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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. 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; 

2. 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; 

3. odločno podpira hitro obnovitev pogajanj o pristopu Evropske unije k Evropski 
konvenciji o človekovih pravicah glede na mnenje 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 2018(10) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije stalno obveščati Parlament;

4. poudarja, da je neodvisno sodstvo temelj pravne države in pravice do učinkovitega 
pravnega varstva2; 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;

5. ponavlja, da bi lahko na bližnji konferenci o prihodnosti Evrope vnaprej določili 
prednostne naloge politike, vendar seznam ne smel biti izčrpen, na primer evropske 
vrednote, temeljne pravice in svoboščine3;;

6. 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 
ga pozdravil, če bi vzpostavili skupne strukture v ta namen4;

1 ECLI:EU:C:2014:2454. 
2 Člen 19 PEU, člen 67(4) PDEU in člen 47 Listine.
3 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.
4Resolucija 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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