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Vprašanje za ustni odgovor O-000012/2015 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Jan 

Philipp Albrecht, Heidi Hautala, Bodil Ceballos, Benedek Jávor, Pascal Durand, Sven Giegold 
v imenu skupine Verts/ALE 

Zadeva: Spremljanje pravne države in temeljnih vrednot EU v državah članicah 

V členu 2 PEU je pravna država navedena med temeljnimi vrednotami Unije, skupaj s spoštovanjem 
človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti in spoštovanjem človekovih pravic, 
vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Pravna država je omenjena tudi v preambuli PEU in Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah.  

Navedene vrednote in načela se ne zagotavljajo učinkovito in enako varujejo v vseh državah članicah. 
Vse več je napadov na svobodo govora, omejevanja medijske svobode, antisemitizma, protiromstva, 
islamofobije, afrofobije, seksizma, lezbofobije, homofobije in transfobije. V več državah članicah se 
sistematično kršijo človekove pravice in pravice manjšin, načelo pravne države pa je ogroženo.  

EU potrebuje učinkovito sredstvo, ki bo dopolnjevalo člen 7 Pogodbe o Evropski uniji, za primere, ko 
države članice ne zagotavljajo zaščite pred diskriminacijo, marginalizacijo in preganjanjem. Zlasti bi 
potrebovali mehanizem nadzora v zvezi z diskriminacijo in pravicami manjšin. Parlament je že večkrat 
pozval k vzpostavitvi takšnega mehanizma, prvič v svoji resoluciji z dne 3. julija 2013 o razmerah na 
področju temeljnih pravic: standardi in prakse na Madžarskem1, nazadnje pa z resolucijama z dne 27. 
februarja 2014 o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 20122 in z dne 12. 
marca 2014 o oceni pravosodja na področju kazenskega prava in pravne države3.  

Komisija je 11. marca 2014 objavila sporočilo o okviru za varovanje načela pravne države 
(COM(2014)0158). Svet je 16. decembra 2014 sklenil, da bo začel letni dialog o pravni državi, kar je 
sicer korak v pravi smeri, vendar to ne bo učinkovit mehanizem, s katerim bi redno ocenjevali, ali 
države članice ravnajo v skladu s temeljnimi vrednotami EU, za kakršnega se zavzema Parlament.  

1. Kako bo Komisija nadaljevala delo v zvezi z okvirom za spopadanje s sistematičnim ogrožanjem 
pravne države, ki ga je predložila 11. marca 2014?  

2. Kako namerava Komisija Parlament redno obveščati o ukrepih, ki jih bo sprejela v okviru tega 
mehanizma?  

3. Katere nadaljnje ukrepe namerava Komisija sprejeti za vzpostavitev učinkovitega mehanizma, s 
katerim bi zagotovili spoštovanje temeljnih vrednot EU v državah članicah? 
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1  Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0315. 
2  Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0173. 
3  Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0231. 


