človekovih pravic, predvsem 
možnost vložitve pritožbe pri Evropskem 
sodišču za človekove pravice v zvezi z 
ukrepanjem ali opustitvijo ukrepanja 
institucije EU ali države članice, ki izvaja 
pravo EU in hkrati spada pod pristojnost 
EKČP. Poudarja, da to ne spreminja 
sedanje ureditve pristojnosti Sodišča 
Evropske unije in da zahteva, da so 
domača pravna sredstva izčrpana, ostane 
pogoj za upravičenost vsake vloge.
Opozarja, da se pritožba v določenih 
primerih lahko nanaša na dejanja, ki so 
bila izvedena ali imajo učinek izven 
ozemlja Unije;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. zahteva, da Komisija prouči vprašanje 
izčrpanja notranjih pravnih sredstev za 
zagotovitev sprejemljivosti vlog, pri čemer 
naj se posvetuje s Sodiščem Evropske 
unije in Evropskim sodiščem za človekove 
pravice; v zvezi s tem izpostavlja potrebo 
po proučitvi vprašanja predhodnega 
odločanja v pravu Unije; v vsakem 
primeru zahteva, da dobljena rešitev 
zagotavlja državljanom EU pravico do 
individualne pritožbe v skladu z 
ustreznimi določbami EKČP ter da se 
zahteve in pritožbe državljanov 
obravnavajo v sprejemljivem roku;    

Or. fr

Predlog spremembe 11
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. zahteva, da se pogajalske strani pri 
pogajanju glede pristopa Unije k EKČP 
omejijo zgolj na obvezne in potrebne 
spremembe EKČP in njenega 
pravosodnega sistema, da v ničemer ne 
ogrozijo učinkovitosti in obsega nadzora 
EKČP;   

Or. fr
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Predlog spremembe 12
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 7 – uvodno besedilo

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. 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 pogajanj s Svetom Evrope glede 
pristopa k EKČP. Najbolj občutljiva 
vprašanja vključujejo:

7. 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 pogajanj s Svetom Evrope glede 
pristopa k EKČP. Poziva Komisijo in Svet, 
naj poskrbita, da:

Or. en

Predlog spremembe 13
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 7 – alinea 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– dejstvo, da mora biti 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. Prav tako je treba 
upoštevati pristop k spremenjeni Evropski 
socialni listini;

– je obseg pristopa v mandatu natančno 
določen; EU pristopi k vsem tistim 
dodatnim protokolom k EKČP, s katerimi 
se dopolnjujejo pravice, vsebovane v 
EKČP ali Listini o temeljnih pravicah, ter 
so tako del celote človekovih pravic EU. V 
zvezi s tem tudi poziva države članice, naj 
pospešijo podpis in ratifikacijo EKČP in 
njenih protokolov ter ponovno preučijo 
svoje izjave in zadržke v zvezi s tem. Prav 
tako je treba predvideti pristop k 
spremenjeni Evropski socialni listini;

Or. en
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Predlog spremembe 14
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
Odstavek 7 – alinea 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– dejstvo, da mora biti 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. Prav tako je treba 
upoštevati pristop k spremenjeni Evropski 
socialni listini;

– dejstvo, da mora biti obseg pristopa v 
mandatu natančno določen; hkrati mora EU 
pristopiti vsaj k vsem tistim dodatnim 
protokolom k EKČP, ki so že zajeti s 
pravom EU, vključno z Listino o temeljnih 
pravicah, ter tako veljajo za EU.
Posledično je treba upoštevati pristop k 
spremenjeni Evropski socialni listini in 
drugim zadevnim pogodbam o človekovih 
pravicah Sveta Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 15
Debora Serracchiani

Osnutek mnenja
Odstavek 7 – alinea 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

dejstvo, da mora biti 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. Prav tako je treba 
upoštevati pristop k spremenjeni Evropski 
socialni listini;

dejstvo, da mora biti 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, 
ter so tako del celote človekovih pravic 
EU. Prav tako je treba upoštevati pristop k 
spremenjeni Evropski socialni listini;

Or. it
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Predlog spremembe 16
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 7 – alinea 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– potrebo po razjasnitvi zastopanja EU in 
sodelovanja v organih Sveta Evrope; 
čeprav EU s pristopom k EKČP ne bo 
postala članica Sveta Evrope, mora biti 
zastopana v vseh tistih organih, pri katerih 
ima pristop posledice za zadeve EU, 
Evropski parlament pa mora biti zastopan v 
postopku izvolitve sodnika v Evropsko 
sodišče za človekove pravice;

- je EU ustrezno zastopana v organih 
Sveta Evrope in da v njih sodeluje; čeprav 
EU s pristopom k EKČP ne bo postala 
članica Sveta Evrope, mora biti zastopana 
enakopravno z drugimi pogodbenimi 
stranmi v vseh tistih organih, pri katerih 
ima pristop posledice za zadeve EU, kot so 
Svet ministrov, vsaj pri nadzoru 
izvrševanja sodb, in vsaj Evropski odbor 
za preprečevanje mučenja in 
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja 
ali kaznovanja (CPT), Evropska komisija 
za učinkovitost sodstva (CEPEJ), 
Evropska komisija proti rasizmu in 
nestrpnosti (ECRI) in Usmerjevalni odbor 
za človekove pravice (CDDH), Evropski 
parlament pa mora dati svoje soglasje pri 
imenovanju vseh treh kandidatov EU za 
mesto sodnika v ESČP in mora biti 
zastopan v Parlamentarni skupščini Sveta 
Evrope, in sicer ob izvolitvi sodnika EU v 
Evropsko sodišče za človekove pravice; 
stalni redni sodnik EU mora prav tako 
enakopravno sodelovati v ESČP, obenem 
pa je treba vzpostaviti mehanizem 
sotoženca v skladu z načelom neodvisne 
razlage prava EU; 

Or. en

Predlog spremembe 17
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 7 – alinea 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

– potrebo po razjasnitvi zastopanja EU in 
sodelovanja v organih Sveta Evrope;  
čeprav EU s pristopom k EKČP ne bo 
postala članica Sveta Evrope, mora biti 
zastopana v vseh tistih organih, pri katerih 
ima pristop posledice za zadeve EU, 
Evropski parlament pa mora biti zastopan
v postopku izvolitve sodnika v Evropsko 
sodišče za človekove pravice;

– potrebo po razjasnitvi zastopanja EU in 
sodelovanja v organih Sveta Evrope; 
čeprav EU s pristopom k EKČP ne bo 
postala članica Sveta Evrope, mora biti 
zastopana v vseh tistih organih za nadzor 
spoštovanja in spodbujanja človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, ki zadevajo 
temeljne pravice Listine ter cilje in načela 
Unije (socialne pravice, prepoved 
mučenja, boj proti rasizmu itd.), Evropski 
parlament pa mora sodelovati v postopku 
izvolitve sodnika v Evropsko sodišče za 
človekove pravice;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 7 – alinea 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– potrebo, da se odnosi med Sodiščem 
Evropske skupnosti in Evropskim 
sodiščem za človekove pravice izboljšajo 
in se sodiščema omogoči potrebna prožnost 
pri iskanju najboljšega načina sodelovanja, 
da se okrepi redni dialog. To bi lahko tudi 
prispevalo k razvoju zgoraj navedenega 
omenjenega sistema sodne prakse;

– se odnosi med Sodiščem Evropske 
skupnosti in Evropskim sodiščem za 
človekove pravice izboljšajo in se 
sodiščema omogoči potrebna prožnost pri 
iskanju najboljšega načina sodelovanja, da 
se okrepi redni dialog. To bi lahko tudi 
prispevalo k razvoju zgoraj navedenega 
omenjenega sistema sodne prakse;

Or. en

Predlog spremembe 19
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 7 – alinea 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

– potrebo po odpravljanju težav, s katerimi 
se spopada Evropsko sodišče za človekove 
pravice;  pristop EU k EKČP ne sme 
zmanjšati njegove učinkovitosti, ampak
mora voditi k izboljšanemu sistemu 
izvajanja načela subsidiarnosti in 
manjšemu številu ponovitvenih vlog na 
Evropskem sodišču za človekove pravice, 
kar bi to sodišče tudi razbremenilo. Zelo 
pomembno je najti pravo razmerje med 
zagotavljanjem dostopa do dodatnih 
pravnih sredstev in potrebo po tem, da se 
izogne preobremenitvi Evropskega sodišča 
za človekove pravice. Zato pozdravlja 
dejstvo, da bo pristop EU sovpadal z 
reformo Evropskega sodišča za človekove 
pravice;

– potrebo po odpravljanju težav, s katerimi 
se spopada Evropsko sodišče za človekove 
pravice; Pristop EU k EKČP mora obvezno
voditi k izboljšanemu sistemu EKČP. 
Zahteva, da Unija v okviru svojega 
pristopa k EKČP prizadevno sodeluje pri 
reformi Evropskega sodišča za človekove 
pravice za izboljšanje njegovega delovanja 
in rokov obravnave vloženih zahtev in 
pritožb; zahteva, da Unija in njene države 
članice zagotovijo spoštovanje človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin pri 
oblikovanju in izvajanju svojih zakonodaj 
ter učinkovitost notranjih pravnih 
sredstev v skladu z načelom 
subsidiarnosti, določenim z Dunajsko 
konvencijo o pogodbenem pravu iz leta 
1969, da se prepreči odvečne predložitve 
zadev Evropskemu sodišču za človekove 
pravice;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 7 – alinea 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– potrebo po odpravljanju težav, s katerimi 
se spopada Evropsko sodišče za človekove 
pravice; pristop EU k EKČP ne sme 
zmanjšati njegove učinkovitosti, ampak 
mora voditi k izboljšanemu sistemu 
izvajanja načela subsidiarnosti in
manjšemu številu ponovitvenih vlog na 
Evropskem sodišču za človekove pravice,
kar bi to sodišče tudi razbremenilo. Zelo 
pomembno je najti pravo razmerje med 
zagotavljanjem dostopa do dodatnih 
pravnih sredstev in potrebo po tem, da se 

se težave, s katerimi se spopada Evropsko 
sodišče za človekove pravice, obravnavajo 
in rešujejo ob podpori EU; pristop EU k 
EKČP ne sme zmanjšati njegove 
učinkovitosti, ampak mora voditi k 
izboljšanemu sistemu takojšnjega in 
popolnega izvrševanja sodb ESČP s strani 
držav članic in EU, pri čemer je treba 
zagotoviti, da države članice in institucije 
EU na osnovi uporabe načela 
subsidiarnosti ustrezno spoštujejo 
obveznosti s področja človekovih pravic, h 
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izogne preobremenitvi Evropskega sodišča 
za človekove pravice. Zato pozdravlja 
dejstvo, da bo pristop EU sovpadal z 
reformo Evropskega sodišča za človekove 
pravice;

katerim so se zavezale s pristopom k 
EKČP, in da rešujejo strukturne težave z 
reformami, kar vodi k manjšemu številu 
vlog in ponovitvenih vlog na Evropskem 
sodišču za človekove pravice; to bi to 
sodišče tudi razbremenilo in preprečilo 
njegovo preobremenitev. Zato pozdravlja 
dejstvo, da bo pristop EU sovpadal z 
reformo Evropskega sodišča za človekove 
pravice;

Or. en

Predlog spremembe 21
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. zahteva, da Unija zaradi socialnih 
pravic, vsebovanih v Listini Evropske 
unije o temeljnih pravicah in v Listini
Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah
delavcev, pristopi k Socialni listini iz leta 
1961 in k revidirani Socialni listini;
zahteva, da Komisija sodeluje, v vlogi 
opazovalca, zlasti pri delih komisarja za 
človekove pravice, Evropskega odbora za 
socialne pravice (EOSP) in Vladnega 
odbora za Socialno listino;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poudarja, da člen 1 EKČP zagotavlja, 
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da bo lahko vsakdo, ki je v pristojnosti 
Unije, uporabil EKČP proti aktom Unije, 
vključno s tistimi, ki sodijo na področje 
zunanjih odnosov, in potencialno sprožil 
postopek pri Evropskem sodišču za 
človekove pravice; poleg tega poudarja, 
da člen 1 EKČP zaščite ne zagotavlja 
samo državljanom EU in drugim 
posameznikom na ozemlju Unije, ampak 
tudi vsem posameznikom izven ozemlja 
Unije, ki sodijo v njeno pristojnost;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

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

9. poudarja, da pristop k EKČP zadeva ne 
le institucije 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;

Or. en

Predlog spremembe 24
Debora Serracchiani

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da pristop k EKČP zadeva ne 
le institucije EU, temveč tudi državljane 
Unije, zato je treba pridobiti mnenje 

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice. 
op.p.)
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Evropskega parlamenta, ga vključiti v 
postopek pogajanj in ga na vseh stopnjah 
pogajanj takoj in v celoti obveščati, kot je 
določeno v členu 218(10) PEU;

Or. it

Predlog spremembe 25
Debora Serracchiani

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja pomen neformalnega organa 
za usklajevanje izmenjave informacij med 
Evropskim parlamentom in 
Parlamentarno skupščino Sveta Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 26
Debora Serracchiani

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. predlaga, naj Svet Evrope in EU 
preučita razvoj smernic z jasnimi 
obrazložitvami vseh posledic in vplivov, ki 
jih bo prinesel pristop, da se dodana 
vrednost pristopa razširi med državljane;

10. predlaga, naj Svet Evrope in EU 
preučita razvoj smernic in usmerjevalnih 
informacijskih programov za državljane z 
jasnimi obrazložitvami vseh posledic in 
vplivov, ki jih bo prinesel pristop, da se 
dodana vrednost pristopa razširi med 
državljane;

Or. it
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Predlog spremembe 27
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. v zvezi s tem pričakuje, da bodo 
Komisija in države članice izvedle 
informacijsko kampanjo za državljane 
Unije, da bodo slednji lahko v celoti in ob 
popolnem poznavanju dejstev uveljavljali 
svoje nove pravice do pritožbe na 
področju človekovih pravic;  

Or. fr

Predlog spremembe 28
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. pozdravlja zavezanost trenutnega 
španskega predsedstva, da se pristop 
obravnava kot „nujna zadeva“ ter pozitiven 
in sodelovalen odnos Sveta Evrope v tem 
pogledu. Nazadnje poziva belgijsko in 
madžarsko predsedstvo, naj si čim bolj 
prizadevata pristop končati ob prvi ustrezni 
priložnosti.

11. pozdravlja zavezanost trenutnega 
španskega predsedstva, da se pristop 
obravnava kot „nujna zadeva“ ter pozitiven 
in sodelovalen odnos Sveta Evrope v tem 
pogledu. Nazadnje 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.

Or. fr
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Predlog spremembe 29
Wim van de Camp

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11 a. 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 se ne sme 
dovoliti možnost, da bi se takšna zadeva 
predložila obema sodiščema.

Or. en


