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POBUDE

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

– ob upoštevanju poročila Komisije o izvajanju Listine EU o temeljnih pravicah za leto 
2011 (COM(2012)0169),

– ob upoštevanju poročila Evropskega parlamenta o državljanstvu EU iz leta 2010 –
Odpravljanje ovir za pravice državljanov EU1 ,

– ker se skoraj tretjina peticij, ki jih prejme Evropski parlament, nanaša na domnevne
kršitve temeljnih pravic, navedenih v Listini;

Splošne opombe

1. meni, da se pričakovanja številnih evropskih državljanov in oseb s stalnim prebivališčem, 
ki se obrnejo na evropske institucije, da bi prijavili kršitve in pozvali k varstvu temeljnih 
pravic in evropskih vrednot, zajetih v Listini in Pogodbah, razblinijo zaradi ozkega 
tolmačenja pooblastil in vloge EU na področju temeljnih pravic s strani nekaterih institucij 
EU, in poudarja, da to pomeni tveganje za verodostojnost EU, Komisije kot „varuhinje
Pogodb“ in pravnega reda EU, ki temelji na Pogodbah in Listini, kot celote2;

2. v tem okviru znova potrjuje, da imajo Evropska unija in njene institucije dolžnost 
spoštovati, zagotavljati, varovati in spodbujati temeljne pravice evropskih državljanov v 
EU na podlagi Listine in členov 2, 7 in od 9 do 12 PDEU, zlasti v primerih, ko te pravice 
niso učinkovito in primerno zagotovljene na nacionalni ravni; opozarja, da se člen 51 
Listine ne bi smel uporabljati za zmanjševanje pomena Listine in njene uporabe, ter 
poudarja, da ta člen ne razveljavlja vloge in pooblastil, ki jih imajo institucije Evropske 
unije v zvezi z varstvom evropskih temeljnih načel in vrednot, ki so demokracija, pravna 
država, državljanstvo in enakost;

3. opozarja na vlogo in odgovornost Parlamenta do evropskih državljanov na splošno, zlasti 
pa pri postopku peticij, ki ga je uvedla Pogodba in ki Parlament obvezuje, da po potrebi in 
na podlagi dejstev vsakega primera posebej, v imenu vlagateljev peticij išče zunajsodne 
rešitve, da bi tako pomagal državljanom pri uveljavljanju njihovih temeljnih pravic in 
zagotovil primerno uporabo vrednot in načel iz Listine in Pogodb;

4. poziva države članice, naj izpolnijo svoje obveznosti in zaščitijo temeljne pravice svojih 
državljanov, ter jih poziva, naj izpolnijo svoje zaveze v skladu z določbami Lizbonske 
pogodbe3, da bo EU podpisala Evropsko konvencijo o človekovih pravicah ter tako 
zapolnila vrzeli v pravnem varstvu in evropskim državljanom zagotovila enake pravice v 
zvezi z akti Unije, kot jih imajo sedaj v zvezi z državami članicami Unije; 

Posebna vprašanja
                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0120.
2 Flash Eurobarometer 340, točka 2.
3 PEU, člen 6(2).
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5. poziva Svet, naj spoštuje svoje zaveze v zvezi s temeljnimi pravicami in nujno sprosti 
predlog direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali 
prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost, ki ga je Komisija predložila 2. 
julija 2008; pri tem poudarja pravice invalidov, ki si prizadevajo za to, da bi živeli čim 
bolj normalno, in pravice otrok, zlasti v okviru čezmejnih sporov glede skrbništva in 
starševskih pravic do obiskovanja;

6. obžaluje primere diskriminacije manjšin in poziva Svet, naj deluje učinkovito in 
odgovorno in tako spodbuja vrednote Unije v zvezi z državami članicami, ki ne spoštujejo 
zavez iz Pogodbe o teh vprašanjih, ter poziva h krepitvi zakonodaje, politik in ukrepov 
proti rasizmu, ksenofobiji in homofobiji; 

7. opozarja na omejevanje svobode medijev, na kar redno opozarjajo prejete peticije, ter 
poziva Komisijo, naj Agenciji EU za temeljne pravice dodeli vlogo spremljanja na tem 
področju, da se zagotovi uporaba skupnih standardov za pluralnost medijev in medijsko 
svobodo;

8. še zlasti izpostavlja vprašanje, ki je predmet zelo velikega števila peticij Parlamentu, in 
sicer vprašanje razlastitve brez pravične odškodnine za nepremičnine, ki jih državljani 
pridobiko, ko uveljavljajo svobodo prostega gibanja in prostega pretoka lastnega kapitala;

9. glede na pogosto ponavljanje peticij v zvezi s težavami, s katerimi se srečujejo zakonci, 
registrirani partnerji in partnerji državljanov EU, ki so državljani tretjih držav in zakonito 
prebivajo v EU, pri uveljavljanju svojih pravic, kot jih zagotavlja Listina, poziva 
Komisijo, naj nujno zagotovi, da države članice prenesejo in pravilno izvajajo Direktivo 
2004/38/ES o prostem gibanju državljanov;

10. znova opozarja, da so prenosljivost socialnovarnostnih dajatev, pokojnin in zdravstvenega 
zavarovanja ter priznavanje poklicnih kvalifikacij in listin o osebnem stanju ter njihovih 
učinkov pomembne pravice, ki državljanom omogočajo, da polno uveljavljajo temeljne 
pravice, vključno na podlagi dokončnega oblikovanja notranjega trga, vendar ugotavlja, 
da se veliko državljanov še vedno sooča s težavami pri uveljavljanju teh pravic; zato 
poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo ustrezno spoštovanje, uporabo in razvoj 
teh pravic;

11. poudarja, da vloga Komisije kot varuhinje Pogodb ni omejena na zagotavljanje, da države 
članice zakonodajo prenesejo, temveč zajema polno in pravilno izvajanje zakonov, zlasti z 
namenom varstva temeljnih pravic državljanov; opozarja na pravno vrzel na področju 
dostopa državljanov do pravnih sredstev v primerih, ko države članice niso prenesle 
zakonodaje EU, ki jih neposredno zadeva, ali pa so to storile z zamudo; 

12. predlaga, naj letno poročilo Komisije o človekovih pravicah vključuje oceno razmer v 
državah članicah; predstavlja predlog Parlamenta, da se organizira letna konferenca, ki bi 
jo v sodelovanju s civilno družbo in drugimi zainteresiranimi stranmi na tem področju 
skupaj gostila Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter Odbor 
za peticije;

13. pozdravlja politiko Komisije, da državljanom zagotavlja konkretne informacije o njihovih 
pravicah in pravnih sredstvih, ki so jim na voljo v primeru kršenja njihovih temeljnih 
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pravic; hkrati poudarja dejstvo, da to Komisije ne odvezuje od njenih institucionalnih 
dolžnosti, da analizira pritožbe državljanov v zvezi z možnimi kršitvami temeljnih pravic 
s strani EU in držav članic pri izvajanja prava EU ter v zvezi s sistematično neuspešnostjo 
držav članic na področju varstva temeljnih pravic; poziva Komisijo, naj izpolnjuje svojo 
vlogo varuhinje evropskega pravnega reda, ki temelji na demokraciji in temeljnih 
pravicah, in naj zadevne države članice opozarja na take primere; meni, da bi Evropski 
parlament, katerega področje politične dejavnosti je precej širše, moral vsem državljanom 
in prebivalcem EU predstaviti ukrepe, ki jih sprejema za varstvo in zaščito temeljnih 
pravic;

14. poziva Komisijo, naj pregleda uredbo o ustanovitvi Agencije za temeljne pravice ter 
okrepi njen mandat, pooblastila in neodvisnost.


