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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve kot pristojni odbor:

– naj v predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da se struktura EU na področju pravne države, demokracije in temeljnih pravic 
nenehno razvija vse od ustanovitve Evropske skupnosti (ES) in je bila okrepljena s sodno 
prakso Sodišča Evropske unije in s spremembami te strukture, ki so bile uvedene z 
novimi pogodbami, ter da se je status načel pravne države, demokracije in temeljnih 
pravic z Lizbonsko pogodbo spremenil s skupnih načel v temeljne vrednote Unije; je 
trdno prepričan, da je treba ta razvojni proces še nadaljevati;

2. poudarja, da je EU v svojih pristopnih merilih kodificirala, da se za članstvo v EU 
zahteva, da ima država kandidatka stabilne institucije, ki zagotavljajo demokracijo, 
pravno državo, človekove pravice ter spoštovanje in varstvo manjšin;

3. opozarja na protislovje, da medtem ko se za prihodnje države članice pred pristopom k 
Uniji preverja skladnost s temi vrednotami EU, ki so kodificirane v pristopnih merilih, 
EU nima učinkovitih orodij za zagotavljanje spoštovanja teh temeljnih načel, ko države 
postanejo članice;

4. poudarja, da pomanjkanje mehanizmov spremljanja, ocenjevanja in nadzora temeljnih 
pravnih načel EU ne bi predstavljalo težav, če bi države članice ta načela po pristopu k 
Evropski uniji še upoštevale;

5. meni, da so se razmere v zvezi s pravno državo, demokracijo in temeljnimi pravicami v 
številnih državah članicah znatno poslabšale, kar je obžalovanja vredno; obžaluje, da se 
je pandemija covida-19 v nekaterih državah članicah izkoristila tudi za nadaljnje 
omejevanje pravic in temeljnih svoboščin državljanov iz Listine o temeljnih pravicah; 
poudarja, da je treba stalno spremljati vse tovrstne ukrepe, da bi jih spremenili ali 
opustili, ko ne bodo več nujno potrebni za ohranjanje javnega zdravja;

6. poudarja, da je pravna država neločljivo povezana s spoštovanjem demokracije in 
temeljnih pravic, zato je treba ta tri načela spremljati skupaj;

7. poudarja, da Unija temelji na sklopu skupnih načel demokracije, pravne države in 
temeljnih pravic, kot je določeno v členu 2 PEU; je trdno prepričan, da je treba imeti 
mehanizem za spremljanje, ki bi v celoti zajemal člen 2 PEU in ne bi ustvarjal hierarhije 
vrednot, temveč bi zajel vse vrednote Unije in zagotovil, da se ustrezno ocenjujejo; 
poudarja zlasti pomen spodbujanja in zaščite pravne države, ki je temeljna vrednota 
Unije, ki je na pravu temelječa skupnost, in obveznost držav članic, da zagotovijo 
učinkovito sodno varstvo;

8. opozarja, da EU še vedno nima učinkovitih mehanizmov za spremljanje, preprečevanje in 
odpravo sistemskih groženj vrednotam EU v državah članicah; v zvezi s tem opozarja na 
sporočilo Komisije o nadaljnji krepitvi pravne države v Uniji in v njem opredeljene 
ukrepe; poziva Komisijo, naj brez nepotrebnega odlašanja začne izvajati predlagani okvir 
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pravne države; meni, da je treba razmisliti o tem, kako v prihodnje uvesti sankcije, ki bi 
bile učinkovite, odvračilne in sorazmerne;

9. poudarja pomen oblikovanja objektivnega, z dokazi podprtega mehanizma za pravično in 
nepristransko ocenjevanje demokracije, pravne države in spoštovanje temeljnih svoboščin 
ter priznava, da mora biti vzpostavitev takega mehanizma povezana s krepitvijo 
demokratičnega delovanja v Uniji; obžaluje, da so prejšnje zahteve po dialogu z 
nekaterimi vladami privedle do le omejenih rešitev;

10. poudarja, da je pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin pravna obveznost v skladu s členom 6(2) PEU; ponovno poudarja 
potrebo po hitrem zaključku tega pristopnega procesa, da bi zagotovili dosleden okvir za 
varstvo človekovih pravic po vsej Evropi in dodatno okrepili varstvo temeljnih pravic in 
svoboščin v EU; zato poziva Komisijo, naj poveča prizadevanja za zagotovitev 
spoštovanje Pogodb in brez nepotrebnega odlašanja zaključi pogajanja;

11. vztraja, da morajo institucije Unije medsebojno lojalno sodelovati v skladu s členom 
13(2) PEU in bi zato morale brez politične pristranskosti prispevati k zaščiti vrednot 
Unije v skladu z določbami Pogodb; poziva, naj se te dejavnosti uredijo z 
medinstitucionalnim sporazumom in naj se obstoječi mehanizmi konsolidirajo, pri čemer 
je treba predvideti letna poročila o stanju v vseh državah članicah na podlagi ocene 
skupine neodvisnih strokovnjakov ter določiti preventivne in popravne ukrepe;

12. meni, da bi bilo treba za učinkovito izvajanje prihodnjega medinstitucionalnega 
sporazuma o krepitvi vrednot Unije v skladu s členom 295 PDEU določiti tudi jasne 
postopke za usklajevanje sodelovanja med institucijami na tem področju; ugotavlja, da bi 
se bilo treba izogniti nepotrebnemu ustvarjanju novih struktur ali podvajanju ter dati 
prednost povezovanju in vključevanju obstoječih instrumentov;

13. poudarja, da je potreben sistem nadzora, s katerim se bodo pozorno spremljale razmere v 
vseh državah članicah; poziva k vključitvi razprave o sklepih letnega poročila v Svetu in 
medparlamentarne konference, ki jo Parlament organizira v letnem ciklu spremljanja;

14. vztraja, da bi moral letni cikel spremljanja v vseh fazah temeljiti na načelu preglednosti, 
nepristranskosti in enakosti med državami članicami ter na objektivnih dokazih, merljivih 
kazalnikih in merilih, treba bi ga bilo zaščititi pred vsemi strategijami namenske 
dezinformacije ter bi moral voditi k učinkovitim in realističnim ukrepom, kot so postopki 
za ugotavljanje kršitev ali po potrebi sankcije;

15 poudarja, da ima Svet Evrope ključno vlogo pri nadzorovanju spoštovanja demokracije, 
temeljnih pravic in pravne države v Evropi; zato vztraja, da bi morala redno potekati 
posvetovanja s Svetom in predvsem Beneško komisijo ter da bi morale ocene in 
priporočila novega skupnega mehanizma za spremljanje temeljiti na njihovi oceni;

16. poudarja, da čeprav je pravna država v pravnem okviru EU izrecno navedena kot skupna 
vrednota EU in njenih držav članic (člen 2 PEU), pogodbi EU ne vsebujeta opredelitve 
pojma; poudarja, da je pravna država zapleten in v številnih pogledih nejasen koncept, 
zato bi bilo za vzpostavitev letnega cikla spremljanja potrebno soglasje o načelih pravne 
države, ki so skupna vsem državam članicam; meni, da je pravna država v najožjem 
pomenu sistem, v katerem se zakoni uporabljajo in izvršujejo, in da bi morala Komisija 
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pri opredelitvi pojma uporabiti široko opredelitev, ki bi temeljila na načelih, določenih v 
sodni praksi Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice, ter 
konceptih in načelih iz kontrolnega seznama Beneške komisije za načelo pravne države;

17. meni, da bi morale institucije v postopku oblikovanja medinstitucionalnega sporazuma in 
pri upravljanju letnega cikla spremljanja v skladu s členom 11 PEU vzdrževati odprt 
dialog s predstavniki civilne družbe in deležniki, njihova stališča in prispevki pa bi se 
morali objaviti med postopkom in vključiti v letno poročilo; letni cikel spremljanja bi 
zato moral zagotoviti redna in odprta posvetovanja z organizirano civilno družbo v vseh 
fazah letnega cikla spremljanja; predlaga, naj druge institucije, organi in agencije EU, 
mednarodne organizacije, pravosodne mreže in združenja, akademski krogi in možganski 
trusti ter nacionalni parlamenti držav članic po potrebi dajo svoj prispevek; 

18. poudarja, da je bil za Romunijo in Bolgarijo ob njunem pristopu k EU 1. januarja 2007 
vzpostavljen mehanizem za sodelovanje in preverjanje kot prehodni ukrep za pomoč 
državama pri odpravi pomanjkljivosti na področju reforme pravosodja, korupcije in 
organiziranega kriminala ter da se mehanizem še vedno uporablja v obeh državah, 13 let 
po njunem pristopu; meni, da bi moral letni cikel spremljanja, ki bi enako veljal za vse 
države članice Evropske unije, nadomestiti mehanizem za sodelovanje in preverjanje; 
meni, da bi se lahko merila za ocenjevanje napredka v okviru mehanizma za sodelovanje 
in preverjanje, ki jih je vzpostavila Evropska komisija, uporabljala v okviru letnega cikla 
spremljanja;

19. priznava, da bi morale imeti države članice v letnem ciklu spremljanja možnost, da v 
celoti predstavijo svoja stališča v zvezi z enakostjo vseh držav članic, ne da bi pri tem 
ovirale učinkovitost postopka, ter poudarja pomen dejavnega in odgovornega pristopa 
držav članic k letnemu ciklu spremljanja;

20. poudarja, da je vsak mehanizem nepopoln brez pozitivnih spodbud, kot je konkretno 
financiranje za podporo organizacijam civilne družbe, ki si prizadevajo za spodbujanje 
temeljnih pravic, pravne države in demokratičnih načel; zato poudarja, da bi bilo treba za 
zagotovitev uspeha pri zaščiti vrednot EU zagotoviti ustrezno finančno podporo za 
organizacije civilne družbe, ki se zavzemajo za demokracijo, pravno državo in temeljne 
pravice na nacionalni in regionalni ravni, kot je določeno v predlogu uredbe o programu 
za pravice in vrednote, ter da bi bilo treba na splošno podpreti posameznike, ki prijavijo 
kršitve vrednot EU; poudarja, da je treba v večletnem finančnem okviru 2021-2027 
ohraniti sklop vrednot Unije v programu za pravice in vrednote;

21. vztraja, da se letni cikel spremljanja v celoti vključi v Uredbo o zaščiti proračuna Unije v 
primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah1, 
pri čemer se proračunske prerazporeditve povežejo z rezultati postopka spremljanja, pri 
tem pa zaščitijo legitimni interesi končnih prejemnikov in upravičencev do sredstev 
Unije; meni, da je treba v uredbo vključiti merila in kazalnike, ki bodo dovolj podrobni in 
merljivi, da bodo omogočali oceno kršitev načela pravne države in uvedbo sankcij;

1 Predlog uredbe o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, COM(2018)0324. 
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22. meni, da bi morala Komisija na podlagi ocene, ki se izvede v okviru letnega cikla 
spremljanja, sprejemati odločitve o tem, ali naj sproži postopke za ugotavljanje 
sistemskih kršitev; poziva Komisijo, naj pri tem v celoti izkoristi svoje pristojnosti;

23 poleg tega poudarja, da lahko precejšnje zamude pri izdaji sodb, zlasti v zadevah v zvezi 
s pravno državo, povzročijo nepopravljivo in hudo škodo zaradi nazadovanja razmer na 
tem področju, poleg tega pa bi bilo treba več pozornosti nameniti povečanju potenciala in 
vloge Sodišča Evropske unije pri zagovarjanju načela pravne države; meni, da bi ena od 
teh možnosti lahko bila zagotoviti pospešeni postopek v vseh takih primerih in 
sistematično nalagati začasne ukrepe; poziva Komisijo, naj od Sodišča sistematično 
zahteva, da odobri začasne ukrepe v skladu s členom 279 PDEU v nujnih primerih, 
povezanih z vrednotami Unije, zlasti kadar bi lahko zaradi pomanjkanja takšnih ukrepov 
nastala nepopravljiva škoda državljanom EU ali pravnemu redu EU, ter naj vlaga zahteve 
za naložitev denarnih kazni v primeru nespoštovanja začasnih ukrepov v skladu s členom 
260 PDEU;

24. vztraja, da bi moral imeti Evropski parlament ali Svet poleg letnega cikla možnost, da v 
posebnih izjemnih primerih, utemeljenih zaradi teže morebitnih posledic kršitev 
demokracije, pravne države in temeljnih pravic ter obsega njihovih učinkov, od Komisije 
zahteva pripravo nujnega poročila o stanju;

25. poudarja, da konferenca o prihodnosti Evrope zagotavlja zagon za boljše razumevanje 
potrebe po zaščiti in obravnavi krize temeljnih vrednot Unije in bi zato lahko ponudila 
priložnost za razpravo o vključitvi procesa za njihovo bolj operativno uveljavljanje v 
Pogodbi; poudarja, da bo konferenca dala nov zagon evropski razpravi o krepitvi 
evropske demokracije;

26 predlaga, naj se učinkovitost člena 7 poveča z zagotavljanjem prisotnosti Parlamenta na 
predstavitvah v skladu s členom 7 ter z odpravo zahteve po soglasju in okrepitvijo 
mehanizma sankcij pri morebitnih spremembah pogodb v prihodnje;

27. poziva, naj se Sodišče Evropske unije okrepi z uvedbo instrumenta za individualne 
pritožbe državljanov; poudarja, da je treba vzpostaviti mehanizem za arbitražo v ustavnih 
zadevah; predlaga, naj se o teh temah razpravlja na prihodnji konferenci o prihodnosti 
Evrope;

28. poziva k pregledu Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 2007 o Agenciji 
Evropske unije za temeljne pravice, da bi okrepili njen mandat in njeno zmožnost, da 
ukrepa za zaščito vrednot iz člena 2 PEU ter da na lastno pobudo pripravi nezavezujoča 
mnenja o osnutkih zakonodaje EU, in spodbudili sistematična posvetovanja z Agencijo.
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