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POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

A. ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti njenih členov 44 in 
51,

B. ob upoštevanju študije z naslovom The interpretation of Article 51 of the EU Charter of 
Fundamental Rights: the dilemma of stricter of broader application of the Charter to 
national measures (Razlaga člena 51 Listine EU o temeljnih pravicah: vprašanje ožje ali 
širše uporabe Listine pri nacionalnih ukrepih), ki jo je februarja 2016 objavil Tematski 
sektor C Generalnega direktorata za notranjo politiko,

C. ob upoštevanju predstavitve o širitvi področja uporabe Listine EU o temeljnih pravicah 
(člen 51), ki jo je 23. februarja 2016 pripravil Odbor za peticije;

D. ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2016 o uvedbi mehanizma EU za 
demokracijo, pravno državo in temeljne pravice1, zlasti odstavka 20,

E. ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2017 o morebitnem razvoju in 
prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije2, zlasti odstavka 45,

1. znova poudarja, da je temeljna pravica do peticije iz člena 44 Listine o temeljnih 
pravicah in členov 20 in 227 Pogodbe o delovanju EU (PDEU) eden od stebrov 
evropskega državljanstva in bistven element participativne demokracije, njen cilj pa je 
EU približati državljanom prek odprtega, demokratičnega, vključujočega in preglednega 
postopka;

2. opozarja, da se vse več vlagateljev peticij, predloženih Parlamentu po začetku 
veljavnosti Listine EU o temeljnih pravicah decembra 2009, sklicuje nanjo kot na 
pravno podlago za domnevno kršitev temeljnih pravic; ugotavlja, da so te peticije morda 
dokaz, da se pri pripravi zakonodaje in oblikovanju politike ne upošteva pristop na 
podlagi temeljnih pravic, ne na ravni EU in nacionalni ravni kot tudi ne pri izvajanju 
zakonodaje v državah članicah; meni, da lahko boljši stiki med Odborom za peticije in 
Agencijo za temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: Agencija), zlasti pri obravnavanju 
peticij, koristijo državljanom EU, saj lahko Agencija zagotovi neposredne povratne 
informacije o pomislekih vlagateljev peticije v zvezi z morebitnimi kršitvami temeljnih 
pravic;

3. ugotavlja, da ima tudi Evropski varuh človekovih pravic pomembno vlogo pri 
zagotavljanju spoštovanja temeljnih pravic v okviru Listine, ne le kar zadeva člen 41 o 
pravici do dobrega upravljanja, temveč tudi glede na to, da je dobro upravljanje temelj 
za zagotavljanje drugih temeljnih pravic; opozarja na zgledno delo, ki ga je v tem 
parlamentarnem obdobju opravila varuhinja človekovih pravic, med drugim na področju 

1 UL C 215, 19.6.2018, str. 162.
2 UL C 252, 18.7.2018, str. 201.
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preglednosti in svobode obveščanja, pa tudi posebnega poročila o Frontexu1, zlasti v 
zvezi s pravico do pritožbe za prosilce za azil in migrante;

4. ugotavlja, da državljani in prebivalci EU začetek veljavnosti Listine štejejo za enega od 
glavnih načinov, na katerega članstvo v Uniji prinaša dodano vrednost; je prepričan, da 
se lahko prenova Unija za povečanje njene legitimnosti in vrednosti v očeh državljanov 
in prebivalcev doseže predvsem z nadgradnjo področja varstva temeljnih pravic iz 
Listine; poudarja, da ima Listina o temeljnih pravicah potencial za odpravo 
demokratičnega primanjkljaja in bi lahko štela kot temelj za razvoj odločnih socialnih 
politik, ki bodo premostile socialno-ekonomske neenakosti in zagotovile celovito Unijo 
narodov;

5. je zaskrbljen, ker Listina o temeljnih pravicah v državah članicah velja le pri izvajanju 
prava EU; ponovno poudarja, da je po mnenju številnih državljanov in prebivalcev 
njeno izvajanje nejasno in nezadovoljivo; vseeno poudarja, da je Listina primarni vir 
prava Unije za institucije in tudi za države članice; opozarja, da morajo države članice, 
da bi učinkovito uresničevale temeljne pravice, izvrševati tudi določbe Listine in da 
omejena uporaba te Listine državam članicam ne daje prostih rok za kršenje pravic iz 
Listine;

6. meni, da številčnost virov varstva temeljnih pravic (nacionalni, EU in mednarodni) ter 
njihovo zapleteno prepletanje ne bi smelo oslabiti samega varstva; poudarja, da bi za 
zagotovitev varstva in spodbujanja temeljnih pravic po vsej Uniji zadostovali 
doslednejša razlaga in uporaba Listine o temeljnih pravicah; meni, da mora biti takšna 
širša razlaga v skladu z mednarodnimi obveznostmi EU na področju človekovih pravic, 
saj izhajajo iz dolžnosti Unije, da spoštuje običajno mednarodno pravo in splošna načela 
mednarodnega javnega prava;

7. meni, da so pričakovanja večine vlagateljev peticij v zvezi s pravicami, ki jih zagotavlja 
Listina, visoka in presegajo njeno trenutno področje uporabe; poudarja, da preozka ali 
nedosledna razlaga člena 51 ljudi odvrača od EU; poziva evropske institucije in države 
članice, naj razširijo področje uporabe Listine in tako okrepijo njeno uporabo, Komisijo 
pa naj poskrbi, da bo razlaga člena 51 čim doslednejša in čim širša, da se zagotovi 
univerzalno in enotno izvajanje Listine v vsej Uniji in za vse državljane; meni, da je 
univerzalna uporaba Listine pogoj za spodbuditev in okrepitev evropskega državljanstva 
in okrepitev demokratične udeležbe v EU; 

8. pozdravlja prizadevanja Evropske komisije za boj proti diskriminaciji žensk; opozarja, 
da člen 23 Listine določa, da je treba enakost med ženskami in moškimi zagotoviti na 
vseh področjih, vključno z zaposlovanjem, delom in plačilom za delo; opozarja, da 
načelo enakosti ne sme pomeniti, da se ne smejo ohraniti ali sprejeti ukrepi, ki 
zagotavljajo določene prednosti nezadostno zastopanemu spolu;

9. meni, da je bistveno, da Unija poleg splošnega zagotavljanja svoboščin ter varovanja 
enakosti in političnih pravic odločno poveča lastno udeležbo pri zagotavljanju 
uveljavljanja socialnih pravic iz Listine; meni, da bodo na ta način sedanja jamstva 
državljanskih in političnih pravic sčasoma postala dopolnjena z okrepljenimi 

1 Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic z dne 7. novembra 2013 o preiskavi na lastno pobudo 
OI/5/2012/BEH-MHZ v zvezi z agencijo Frontex.
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ekonomskimi, socialnimi in kulturnimi pravicami, Unija pa tako skladna z načelom 
univerzalnosti, neodtujljivosti, nedeljivosti, medsebojne odvisnosti in medsebojne 
povezanosti človekovih pravic; želi, da bi Evropska socialna listina postala enakovredna 
Pogodbam, kot je veljalo za Listino o temeljnih pravicah;

10. vztraja, da je treba člen 7(7) Uredbe (EU) št. 472/2013 o okrepitvi gospodarskega in 
proračunskega nadzora v državah članicah, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne 
težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo1, ki določa, da morajo prizadevanja za 
proračunsko konsolidacijo, potrebna na podlagi programa za makroekonomsko 
prilagoditev, upoštevati potrebo po zagotavljanju zadostnih sredstev za temeljne 
politike, kot sta izobraževanje in zdravstveno varstvo, razlagati v skladu z zahtevami 
socialnih določb Listine in načeli Evropske socialne listine;

11. poziva k oblikovanju in izvajanju kodeksa ravnanja, ki bi se uporabljal za vse osebje v 
skladu z Listino o temeljnih pravicah; poziva k vzpostavitvi mehanizmov za 
zagotavljanje skladnosti, da bo vsaka kršitev odkrita, sporočena in obravnavana 
pravočasno; meni, da bi bilo treba pravico domnevnih žrtev in žvižgačev do varstva 
osebnih podatkov ves ta postopek obravnavati kot neodtujljivo; poziva k organizaciji 
tečajev za usposabljanje uslužbencev, da se odpravijo vprašanja diskriminacije in 
sovražnega govora na podlagi spola, spolne usmerjenosti, narodnosti ali katerega 
drugega statusa;

12. poziva Svet, naj sprejme horizontalno direktivo EU o preprečevanju diskriminacije, ki 
bi zagotavljala načelo nediskriminacije iz Listine; obžaluje, da je ta blokirana že tako 
dolgo, saj bi se z njenim sprejetjem dodatno zagotovile konkretne temeljne pravice v 
Uniji, s sprejetjem posebne zakonodaje EU, ki bi jo države članice prenesle v svojo 
zakonodajo, bi se preprečilo prepletanje s členom 51, zagotovila pa bi se tudi skladnost 
z obveznostmi, ki jih je Unija sprejela ob pristopu h Konvenciji Združenih narodov o 
pravicah invalidov;

13. vztraja, da je izredno pomembno, da se razširi uporaba Listine ter tako državljanom EU 
zagotovi učinkovita zaščita v okviru sedanjega sistema, zlasti na področju ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravic, pa tudi glede državljanskih svoboščin in demokratične 
udeležbe; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj v vseh novih zakonodajnih predlogih 
zagotovi neodvisno, participativno in pregledno oceno učinka temeljnih pravic, da se 
bodo te pravice dejansko vključevale in varovale na vseh ustreznih političnih področjih; 
predlaga, naj nadaljnji razvoj in uporaba koncepta „vgrajenih temeljnih pravic“, da bi že 
v najzgodnejših fazah spodbujali vključevanje najvišjih standardov temeljnih pravic v 
vse oblikovanje politik; poudarja pa, da obstoj člena, kot je člen 9 PDEU, ki se ne 
uporablja v zvezi z visoko stopnjo zaposlenosti in socialno zaščito, ni v prid 
demokratičnosti EU in držav članic, temveč, prav nasprotno, prispeva k njeni 
neverodostojnosti;

14. poudarja pomen Agencije v institucionalnem okolju; obžaluje, da delo Agencije ni 
vključeno v oceno združljivosti institucionalnih dejavnosti s temeljnimi pravicami in da 
ni redno vključeno v strokovno znanje o zakonodajnih dosjejih, ki se nanašajo na 
notranje in zunanje pristojnosti Unije; ponovno poudarja, da je bistvenega pomena, da 
se za sistematično preverjanje združljivosti vseh sektorjev dejavnosti institucij EU 

1 UL L 140, 27.5.2013, str. 1.
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uporabijo neodvisno in nepristransko strokovno znanje in izkušnje; zato meni, da bi 
lahko prispevke ustreznih agencij (Evropski inštitut za enakost spolov in Agencija za 
temeljne pravice) sistematizirali in dodatno nadgradili za zakonodajne institucije in 
tiste, ki imajo operativne pristojnosti na tem področju, da bi bil njihov prispevek večji; 
je seznanjen z interaktivnim spletnim orodjem Clarity, ki ga je razvila Agencija, da bi 
omogočila nezahtevno ugotavljanje najprimernejšega nesodnega organa s področja 
človekovih pravic za posamezna vprašanja temeljnih pravic;

15. trdno verjame, da mora Evropska unija nujno posodobiti strategijo za učinkovito 
izvajanje Listine o temeljnih pravicah v Evropski uniji, čeprav je bila dober prvi korak 
po začetku veljavnosti Listine; pozdravlja letna poročila Komisije o uporabi Listine in 
poziva k pregledu strategije iz leta 2010, da bi odražala nove izzive in dejanske razmere 
v institucijah, zlasti po izstopu Združenega kraljestva iz EU; 

16. poudarja, da so določbe Listine o temeljnih pravicah v celoti zavezujoče za vse 
institucije, agencije in organe Unije, tudi Frontex, ter države članice;

17. ponovno opozarja, da sta tako v Pogodbah kot v Listini EU o temeljnih pravicah 
omenjena varstvo narodnih manjšin in diskriminacija na podlagi jezika; poziva h 
konkretnim upravnim ukrepom v institucijah EU za spodbujanje nacionalnih vlad, da 
poiščejo trajne rešitve in spodbujajo kulturo jezikovne raznolikosti v svoji državi 
članici, ki ne bo omejena zgolj na uradne jezike EU;

18. poudarja, da lahko države članice v svoji zakonodaji izvajajo določbe Listine in imajo 
moralno dolžnost, da to naredijo, tudi če zakonodaje EU ne prenašajo neposredno; 
obžaluje, da se svoboda medijev v nekaterih državah članicah slabša; poziva države 
članice, naj spoštujejo svobodo in pluralizem medijev, ter Komisijo, naj sprejme 
ustrezne ukrepe, da ju bo spremljala in uveljavljala; poziva k ustanovitvi in spodbujanju 
nacionalnih institucij za človekove pravice, ki bodo prispevale k zagotavljanju 
spoštovanja temeljnih pravic pri oblikovanju in izvajanju politik in zakonov ter 
posameznikom zagotavljale podporo v konkretnih primerih; meni, da je samovoljna ali 
pretirana uporaba policijskega nasilja ali nasilja drugih varnostnih sil držav članic proti 
mirnemu zborovanju v nasprotju z določbami Listine;

19. poziva Komisijo, naj sprejme drznejši pristop k spremljanju ukrepov, ki ji sprejmejo 
nacionalni organi za izvajanje prava EU, pri katerih se pojavljajo vprašanja v zvezi z 
Listino o temeljnih pravicah, zlasti ker ni nujno, da se te pravice zagotavljajo povsod v 
EU;

20. pozdravlja ratifikacijo marakeške pogodbe o dostopu do objavljenih del za slabovidne 
osebe, saj je to bistven korak v smislu člena 26 Listine, ki se nanaša na vključevanje 
invalidov;

21. je seznanjen s peticijo št. 0657/2016 in poudarja, da je izjemno pomembno, da se v vseh 
državah članicah in v javni sferi na vseh ravneh in v vseh institucijah, zlasti na področju 
izobraževanja, spoštuje člen 10 Listine v zvezi s svobodo misli, vesti in vere;

22. poziva Komisijo, druge institucije EU ter organe držav članic, naj se v zvezi s 
temeljnimi pravicami redno posvetujejo z Agencijo; poleg tega poziva, naj se v okviru 
evropskega gospodarskega upravljanja uvedeta obvezna ocena in pregled veljavne 
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zakonodaje, poleg pregleda politik držav članic, da bi zagotovili spoštovanje določb 
Listine, zlasti njenih socialnih določb; predlaga, naj se razvije pregled stanja temeljnih 
pravic za spremljanje spoštovanja temeljnih pravic v državah članicah;

23. meni, da obstaja precej pomanjkljivosti, kar zadeva notranje vidike izvajanja Listine, 
zlasti kadar države članice izvršujejo pristojnosti Unije; poziva Komisijo, naj bo bolj 
budna pri zagotavljanju, da države članice popolno in dosledno izvajajo Listino; poziva 
Komisijo, naj razvije celosten pristop za spremljanje skladnosti iz člena 6 PEU in 
členov 258 do 260 PDEU, da bi omogočila pravočasno prijavo kršitev človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ter odziv nanje in njihovo preprečevanje; želi spomniti na 
obljubo prejšnje Komisija, da bo poleg uporabe veljavnega člena 7 PEU v skrajni sili 
ustvarila novo orodje kot zadnje sredstvo, ki bo presegalo sedanje postopke za 
ugotavljanje kršitev v smislu sankcij v primerih očitne kršitve temeljnih pravic iz 
Listine, zlasti ko so v to vključene vlade držav članic;

24. se odločno ne strinja s Komisijo pri njeni ozki razlagi člena 51(1), ko ocenjuje peticije, 
predložene Parlamentu, ter odločno poudarja, da morajo institucije EU vedno spoštovati 
Listino, ne glede na vlogo, ki jo imajo;

25. poudarja, da je treba zagotoviti spoštovanje Listine, zlasti socialnih določb, v vseh fazah 
procesa Evropskega semestra, vključno z letnim pregledom rasti, in obenem nadgraditi 
skupno poročilo o zaposlovanju; poziva k spremljanju razvoja socialnih meril, ki jih je 
kot del celostnega pristopa treba spremljati in vključiti v priporočila za posamezne 
države;

26. poudarja, da so varčevalne politike, sprejeta na ravni EU in držav članic, povzročile 
veliko povečanje socialno-ekonomskih neenakosti in državljanom preprečujejo popolno 
in dejansko uveljavljanje temeljnih pravic;

27. želi spomniti na politični dogovor med glavnimi institucijami EU in državami članicami 
za pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah; poudarja, da je ta pristop v 
skladu s členom 6(2) PEU pravna obveznost; meni, da bi se s tem uvedli dodatni 
zaščitni ukrepi za varstvo temeljnih pravic državljanov in prebivalcev Unije ter 
zagotovil skladen okvir za varstvo človekovih pravic po vsej Evropi; poziva Komisijo, 
naj sprejme potrebne ukrepe, da bi navsezadnje odpravili pravne ovire, ki preprečujejo 
sklenitev pristopnega procesa, po potrebi s pripravo nove pristopne pogodbe, s katero bi 
odpravili pomanjkljivosti, na katere je opozorilo Sodišče Evropske unije v mnenju št. 
2/13;

28. poziva različne institucije EU, naj razmislijo o možnosti, da bi se pri naslednji reviziji 
Pogodbe razširilo področje uporabe Listine in črtal njen člen 51;

29. je nezadovoljen z razlago členov 51 in 52, s katero se umetno uvaja protislovje med 
pravicami in načeli, zlasti med državljanskimi in političnimi pravicami ter socialnimi in 
ekonomskimi načeli; ponavlja stališče Agencije iz njenega poročila o temeljnih 
pravicah za leto 2017, da je Listina edinstvena, saj so v enem samem dokumentu 
enakovredno združene državljanske in politične ter socialne in ekonomske pravice; 
meni, da so socialne in ekonomske pravice precej pomanjkljive in bi jih bilo treba 
odločno okrepiti v pravu EU in ustavnih redih držav članic s tem, da bi postalo dvajset 
načel Evropske socialne listine pravno zavezujočih za vse institucije in vse države 
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