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POBUDE

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

1. poudarja, da je prejel številne peticije državljanov, zaskrbljenih zaradi kršitev načela 
pravne države v njihovih državah in posledic, ki jih imajo te kršitve za njihovo 
življenje; želi poudariti, da lahko zagotovimo polno varstvo pravic državljanov Unije po 
vsej Uniji samo, če bodo vse države članice spoštovale vsa temeljna načela pravne 
države, saj pomanjkljivosti v eni državi članici vplivajo na druge države članice in 
Unijo kot celoto;

2. ugotavlja, da kljub večkratnim prošnjam Parlamenta poročilo Komisije o pravni državi 
za leto 2020 ne zajema področij demokracije in temeljnih pravic; poziva Komisijo, naj v 
naslednjem poročilu zagotovo obravnava vse temeljne vrednote Unije enako; meni, da 
bi morala Komisija za popolno verodostojnost letnega pregleda v pripravo vključiti tudi 
neodvisne strokovnjake in dati jasna navodila, kako ukrepati naprej, če bi bile 
ugotovljene morebitne pomanjkljivosti;

3. obsoja, da Svet ni napredoval pri uporabi sankcij v tekočih postopkih iz člena 7 PEU, 
kar potrjuje, da je Unija strukturno slabo pripravljena za boj proti kršitvam pravne 
države; poudarja, da je treba v vsakem primeru za obravnavanje kršitev načela pravne 
države v celoti in učinkovito uporabiti vsa orodja, ki so na voljo na ravni Unije, kot so 
postopki za ugotavljanje kršitev, postopki iz uredbe o skupnih določbah in uredbe o 
pogojevanju s pravno državo1, okvir za pravno državo in člen 7 PEU; poudarja, da 
državljani v peticijah izražajo svoja visoka pričakovanja, ko pozivajo k ustreznemu in 
hitremu odzivu na ravni Unije, da bi te kršitve odpravili;

4. obžaluje, da so nekatere države članice s sprejetimi reformami resno ogrozile 
neodvisnost pravosodnega sistema in povečale vpliv izvršilne in zakonodajne veje 
oblasti na njegovo delovanje, zato je Komisija začela postopek za ugotavljanje kršitev 
in izrazila pomisleke glede postopkov iz člena 7 PEU;

5. poudarja, da je pandemija covida-19 potrdila, kako pomembno je krepiti neodvisno 
novinarstvo in dostop do pluralističnih informacij kot ključnih dejavnikov pravne 
države in demokratične odgovornosti, ki lahko državljanom zagotovijo informacije, 
preverjene z dejstvi, s čimer prispevajo k boju proti dezinformacijam; obžaluje, da so 
novinarji, zlasti novinarke, v številnih državah članicah vse pogosteje izpostavljeni 
fizičnim grožnjam in spletnemu nadlegovanju;

6. poudarja, da je Sodišče Evropske unije nedavno odločilo2, da morajo imeti organizacije 
civilne družbe možnost delovanja brez neupravičenega vmešavanja države, pri čemer se 
zaveda, da je pravica do svobode združevanja eden od bistvenih temeljev demokratične 
in pluralistične družbe; je resno zaskrbljen, ker proti nekaterim nevladnim 
organizacijam, ki delujejo na področju migracij in pravic LGBTI+, potekajo kampanje 

1 Uredba (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu 
pogojenosti za zaščito proračuna Unije.
2 Sodba z dne 18. junija 2020, Komisija proti Madžarski, C-78/18, EU:C:2020:476, točki 112 in 113.
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blatenja, soočajo pa se tudi z resnim omejevanjem državljanskega prostora, znotraj 
katerega lahko delujejo.


