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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:

A. ker so pravice, povezane z državljanstvom Unije, vključene v Pogodbe in Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah; ker je z Lizbonsko pogodbo okrepljeno 
uveljavljanje temeljnih pravic v zvezi z izvajanjem prava EU na nacionalni ravni držav 
članic; ker je v členu 51 Listine določeno, da morajo države članice in Komisija te 
pravice spoštovati;

B. ker se skoraj tretjina peticij, ki jih prejme Parlament, nanaša na domnevne kršitve 
temeljnih pravic iz Listine, zadevajo pa vprašanja državljanstva, štirih temeljnih 
svoboščin, zaposlovanja, gospodarskih razmer, pravosodnih sistemov, glasovalnih 
pravic, invalidnosti ter otrokovih pravic; ker nekatere od teh peticij vsebujejo vprašanja 
v zvezi z zdravstvenimi zadevami in poslabšanjem dostopa do zdravstvenega varstva in 
storitev kot neposredno posledico gospodarske krize; ker so peticije instrument 
zagotavljanja temeljnih pravic državljanom;

C. ker so gospodarska kriza in splošni ukrepi, ki so bili sprejeti zaradi nje, vplivali na 
splošni dostop do kakovostnega izobraževanja, pravico do pravičnega in dostojnega 
dela ter na lastninsko pravico;

D. ker je v členu 21 Listine prepovedana diskriminacija na kateri koli podlagi;

1. obžaluje primere diskriminacije manjšin, saj je človekovo dostojanstvo nedotakljivo; 
poziva Svet, naj nadaljuje s postopkom sprejetja direktive proti diskriminaciji, katere 
namen je izvajati načelo enakopravne obravnave oseb, ne glede na vero ali prepričanje, 
invalidnost, starost ali spolno usmerjenost;

2. 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; 

3. poziva države članice, naj sprejmejo potrebne ukrepe, da bodo vsem državljanom EU 
ponovno zagotovljene temeljne pravice splošnega dostopa do zdravstvenega varstva in 
izobraževanja;

4. opozarja, da je prenosljivost prejemkov za socialno varnost, pokojnin in pravic do 
zdravstvenega varstva pomembna za uveljavljanje temeljnih pravic in državljanskih 
svoboščin, tudi na podlagi doseganja mobilnosti delovne sile;

5. poziva države članice in Komisijo, naj poskrbijo za ravnotežje med ukrepi za boj proti 
terorizmu in varstvom temeljnih pravic, ko predlagajo zakonodajo;

6. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo ustrezno spoštovanje, zagotavljanje, 
uporabo in razvoj teh pravic;


