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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, 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;

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;

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; 

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;

6. 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 dvema evropskima sodiščema bo pospešilo 
razvoj skladnega sistema sodne prakse na področju človekovih pravic;

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:



PE439.414v01-00 4/4 PA\807618SL.doc

SL

– 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;

– 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, 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;

– 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;

8. 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. Nerešene in nejasne podrobnosti lahko povzročijo zmedo 
in ogrozijo sam cilj pristopa. To pa ne pomeni, da tehnične ovire zadržujejo postopek;

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;

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;

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.


