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Delavnica o „temeljnih svoboščinah in pravicah v Uniji“ 
Predlog osnovnega besedila 

 
 

 
1. Pozivamo institucije EU in države članice, naj priznajo, da ne obstajajo brez državljanov. 

Evropske institucije morajo zato sprejeti načine dela, ki sistematično upoštevajo resnično 
življenje ljudi v Uniji in pred sprejetjem kakršnih koli odločitev sistematično ocenijo učinek 
teh odločitev na prebivalce. Evropske institucije bi morale pri sprejemanju zakonodaje 
upoštevati najbolj diskriminirane in prikrajšane ljudi v Evropi, saj bo to koristilo vsem. 

 
2. Kot napredek ocenjujemo uvedbo predpisov s splošno uporabnostjo o enakosti med spoloma, 

družbeni neenakosti in proti diskriminaciji. Vse evropske zakonodaje morajo temeljiti na 
učinkovitem izvajanju prečnih klavzul in določb listine o temeljnih pravicah ter to izvajanje 
zagotavljati.  

 
3. Enakopravnost med spoloma je treba obravnavati kot temeljno načelo organizacije družbe. 
 
4. Želimo si, da bi institucije EU ukrepale za enakopravno varstvo človekovih pravic 

državljanov in prebivalcev EU. Cilj, ki bi ga bilo treba doseči v bližnji prihodnosti, je, da bi 
vsi ljudje, ki prebivajo v EU, pridobili enake pravice. 

 
Močno obžalujemo enostranska "opt-out" protokola Združenega kraljestva in Poljske. Menimo, 
da je to korak, ki je usmerjen proti državljanom teh držav in ki slabi Evropsko unijo. Odločno 
pozivamo zadevni vladi, naj ponovno pretehtata svoji odločitvi, in podpiramo prizadevanja 
organizacij civilne družbe, da bi zagotovile enake demokratične standarde povsod po Evropski 
uniji. 
 
Oblikovanje politik EU na osnovi načel enakopravnosti, državljanstva in nediskriminacije 
 
5. Obžalujemo, da pogodba ohranja pravilo soglasja pri sprejemanju ukrepov o državljanstvu in 

za boj proti diskriminaciji. To ustvarja zmedo in zavaja ljudi po Evropi: po eni strani je 
Listina EU o temeljnih pravicah pridobila enako pravno veljavnosti kot pogodbe, po drugi 
strani pa je zaradi načela soglasja malo verjetno, da bo v EU sprejeta kakršna koli 
zakonodaja o enakopravnosti.  

 
6. Diskriminacija se pojavlja vsakodnevno na številnih podlagah, ki niso med petimi, 

navedenimi v členu 17a Pogodbe o EU. Zato bi morali ukrepi EU temeljiti na prosti 
opredelitvi člena 21 Listine EU o temeljnih pravicah.  

 
 
Izvajanje Listine o temeljnih pravicah 
 
7. Močno pozdravljamo člena 24 in 25 listine, ki varujeta in spodbujata otrokove pravice in 

pravice starejših ljudi.  
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8. Pozdravljamo sprejetje pravno zavezujoče listine o temeljnih pravicah, ki bo zagotavljala 
varstvo temeljnih pravic, vključno s socialnimi pravicami vsake osebe, ki živi v Evropski 
uniji. 

 
9. Pozivamo Komisijo, naj oceni listino temeljnih pravic Unije in pravic državljanov. Pozivamo 

EU, naj v tesnem sodelovanju s civilno družbo in Evropskim parlamentom oblikuje jasne 
kazalce in mehanizme, da zagotovi to oceno in presojo vplivov. Pozivamo, na ocena temelji 
na merilih, ki so bila začetna osnova pri pripravi listine (Köln 1999), in akcijskem programu 
z naslovom „Vodenje z zgledi: akcijski program o človekovih pravicah za Evropsko unijo za 
leto 2000“. 

 
10. Močno pozdravljamo pravno osebnost EU in njen pristop h Konvenciji Sveta Evrope o 

varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot je navedeno v reformni pogodbi. 
Podpiramo visoko raven sodelovanja med Sodiščem evropskih skupnosti in Evropskim 
sodiščem za človekove pravice, da se zagotovi enotna in temeljita varovala temeljnih pravic 
povsod v Evropski uniji. EU bi morala nadaljevati delo, ki ga je začela z listino, in pri tem 
črpati navdih iz Splošne deklaracije človekovih pravic. 

 
11. Nujno pozivamo vse institucije EU, pa tudi državne, regionalne in lokalne oblasti, naj z 

zagotavljanjem sredstev za izobraževanje na področju temeljnih pravic v velikem obsegu 
med prebivalci EU dvigujejo zavest o listini in evropskem državljanstvu. To pomeni tudi, da 
zagotovijo vsakemu državljanu in prebivalcu EU brezplačen izvod listine in poskrbijo, da se 
bo znal za varovanje svojih pravic sklicevati na listino. To vključuje zagotavljanje informacij 
in vseh potrebnih sredstev, da se državljanom in prebivalcem omogoči pravilno razumevanje, 
koko varovati svoje pravice. Pri tem procesu informiranja morajo sodelovati organizacije 
civilne družbe.  

 
Participativna demokracija: politik se ne bi smelo oblikovati le za ljudi, ampak tudi z 
ljudmi. 
  
12. Močno pozdravljamo sprejetje člena II 8b o participativni demokraciji in pozivamo 

institucije EU in države članice, naj ga v celoti uporabljajo in pri tem oblikujejo strukturiran 
in pomemben civilni dialog z neprofitnimi in nevladnimi organizacijami.  

 
13. Menimo, da je dolžnost oblikovalcev politik zagotoviti dejavno sodelovanje organizacij 

civilne družbe – zlasti tistih, ki predstavljajo interese diskriminiranih in prikrajšanih ljudi – 
pri pripravi predlogov, uzakonitvi, izvajanju in ocenjevanju zakonodaje. 

 
14. Pozivamo k bolj strukturiranemu sodelovanju med Evropskim parlamentom in nevladnimi 

organizacijami. Agora je prvi korak naprej v tej smeri in bi lahko pri oblikovanju politik 
sprožila premik od pristopa od zgoraj navzdol v smeri učinkovite participativne demokracije. 

 
15. Zahtevamo čimprejšnjo uporabo določb o državljanski pobudi. V prihodnosti bi morale 

pogodbe predvideti možnost, da se o določenih vprašanjih odloča na referendumu, ki velja za 
celotno EU. Pozivamo Evropsko komisijo, naj sodeluje z organizacijami civilne družbe pri 
opredelitvi pogojev in postopkov za uporabo državljanske pobude. 
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Pozivamo, da se v tesnem sodelovanju z neprofitnimi in nevladnimi organizacijami oblikuje 
jasna in enotna opredelitev izraza „organizacija civilne družbe“. 
 
Vloga Evropske agencije za temeljne pravice 
 
Pozivamo institucije EU, naj podprejo pristojnosti in sredstva, ki jih agencija potrebuje, da bi 
lahko igrala učinkovito vlogo. Zahtevamo tudi ponovno opredelitev njenih nalog.  
 
16. Ena od ključnih nalog agencije bi moralo biti zagotavljanje, da EU v vseh svojih politikah 

sprejme pristop na podlagi človekovih pravic, da bi bolje izpolnila svojo zavezo človekovim 
pravicam. Ta organ bi sistematično nadziral zakonodajo in politike EU – zunanje in notranje 
– glede njene skladnosti z merili človekovih pravic ter sprejemal pritožbe, ko bi evropski ali 
nacionalni zakonodajalci kršili listino in temeljne pravice. 

 
17. Agencija bi morala biti odgovorna za razvoj orodij za preverjanje skladnosti s človekovimi 

pravicami in pripravo rednih poročil o vključenosti človekovih pravic v delo institucij. Kar 
zadeva države članice, bi lahko bila vloga agencije, da podpira natančno spremljanje 
ravnanja držav članic in držav pristopnic na področju človekovih pravic. Agencija bi se 
morala zgledovati po delu, ki ga je na tem področju opravil Svet Evrope. 

 
 


