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POBUDE

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

1. opozarja, da v skladu s členom 2 PEU Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja 
človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in 
spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin; poudarja, da 
vrednote Unije niso razporejene po hierarhiji in da bi morala EU zagotoviti varstvo 
svojih vrednot v celoti, saj posamično ne morejo obstajati;

2. meni, da so sklepi in mnenja Agencije Evropske unije za temeljne pravice in sodna 
praksa Sodišča Evropske unije dobra podlaga za razlago člena 2 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in področja uporabe pravic iz Listine o temeljnih pravicah; 

3. poudarja, da člen 51(1) Listine o temeljnih pravicah določa, da države članice 
„spoštujejo pravice, upoštevajo načela in spodbujajo njihovo uporabo“; obžaluje, da si 
glede na mnenje Agencije Evropske unije za temeljne pravice nekatere države članice 
očitno ne prizadevajo dovolj za spodbujanje ozaveščenosti o določbah Listine ali 
njihovo izvajanje; poudarja, da je treba uporabo Listine spodbujati na boljši način, da 
bodo njene določbe bolj učinkovite, nacionalne zakonodajalce in sodnike pa morda 
spodbujati k njeni uporabi kot pozitivnemu viru razlage tudi v primerih, ki ne spadajo 
nujno na področje uporabe prava EU;

4. poudarja, da Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega 
dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih 
pravic; poudarja, da je treba zagotoviti, utrditi in spodbujati popolno spoštovanje teh 
vrednot na ravni Unije in držav članic; opozarja, da so človekove pravice univerzalne in 
nedeljive;

5. poudarja, da je pomembno v celotnem zakonodajnem procesu zagotoviti popolno 
spoštovanje Listine o temeljnih pravicah; opozarja na pomen vključitve analize učinka 
na temeljne pravice pri oceni učinka; opozarja, da je učinkovito in podrobno izvajanje 
prava EU bistveno za zaščito vrednot EU, od katerih je odvisna verodostojnost celotne 
EU; poudarja, da bodo morale nacionalne vlade javnost bolje ozaveščati o pravicah, da 
bodo državljani EU z njimi v celoti seznanjeni in bodo vedeli, kako naj ravnajo v 
primeru kršitev; 

6. poziva države članice, naj uvedejo pobude na podlagi dejstev ter politike za spodbujanje 
ozaveščenosti o Listini ter njeno izvajanje na nacionalni ravni; poziva države članice, 
naj uporabijo pregled na podlagi člena 51 ter v zgodnji fazi ocenijo, ali se pri sodni 
zadevi ali zakonodajnem aktu pojavljajo vprašanja v zvezi z Listino; meni, da bi bil 
lahko priročnik o uporabi Listine, ki ga je pripravila Agencija Evropske unije za 
temeljne pravice, primerno izhodišče za to; 

7. meni, da je treba izboljšati izmenjavo informacij med sodniki, odvetniškimi združenji in 
javnimi upravami v državah članicah, pa tudi prek nacionalnih meja, o izkušnjah in 
pristopih k uporabi Listine, vključno z uporabo, kjer je to primerno, obstoječih 
instrumentov financiranja, kot so tisti, predvideni v programu za pravosodje, in da je 
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treba pripraviti ciljno usmerjene programe usposabljanja za pravosodne delavce;

8. odločno podpira hitro obnovitev pogajanj o pristopu Evropske unije k Evropski 
konvenciji o človekovih pravicah glede na mnenje št. 2/13 Sodišča Evropske unije z dne 
18. decembra 20141; ponovno poudarja, da je pomembno pospešiti pristopni proces ter 
tako okrepiti varstvo temeljnih pravic v Uniji in utrditi njeno stališče v razpravah o 
pravni državi, o čemer pa je treba v skladu s členom 218(10) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije stalno obveščati Parlament; pozdravlja dejstvo, da sta v prihodnjih nekaj 
mesecih že načrtovani dve srečanji s Svetom Evrope2, in poziva Komisijo, naj se v 
ključnih političnih trenutkih pogajanj udeleži ustreznih odborov Evropskega 
parlamenta;

9. poziva k sprejetju mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, 
ko bo temeljil na njegovih prejšnjih resolucijah3, in ki ne bo razvrščal vrednot po 
hierarhiji, ter zagotovi ustrezno oceno ne le pravne države, ampak tudi drugih vrednot 
Unije, vključno s širšim naborom temeljnih pravic; 

10. poudarja, da je neodvisno sodstvo temelj pravne države in pravice do učinkovitega 
pravnega varstva4; priporoča, naj se opusti sedanji pristop pri obravnavi zadev v zvezi s 
pravno državo v posameznih državah glede na vsak primer posebej, ter poziva, naj se 
oblikujejo merila in ocene ozadja, ki bodo državam članicam v vodilo pri 
prepoznavanju in obravnavi morebitnih vprašanj v zvezi s pravno državo na urejen in 
primerjalen način; poziva države članice, naj bodo vedno pripravljene braniti pravno 
državo; spodbuja k oblikovanju skupne kulture pravne države v 27 državah članicah in 
institucijah Unije z uporabo skupnih opredelitev, standardov in meril, da bi opredelili 
pojem „pravne države“ in da bi lahko določili način za preverjanje njenega pravilnega 
delovanja; poudarja, da se načelo pravne države ne uporablja samo za kakovostne 
zakonodajne postopke, ampak tudi za dejansko in nediskriminatorno uporabo veljavne 
zakonodaje; meni tudi, da bi bilo koristno redno ocenjevanje, ki bi ga izvajali neodvisni 
strokovnjaki, ki bi Komisiji omogočilo, da bo na bolj skladen način odločila, ali mora 
začeti postopek za ugotavljanje kršitev;

11. poudarja, da obstajajo drugi mednarodni instrumenti, s katerimi bi uvedli dodatne 
zaščitne ukrepe za varstvo temeljnih pravic državljanov in prebivalcev Unije, ko sta 
Istanbulska konvencija in Evropska socialna listina; poziva Sveta, naj konča postopek 
ratifikacije Istanbulske konvencije v imenu EU in poziva Komisijo k sprejetju ukrepov, 
potrebnih za pristop EU k Evropski socialni listini;

12. poudarja pomen krepitve človekovih pravic in pravic otrok v vsaki državi članici, ki 
morajo biti odgovorne za morebitne kršitve, ugotovljene na njenem ozemlju;

13. ponavlja, da bi lahko na bližnji konferenci o prihodnosti Evrope vnaprej določili 
prednostne naloge politike, na primer evropske vrednote, temeljne pravice in 

1 ECLI:EU:C:2014:2454.
2 Pismo komisarke Věre Jourove z dne 11. februarja 2020.
3 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2018 s priporočili Komisiji o uvedbi mehanizma EU za 
demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, UL C 215, 19.6.2018, str. 162; Resolucija Evropskega 
parlamenta z dne 14. novembra 2018 o potrebi po celovitem mehanizmu EU za zaščito demokracije, pravne 
države in temeljnih pravic, P8_TA(2018)0456.
4 člen 19 PEU, člen 67(4) PDEU in člen 47 Listine.
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svoboščine5, vendar seznam ne bi smel biti izčrpen; pozdravlja dejstvo, da je zaščita 
evropskih vrednot, zlasti temeljnih pravic in svoboščin državljanov EU, ena od šestih 
političnih prednostnih nalog Evropske komisije, ki jih je mogoče najti v strateškem 
programu Evropskega sveta za obdobje 2019–2024, saj je to nedvomno tema za 
razpravo, ki je državljanom blizu; meni, da je treba na konferenci razpravljati o sprejetju 
novih mehanizmov za zaščito evropskih vrednot, vključno s temeljnimi pravicami in 
svoboščinami, pa tudi mehanizmov sankcij iz člena 7(3) PEU;

14. ponovno poudarja, da je treba z ukrepi zagotoviti, da se bo glas državljanov EU 
upošteval pri odločanju o prihodnosti Evrope ter da bo potekalo resnično odprto, 
vključujoče in demokratično posvetovanje, ki bo namenjeno vsem državljanom v vseh 
regijah in mestih Unije; poudarja, da mora EU tudi po konferenci še naprej neposredno 
sodelovati s svojimi državljani, da bi vzpostavila stalni mehanizem za dialog;

15. predlaga, naj konferenca o prihodnosti Evrope v skladu z načelom delitve oblasti 
razmisli o tem, da bi Sodišču Evropske unije zagotovila pristojnost za vse vidike prava 
EU;

16. opozarja, da bi s predlogom uredbe o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah omogočili uvedbo 
sankcij za države članice, ki ne spoštujejo pravne države in s tem ogrožajo pravilno 
izvrševanje proračuna EU in finančne interese EU; vendar poudarja, da je treba 
spremeniti Pogodbo EU, da bi okrepili splošne mehanizme sankcij iz člena 7(3);

17. poudarja, da je pomembno, da se v vseh državah članicah učinkovito in usklajeno varuje 
načelo pravne države in preprečujejo kršitve temeljnih pravic; priznava, da ima pravna 
država osrednjo vlogo pri preprečevanju kršitev temeljnih pravic; opozarja, da so 
temeljne pravice sestavni del vrednot EU in da člen 7 PEU vsebuje mehanizem za 
odzivanje na resno in vztrajno kršenje ali očitno tveganje, da bi država članica lahko 
huje kršila vrednote iz člena 2 PEU; poudarja, da bi bilo treba člen 7 enotno uporabljati 
za vse države, da bi zagotovili enako obravnavo; 

18. opozarja, da je zahteva po soglasju v Svetu glavna ovira za uporabo člena 7(2) PEU kot 
mehanizma v skrajni sili za zaščito vrednot Unije; ugotavlja, da je tako visoko zahtevo 
zlasti težko izpolniti v organu, v katerem imajo politični vidiki pomembno vlogo, zato 
ta mehanizem še ni bil učinkovito uporabljen;

19. predlaga, da spoštovanje načela pravne države ne bi smelo biti le eno od meril za 
pristop novih držav članic, temveč zavezujoče in izvršljivo merilo za spremljanje, kako 
države članice spoštujejo to načelo med članstvom v EU6;

20. poudarja, da mora EU bolj sistematično uporabljati posebne klavzule iz Pogodb, ki bi 
okrepile varstvo temeljnih pravic; poziva, naj se čimprej začnejo uporabljati določbe iz 
člena 83(1) PDEU, da bi na seznam kaznivih dejanj, ki ji priznava EU, vključili nasilje 

5 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. januarja 2020 o stališču Evropskega parlamenta o konferenci o 
prihodnosti Evrope. Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0010, odstavek 7.
6 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. februarja 2019 o izvajanju Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah v institucionalnem okviru EU. Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0079, odstavek 10.
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na podlagi spola;

21. pozdravlja dejstvo, da je Komisija v delovnem programu za leto 2020 napovedala novo 
strategijo za izvajanje Listine o temeljnih pravicah; pričakuje, da bo osredotočena na 
ozaveščanje na nacionalni ravni; 

22. priznava, da bo umik Združenega kraljestva iz Evropske unije vplival na pravice 
državljanov iz drugega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije in naslova V Listine o 
temeljnih pravicah; vztraja, da bi bil koristen skupni nadzor Evropskega parlamenta in 
parlamenta Združenega kraljestva nad izvajanjem in uporabo sporazuma o izstopu, in bi 
pozdravil, če bi vzpostavili skupne strukture v ta namen7; pozdravlja dejstvo, da bo 
morala Komisija v prvih petih letih po začetku veljavnosti sporazuma o izstopu Velike 
Britanije letno poročati Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju in uporabi 
sporazuma, zlasti v zvezi z drugim delom (državljanske pravice); pričakuje, da bo 
Komisija tudi po tem obdobju še naprej poročala o izvajanju drugega dela sporazuma.

7 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. januarja 2020 o izvajanju in spremljanju določb o državljanskih 
pravicah v sporazumu o izstopu Združenega kraljestva. Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0006, odstavek 22.
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