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Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti člena 2, ki določa, da Unija 
temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, 
enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami 
pripadnikov manjšin,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: 
Listina), zlasti členov 2(1), 20 in 21,

– ob upoštevanju priporočila Komisije (EU) 2021/1534 z dne 16. septembra 2021 o 
zagotavljanju zaščite, varnosti in opolnomočenja novinarjev in drugih medijskih 
delavcev v Evropski uniji1, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 9. decembra 2021 z naslovom Za večje 
vključevanje in zaščito v Evropi: vključitev sovražnega govora in kaznivih dejanj iz 
sovraštva na evropski seznam kaznivih dejanj (COM(2021)0777), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. marca 2020 z naslovom Unija enakosti: 
strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025 (COM(2020)0152), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 24. junija 2020 z naslovom Strategija EU o 
pravicah žrtev (2020–2025) (COM(2020)0258), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 12. novembra 2020 z naslovom Unija 
enakosti: strategija za enakost LGBTIQ oseb za obdobje 2020–2025 
(COM(2020)0698), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2021 o razglasitvi EU kot svobodnega 

1 UL L 331, 20.9.2021, str. 8.



območja za osebe LGBTIQ1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. junija 2021 o stanju spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic v EU v povezavi z zdravjem žensk2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. julija 2021 o kršitvah prava EU in pravic 
državljanov LGBTIQ na Madžarskem zaradi sprejetih zakonodajnih sprememb v 
madžarskem parlamentu3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. septembra 2021 o pravicah LGBTIQ v EU4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. oktobra 2020 o uvedbi mehanizma EU za 
demokracijo, pravno državo in temeljne pravice5, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2019 o javnem diskriminiranju oseb 
LGBTI in sovražnem govoru proti njim, vključno z „območji brez LGBTI“6, 

– ob upoštevanju priporočil delovne skupine za nadzor agencije Frontex Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, kot so navedena v poročilu 
odbora z dne 14. julija 2021 o preiskavi za ugotavljanje dejstev o agenciji Frontex v 
zvezi z domnevnimi kršitvami temeljnih pravic, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 14. oktobra 2021 z naslovom Unija enakosti: 
strategija za enakost LGBTIQ oseb za obdobje 2020–20257, 

– ob upoštevanju razprave v Odboru za tekoče zadeve Kongresa lokalnih regionalnih 
oblasti Sveta Evrope in kasnejših poročil z dne 17. maja 2021 z naslovom Vloga 
lokalnih oblasti v zvezi s položajem in pravicami oseb LGBTIQ na Poljskem ter z dne 
17. junija 2021 z naslovom Zaščita oseb LGBTIQ v okviru naraščajočega sovražnega 
govora in diskriminacije proti osebam LGBTIQ: vloga lokalnih in regionalnih organov, 

– ob upoštevanju poročil Agencije EU za temeljne pravice, zlasti poročil o temeljnih 
pravicah za leti 2020 in 2021, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. decembra 2020 o strategiji za okrepitev 
uporabe Listine o temeljnih pravicah v EU (COM(2010)0710),

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 10. decembra 2021 z naslovom Varstvo 
temeljnih pravic v digitalni dobi – Letno poročilo o uporabi Listine EU o temeljnih 
pravicah za leto 2021 (COM(2021)0819),

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

1 UL C 474, 24.11.2021, str. 140.
2 UL C 81, 18.2.2022, str. 43.
3 UL C 99, 1.3.2022, str. 218.
4 UL C 117, 11.3.2022, str. 2.
5 UL C 395, 29.9.2021, str. 2.
6 UL C 255, 29.6.2021, str. 7.
7 UL C 61, 4.2.2022, str. 36.



– ob upoštevanju mnenja Odbora za peticije,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A9-0224/2022),

A. ker v skladu s členom 2 PEU Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja 
človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in 
spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin; ker morajo 
institucije EU in vsaka posamezna država članica spoštovati vrednote iz člena 2 PEU v 
vseh svojih politikah; ker je Komisija skupaj s Parlamentom in Svetom v skladu s 
Pogodbama odgovorna za spoštovanje načela pravne države kot temeljne vrednote 
Unije in za spoštovanje prava, vrednot in načel EU in ravnanje v skladu z njimi; 

B. ker se člen 151 PDEU sklicuje na temeljne socialne pravice, kot so pravice iz Evropske 
socialne listine; ker Unija kljub svoji obveznosti po členu 6(2) PEU še vedno ni 
pristopila k Evropski konvenciji o človekovih pravicah; 

C. ker so omejevalni ukrepi za boj proti pandemiji covida-19 v letih 2020 in 2021 posegli v 
številne temeljne pravice, kot so pravica do gibanja in združevanja, pravica do 
zasebnega in družinskega življenja, vključno z varstvom osebnih podatkov, ter pravica 
do izobraževanja, dela in socialne varnosti; ker je pandemija poslabšala obstoječe 
težave in neenakosti na vseh področjih življenja, zlasti pri ranljivih skupinah, in 
povzročila porast rasističnih incidentov; 

D. ker sta pravici do enakega obravnavanja in nediskriminacije temeljni pravici, zapisani v 
členu 2 in členu 3(3) PEU, členih 8, 10, 19 in 157 PDEU ter členih 21 in 23 Listine; 

E. ker izraz „ljudje romskega porekla“ vključuje vse osebe in otroke, ki so po poreklu 
Romi, Kaléji, Manuši, Lovari, Rissende, Bojaši, Domi, Kalderaši in Sinti; ker nova 
opredelitev precej bolje zaobjame vse, ki so stigmatizirani kot Cigani, a niso tega 
etničnega porekla, kot so Egipčani, Aškali ali potujoče skupine; ker romske skupnosti 
ostajajo ena najbolj ranljivih in zatiranih skupin v EU;

F. ker se je zdravstvena kriza pogosto uporabljala kot izgovor za napade na manjšine, 
vštevši migrante, osebe z migrantskim ozadjem in osebe romskega porekla, ki so že 
tako žrtve rasne in etnične diskriminacije, sovražnega govora in kaznivih dejanj iz 
sovraštva; ker so ženske in otroci romskega porekla, ki so pogosto žrtve večplastne ali 
presečne diskriminacije, med najbolj ogroženimi skupinami in posamezniki v državah 
članicah ter državah pristopnicah in državah kandidatkah, saj se v splošnem 
prebivalstvu soočajo s še večjimi ovirami kot moški romskega porekla in pogosto živijo 
v revnih, podeželskih ali mestnih naseljih, ki so pogosto neuradna, in imajo omejen 
dostop do izobraževanja, dela in zdravstvenih storitev, nimajo dostopa do sanitarnih 
storitev in čiste vode ter imajo krajšo pričakovano življenjsko dobo, razmere pa so se 
zaradi pandemije covida-19 še poslabšale;

G. ker je Odbor ministrov Sveta Evrope 20. maja 2022 sprejel priporočilo o boju proti 
sovražnemu govoru, ki vsebuje nezavezujoče smernice o tem, kako obravnavati ta 
pojav; ker ima novoustanovljeni odbor strokovnjakov za boj proti kaznivim dejanjem iz 
sovraštva nalogo, da do konca leta 2023 pripravi osnutek priporočila o kaznivih dejanjih 
iz sovraštva za Odbor ministrov Sveta Evrope; 



H. ker so pravice določenih manjšinskih skupin v nekaterih državah članicah namerno 
postale tarča napadov, kar je tudi drugje dalo zagon takšnemu ravnanju in ga zasidralo, 
zato je možno opaziti nazadovanje pravic žensk in oseb LGBTIQ; ker so to namerne 
strategije, katerih cilj je oslabiti varstvo temeljnih pravic Unije, določeno v členu 2 
PEU; ker je Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope sprejel resolucijo, v 
kateri je opozoril na odgovornost lokalnih oblasti pri varovanju pravic oseb LGBTIQ, in 
te oblasti pozval, naj imenujejo lokalnega strokovnjaka za enakost in raznolikost; ker je 
Odbor regij predstavil številne predloge za dejavno vlogo lokalnih in regionalnih oblasti 
pri preprečevanju diskriminacije oseb LGBTIQ in pri zaščiti pred njo; 

I. ker so bile osebe LGBTIQ, zlasti mlade osebe, med omejitvami gibanja zaradi covida-
19 zaradi diskriminacije oseb LGBTIQ izpostavljene nadpovprečno visokim ravnem 
nasilja v družini in nasilja na podlagi spola; ker so osebe LGBTIQ bolj izpostavljene 
brezdomstvu, kar se je z omejitvami gibanja zaradi covida-19 še poslabšalo, 

J. ker je medijska svoboda eden od stebrov in jamstev delujoče demokracije in pravne 
države; ker so svoboda, pluralnost in neodvisnost medijev ter varnost novinarjev ključni 
sestavni deli pravice do svobode izražanja in obveščanja ter bistvene za demokratično 
delovanje EU in njenih držav članic; ker bi morali javni organi sprejeti pravni in 
regulativni okvir, ki bi spodbujal razvoj svobodnih, neodvisnih in pluralističnih 
medijev; ker v nekaterih državah članicah ugledni politiki in javne osebnosti, tudi člani 
vlade, vse pogosteje na spletu nadlegujejo novinarje, zlasti preiskovalne novinarje, jim 
grozijo in vlagajo tožbe proti njim; ker se iz mnogih držav članic poroča o primerih 
političnega vmešavanja v medije; ker se novinarji še vedno srečujejo z ovirami pri 
dostopu do javnih informacij in dokumentov; 

K. ker je kriminalizacija novinarjev zaradi njihovega dela še posebej resno vprašanje; ker 
novinarjev ne bi smeli zapirati ali jim groziti z zaporno kaznijo zaradi obrekovanja; ker 
države članice ne bi smele nalagati kazenskih sankcij za medijske prekrške, razen kadar 
so bile hudo kršene druge temeljne pravice, ter bi morale zagotoviti, da se takšne 
sankcije ne bi diskriminatorno ali samovoljno uporabljale proti novinarjem; 

L. ker so razkritja, da je več držav, med njimi tudi države članice EU, uporabilo vohunsko 
programsko opremo Pegasus za nadzor novinarjev, politikov in drugih akterjev izjemno 
zaskrbljujoča, kar očitno potrjuje nevarnost zlorabe nadzorne tehnologije za 
spodkopavanje človekovih pravic in demokracije;

M. ker je prijavljanje nepravilnosti temeljni vidik svobode izražanja in ima bistveno vlogo 
pri odkrivanju in prijavljanju kršitev ter krepitvi demokratične odgovornosti in 
preglednosti; ker je prijavljanje nepravilnosti ključni vir informacij v boju proti 
organiziranemu kriminalu ter pri preiskovanju, ugotavljanju in razkrivanju primerov 
korupcije v javnem in zasebnem sektorju; ker je ustrezna zaščita žvižgačev na ravni EU 
ter na nacionalni in mednarodni ravni, pa tudi priznavanje pomembne vloge žvižgačev v 
družbi, pogoj za zagotavljanje učinkovitosti te vloge;

N. ker nekatere države članice še vedno niso izpolnile vseh zahtev direktive o 
avdiovizualnih medijskih storitvah1, zlasti zahtev v zvezi z neodvisnostjo nacionalnega 

1 Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o 
usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju 
avdiovizualnih medijskih storitev (UL L 95, 15.4.2010, str. 1). 



regulatorja medijskega trga; 

O. ker je Parlament 24. junija 2021 sprejel celovito resolucijo o spolnem in 
reproduktivnem zdravju in pravicah, v kateri je predstavil svojo vizijo tega vprašanja v 
državah članicah; ker ta resolucija priznava pomanjkljivosti, pozdravlja napredek in 
vsebuje številne predloge, da se vsem zagotovi dostop do menstrualnih proizvodov, 
celovita spolna vzgoja, sodobna kontracepcija kot strategija za enakost spolov, varna in 
zakonita reproduktivna oskrba, dostop do zdravljenja neplodnosti ter materinska, 
nosečniška in porodna oskrba za vse; 

P. ker raziskava Agencije EU za temeljne pravice o nasilju nad ženskami kaže, da žrtve 
partnerjevega nasilja prijavijo policiji le najhujše incidente, in sicer v le 14 % primerov, 
dve tretjini žrtev, ki so ženskega spola, pa nasilja sistematično ne prijavljata oblastem, 
in sicer zaradi strahu, neinformiranosti o pravicah žrtev ali splošnega prepričanja, da je 
partnerjevo nasilje zasebna zadeva, o kateri se ne bi smelo javno govoriti;

Q. ker je nasilje na podlagi spola huda kršitev temeljnih človekovih pravic in predstavlja 
veliko oviro za doseganje enakosti spolov v družbi; ker so ženske in dekleta še vedno 
nesorazmerno izpostavljene nasilju na podlagi spola, med drugim spolnemu nasilju, 
nadlegovanju in pohabljanju ženskih spolnih organov, pa tudi nasilju v družini in nasilju 
partnerja; ker se ta nasilna dejanja lahko izvajajo v javnosti in zasebno;

R. ker se pojav spletnega nasilja na podlagi spola povečuje, saj je vsaka peta ženska v 
starosti od 18 do 29 let poročala o spletnem spolnem nadlegovanju v EU; ker mora 
digitalna javna sfera zagotavljati varno okolje za vse, tudi za ženske in deklice; ker v 
spletnem okolju ne sme biti nekaznovanosti; ker je Evropski parlament v dveh 
samoiniciativnih zakonodajnih poročilih pozval Komisijo, naj predloži predloge za boj 
proti nasilju na podlagi spola in kibernetskemu nasilju ter naj se nasilje na podlagi spola 
kot novo področje kriminala vključi v člen 83(1) PDEU;

S. ker sta se v številnih državah članicah zaradi ukrepov za omejitev gibanja in omejevanje 
socialnih stikov med pandemijo covida-19 zelo povečali razširjenost in resnost 
primerov partnerjevega nasilja, psihološkega nasilja, prisilnega nadzora in spletnega 
nasilja, pri čemer se je za 60 % povečalo število klicev v sili, ki so jih opravile žrtve 
nasilja v družini; ker sta zahteva, da ljudje ostanejo doma, in zaskrbljujoč izbruh 
vzporedne pandemije nasilja na podlagi spola ženskam in otrokom otežila dostop do 
učinkovite zaščite, podpornih storitev in pravnega varstva ter razkrila, da so bili 
podporna sredstva in strukture nezadostni ter da so žrtve imele le omejen dostop do 
podpornih storitev, zaradi česar so številne ostale brez ustrezne in pravočasne zaščite; 
ker bi si države članice morale izmenjevati primere dobre prakse na področju posebnih 
ukrepov za zagotavljanje pravočasne in dostopne pomoči žrtvam, vključno z 
vzpostavitvijo sistema za pošiljanje sporočil v sili ter kontaktnih točk za pomoč v 
lekarnah in supermarketih; ker kljub razširjenosti tega pojava žrtve in njihove družine, 
prijatelji, poznanstva in sosedje iz različnih razlogov premalo poročajo o partnerjevem 
nasilju nad ženskami, še zlasti med pandemijo covida-19; ker obstaja precejšnje 
pomanjkanje celovitih in primerljivih podatkov, razčlenjenih po spolu, zaradi česar je 
težko v celoti oceniti učinek krize; 

T. ker se v državah članicah otrokove pravice še naprej kršijo, in sicer prihaja do nasilja, 
zlorab, izkoriščanja, revščine, socialne izključenosti in diskriminacije na podlagi vere, 
invalidnosti, spola, spolne identitete, starosti, narodnosti, statusa migranta ali statusa 



stalnega prebivališča; ker v EU skoraj 25 odstotkom otrok, mlajših od 18 let, grozi 
revščina ali socialna izključenost; ker so zaradi revščine otroci prikrajšani za priložnosti 
za izobraževanje, otroško varstvo, zdravstveno varstvo, ustrezno prehrano in stanovanje, 
družinsko podporo in celo za zaščito pred nasiljem, revščina pa ima lahko zelo 
dolgotrajne posledice; ker je Agencija EU za temeljne pravice poudarila, da je boj proti 
revščini otrok tudi vprašanje temeljnih pravic in pravnih obveznosti; ker je spodbujanje 
otrokovih pravic jasno določen cilj politik EU in ker Listina zahteva, da je treba pri vseh 
ukrepih EU upoštevati predvsem koristi otroka; 

U. ker so bili zaradi pandemije covida-19 otroci in družine po vsej EU izpostavljeni 
bremenom brez primere, zlasti pa tisti, ki so že bili ekonomsko ali socialno prikrajšani; 
ker otroci iz socialno-ekonomsko prikrajšanih okolij pogosto nimajo ustrezne opreme 
IT, dostopa do interneta ter ustreznega delovnega prostora in pogojev, kar je še 
povečalo obstoječe učne neenakosti; ker se je zaradi pandemije covida-19 in ukrepov, 
sprejetih v odziv nanjo, povečalo tveganje, da bodo otroci izpostavljeni nasilju, 
vključno s spolnim izkoriščanjem in zlorabo otrok, ki ju omogoča tehnologija; ker so 
pogoji za sprejem otrok v več državah članicah še vedno neustrezni, čeprav je manj 
otrok vložilo prošnjo za azil; 

V. ker je v skladu s členom 47 Listine temeljna pravica do učinkovitega pravnega 
instrumenta pogojena z dostopom do „neodvisnega“ sodišča; ker se zaradi političnega 
vpliva ali nadzora nad sodstvom in podobnih ovir za neodvisnost posameznih sodnikov 
večkrat dogaja, da sodstvo ne more opravljati svoje vloge neodvisnega varovala proti 
samovoljnemu izvrševanju oblasti s strani izvršilne in zakonodajne veje oblasti; ker je 
učinkovit, neodvisen in nepristranski pravosodni sistem bistven za pravno državo ter 
varovanje temeljnih pravic in državljanskih svoboščin državljanov EU;

W. ker je pandemija covida-19 pokazala na nerazrešen položaj oseb v priporu; ker so se 
prakse, povezane z uporabo pripora v predkazenskem postopku, med pandemijo covida-
19 od države članice do države članice razlikovale, obdobja pripora v predkazenskem 
postopku pa so se podaljšala v številnih državah članicah zaradi zamude pri sodnih 
obravnavah in preiskavah; ker so bile osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, bolj 
izpostavljene izbruhu covida-19 kot splošno prebivalstvo, in sicer zaradi omejenih 
razmer, v katerih so te osebe živele dlje časa; ker so zaprtja sodišč in/ali zamude pri 
obravnavah in preiskavah povzročile zmedo in negotovost za osumljence, zlasti tiste v 
priporu, ki so imeli malo ali nobene predstave o tem, kdaj bo njihovo sojenje potekalo, 
in koliko časa bodo pridržani;

X. ker mednarodno pravo potrjuje, da osebe ni mogoče pridržati zgolj zato, ker je prosilec 
za azil; ker je zato treba pridržanje uporabiti le kot zadnjo možnost in le v skladu z 
upravičenim namenom; ker za osebe, ki so pravno gledano ali pa dejansko brez 
državljanstva, pomanjkanje pravnega statusa ali osebnih dokumentov pomeni tveganje, 
da bodo pridržane za nedoločen čas, kar je po mednarodnem pravu nezakonito;

Y. ker mora strategija EU o pravicah žrtev (2020–2025) zagotoviti okvir za ukrepe, s 
katerimi se bo preprečevala pravna in socialna nekaznovanost ter povečala varnost in 
varstvo temeljnih pravic vseh državljanov EU; 

Z. ker je varovanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov bistveno za razvoj, odporen na 
podnebne spremembe, obdobje 2021–2030 pa je bilo razglašeno za desetletje OZN za 
obnovo ekosistemov; ker je Komisija napovedala, da je bilo treba sprejetje ključnih 



zakonodajnih pobud o varstvu okolja, vključno z vodilnim zakonom o obnovi narave, 
preložiti za več mesecev; ker je cilj evropskega zelenega dogovora zavarovati, ohraniti 
in poživiti naravni kapital EU ter zaščititi zdravje in dobrobit njenih državljanov pred 
nevarnostmi, ki izhajajo iz okolja, in njihovimi učinki; ker bodo številne predlagane 
zakonodajne pobude pozitivno vplivale na raven varstva okolja, kot je določeno v členu 
37 Listine;

Pravna država in temeljne pravice 

1. poudarja, da je načelo pravne države temeljni kamen demokracije, ki ohranja delitev 
oblasti, zagotavlja odgovornost, prispeva k zaupanju v javne institucije in zagotavlja 
spoštovanje načel zakonitosti, pravne varnosti, prepovedi samovoljnega ravnanja 
izvršilnih oblasti, neodvisnosti sodstva, nepristranskosti in enakosti pred zakonom; 
poudarja, da sta zlasti načeli pravne države in neodvisnosti sodstva bistveni, da lahko 
državljani uveljavljajo svoje temeljne pravice in svoboščine; 

2. ponovno poudarja, da so pravna država, svobodni mediji in pluralizem ter učinkovit boj 
proti korupciji temelj naše družbe in osrednje vrednote EU, ki vplivajo na vse temeljne 
pravice; vendar z obžalovanjem ugotavlja, da se ta načela v nekaterih državah članicah 
vztrajno kršijo, kar resno ogroža pravično, zakonito in nepristransko razdeljevanje 
sredstev EU; 

3. meni, da je pravna država tesno povezana s spoštovanjem demokracije in temeljnih 
pravic, ter opozarja, da nazadovanje katerekoli od teh vrednot pomeni napad na temelje 
Unije, kot je določeno v Pogodbi o Evropski uniji; ponavlja številne pozive Parlamenta, 
naj se področje poročila o pravni državi, ki ga pripravlja Komisija, razširi na vse 
vrednote iz člena 2 PEU, s čimer bi dobili celovit pogled na stanje v vseh državah 
članicah; poziva Komisijo, naj uporabi vsa orodja, ki jih ima na voljo, zajemši postopek, 
predviden v mehanizmu pogojenosti s pravno državo, da bi obravnavala te kršitve načel 
pravne države, demokracije in temeljnih pravic;

4. odločno obsoja hude kršitve načel pravne države v nekaterih državah članicah, s čimer 
se resno ogrožajo temeljne pravice in svoboščine; meni, da so v nekaterih primerih 
takšne kršitve sistemske narave; poudarja povezavo med vse slabšimi standardi pravne 
države in kršitvami temeljnih pravic, kot so kršitve na področju sodstva, napadi na 
novinarje in svobodne medije, pa tudi uporaba prekomerne sile s strani organov 
kazenskega pregona med protesti in na mejah EU, pomanjkanje jamstev in dolžnega 
pravnega postopanja za osebe v priporu, spodbujanje sovraštva s strani političnih 
akterjev, povečanje pristojnosti organov za izvajanje množičnega nadzora in razširjeno 
zbiranje prestreženih podatkov ter omejitve za organizacije civilne družbe, ki prejemajo 
finančna sredstva iz tujine ali zaradi njihove verske pripadnosti; obsoja tudi 
prizadevanja vlad nekaterih držav članic, da bi oslabile delitev oblasti in neodvisnost 
sodstva; izraža globoko zaskrbljenost zlasti zaradi odločitev, ki vzbujajo dvome glede 
primarnosti evropskega prava, ter poziva Komisijo, naj uporabi vsa razpoložljiva 
sredstva in ukrepa proti tem napadom;

5. poudarja, da je v skladu s členom 2 PEU EU unija, ki temelji na pravni državi, in da je 
izvrševanje prava EU bistveno, da se zagotovi, da lahko državljani ustrezno uživajo 
svoje temeljne pravice; v zvezi s tem obžaluje, da Komisija malokrat uporabi nabor 
orodij za izvrševanje in da sproži vse manj postopkov za ugotavljanje kršitev; ugotavlja, 
da se morajo zato državljani vse pogosteje zateči k pravdnemu postopku, da bi lahko 



uživali svoje temeljne pravice; poziva Komisijo, naj take pravdne postopke podpre in 
ustanovi namenski sklad za finančno pomoč strateškim pravdnim postopkom za pravice 
iz Listine;

6. poudarja, da se kljub številnim resolucijam in poročilom Parlamenta ter kljub več 
postopkom za ugotavljanje kršitev in odločbam Sodišča Evropske unije in Evropskega 
sodišča za človekove pravice v letih 2020 in 2021 razmere na področju pravne države v 
Evropski uniji poslabšujejo; obžaluje, da se Komisija ni sposobna ustrezno odzvati na 
številne pomisleke Parlamenta o demokraciji, pravni državi in temeljnih pravicah v 
nekaterih državah članicah; poudarja, da je treba celovito spremljati in zagotavljati 
skladnost z vsemi vrednotami iz člena 2 PEU; poziva Komisijo, naj celovito spremljanje 
vključi v letno poročilo o demokraciji, pravni državi in temeljnih pravicah kot del 
mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice;

7. poudarja, da je bistveno, da se sodbe sodišč izvršujejo tako na nacionalni ravni kot na 
ravni EU, in obsoja, da zadevni javni organi ne spoštujejo sodb Sodišča Evropske unije 
in nacionalnih sodišč; poudarja, da je treba sodbe Sodišča Evropske unije izvajati 
pravočasno in čim prej v skladu s Pogodbama, zlasti tiste sodbe, katerih namen je 
preprečiti diskriminacijo na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega 
porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega 
mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali 
spolne usmerjenosti;

8. poudarja, da korupcija resno ogroža demokracijo, pravno državo in enako obravnavo 
vseh državljanov; poudarja povezavo med korupcijo in kršitvami temeljnih pravic na 
številnih področjih, kot so neodvisnost sodstva, svoboda medijev in svoboda izražanja 
novinarjev in žvižgačev, centri za pridržanje, dostop do socialnih pravic in trgovina z 
ljudmi; poziva institucije EU in države članice, naj se odločno borijo proti korupciji ter 
naj razvijejo učinkovite instrumente za preprečevanje korupcije, boj proti njej in njeno 
sankcioniranje ter za boj proti goljufijam, pa tudi za redno preverjanje porabe javnih 
sredstev; poziva Komisijo, naj nemudoma spet začne vsako leto spremljati boj proti 
korupciji v institucijah EU in državah članicah ter poročati o tem;

9. poudarja, da neukrepanje in popustljivost do oligarhičnih struktur ter sistemske kršitve 
pravne države slabijo vso Evropsko unijo in spodkopavajo zaupanje njenih državljanov; 
poudarja, da je treba zagotoviti, da denar davkoplačevalcev nikoli ne konča v žepih 
tistih, ki spodkopavajo skupne vrednote EU;

10. poudarja, da so izredni ukrepi, ki so privedli do koncentracije pooblastil in odstopanj od 
temeljnih pravic, povečali tveganje korupcije; poziva države članice, naj si bolj 
prizadevajo, da bi se v praksi učinkovito izvajali ustrezna zakonodaja in institucionalni 
okvirji za boj proti korupciji, ter da bi vlade ravnale pregledno in odgovorno; poziva 
države članice, naj pri tem dosledno upoštevajo smernice, ki jih je leta 2020 izdala 
Skupina držav proti korupciji (GRECO) za preprečevanje tveganja korupcije med 
pandemijo;

11. obžaluje, da strukturne težave v nekaterih državah članicah v zvezi z neodvisnostjo 
sodstva in avtonomijo tožilstva ogrožajo dostop državljanov do pravnega varstva in 
negativno vplivajo na njihove pravice in svoboščine; opozarja, da pomanjkljivosti na 
področju pravne države v eni državi članici vplivajo na Unijo kot celoto in pravice vseh 
oseb v EU; poziva države članice in institucije EU, naj sodnike in tožilce zaščitijo pred 



političnimi napadi in pritiski, s čimer se poskuša ogroziti njihovo delo; 

12. poudarja, da je v skladu s členom 47 Listine temeljna pravica do učinkovitega pravnega 
sredstva pogojena z dostopom do neodvisnega sodišča; je seznanjen z vse večjimi 
izzivi, ki jih predstavljajo nacionalna ustavna sodišča in nekateri politiki; vztraja, da 
morajo države članice v celoti spoštovati pravo EU in mednarodno pravo ter sodbe 
Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice, tudi tiste, ki so 
povezane z neodvisnostjo sodstva; obsoja dejstvo, da številne države članice, vključno s 
Poljsko in Madžarsko, niso spoštovale številnih zakonov EU in sodb evropskih sodišč; 
poziva države članice, naj spoštujejo ključno vlogo Sodišča Evropske unije in 
Evropskega sodišča za človekove pravice ter spoštujejo njune sodbe;

13. znova obsoja prakso pregona in nadlegovanja sodnikov, ki so kritični do poljske vlade; 
poziva poljsko vlado, naj temeljito reformira disciplinski sistem za sodnike v skladu s 
sodbami Sodišča Evropske unije in ponovno zaposli vse sodnike, ki jih je nezakoniti 
disciplinski senat vrhovnega sodišča odstavil s položaja, vključno s sodniki, ki so zaradi 
te odločitve disciplinskega senata vložili tožbo na sodišču, ki jo je razrešilo njim v prid, 
vendar še vedno ne morejo opravljati svojega poklica; poziva poljske organe, naj 
spoštujejo različne sodbe Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove 
pravice v zvezi s sestavo in organizacijo nelegitimnega ustavnega sodišča in 
disciplinskega senata vrhovnega sodišča, da bi izpolnile standarde neodvisnosti sodstva, 
ki se jim je Poljska zavezala;

14. pozdravlja postopka za ugotavljanje kršitev, ki ju je Komisija začela proti Madžarski in 
Poljski kot del svežnja za ugotavljanje kršitev iz julija 2021 v zvezi s spoštovanjem 
človekovih pravic oseb LGBTIQ in kršitvami prava EU, kar je prvič, da je Komisija 
uvedla tak postopek za zaščito pravic teh oseb; je seznanjen z obrazloženim mnenjem 
Komisije madžarski vladi o zakonu proti osebam LGBTIQ in odzivu vlade nanj ter 
poziva Komisijo, naj postopek za ugotavljanje kršitev nadaljuje in zadevo predloži 
Sodišču Evropske unije; je seznanjen z odločitvijo višjega sodišča v Budimpešti, ki je 
razveljavilo obvezen natis izjave o omejitvi odgovornosti v otroških knjigah na 
Madžarskem, ter Komisijo poziva, naj spremlja razvoj zadeve, da bi lahko ocenila 
nadaljnje potrebne korake v postopku ugotavljanja kršitev; je zaskrbljen, ker ni 
nadaljnjih korakov glede postopkov za ugotavljanje kršitev v zadevi poljskih območij 
brez LGBT in ker poljske oblasti ne kažejo iskrenega sodelovanja, ter poziva Komisijo, 
naj poljski vladi pošlje obrazloženo mnenje;

15. ugotavlja, da je Parlament oktobra 2021 v skladu s členom 265 PDEU pri Sodišču 
Evropske Unije začel sodni postopek proti Komisiji, ker ni ukrepala in spoštovala 
uredbe o pogojenosti s pravno državo1, h čemur jo je v letu 2021 Parlament pozval v 
dveh resolucijah, Komisija pa se je odzvala z nezadovoljivimi odgovori in si poskušala 
pridobiti čas; obžaluje, da se Komisija do konca leta 2021 še ni odzvala na poziv 
Parlamenta k uporabi člena 6(1) uredbe in je Madžarski in Poljski poslala le prošnji za 
informacije; 

16. ponovno izraža svoje stališče o uredbi o pogojenosti s pravno državo, ki je začela veljati 
1. januarja 2021 in se uporablja v celoti in neposredno v Evropski uniji in vseh njenih 

1 Uredba (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 
2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L 433 I, 
22.12.2020, str. 1).



državah članicah za vsa sredstva iz proračuna EU, tudi sredstva, ki so bila od takrat 
dodeljena prek časovno omejenega instrumenta EU za okrevanje, ki obsega 800 milijard 
EUR; želi spomniti, da uredba o pogojenosti s pravno državo vsebuje jasno opredelitev 
pravne države, ki jo je treba razumeti v povezavi z drugimi vrednotami Unije, tudi 
temeljnimi pravicami in nediskriminacijo; meni, da diskriminacija manjšin, ki jo 
podpirajo države, neposredno vpliva na projekte, za katere so se države članice odločile 
uporabiti sredstva EU, in zato neposredno vpliva na zaščito finančnih interesov Unije; 
poziva Komisijo, naj nemudoma sproži postopek iz člena 6(1) uredbe o pogojenosti s 
pravno državo;

17. želi spomniti, da še ni bilo ustreznega odziva na pobudo Parlamenta o uvedbi 
mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, ki bi ga urejal 
medinstitucionalni sporazum med Parlamentom, Komisijo in Svetom; poziva Komisijo 
in Svet, naj se s Parlamentom nemudoma začneta pogajati o medinstitucionalnem 
sporazumu v skladu s členom 295 PDEU;

18. priznava ključno vlogo organizacij civilne družbe pri spodbujanju in varovanju vrednot 
EU iz člena 2 PEU in Listine; poudarja njihov ključni prispevek k spoštovanju načel 
pravne države v državah članicah, saj dajejo besedo ranljivim in marginaliziranim 
osebam ter zagotavljajo dostop do ključnih socialnih storitev; priznava, da je zdrav 
državljanski prostor nujen pogoj za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice; 
poudarja, da bi se torej morala Unija zavezati ohranjanju in oblikovanju državljanskega 
prostora na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni, tudi s sprejetjem posebne 
strategije v ta namen;

19. pozdravlja hitro vzpostavitev učinkovitega, neodvisnega in polno delujočega 
Evropskega javnega tožilstva (EJT), da bi okrepili boj proti goljufijam v Evropski uniji; 
opozarja, kako pomembno je podpreti in okrepiti sodelovanje med institucijami EU, 
državami članicami ter Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF) in 
Evropskim javnim tožilstvom (EJT);

20. opozarja, da je zlasti v zgodnjih fazah pandemije covida-19 prišlo do hudih kršitev 
svobode gibanja in svobode dela, poslabšale pa so se tudi delovne in življenjske 
razmere, vključno z razmerami sezonskih in čezmejnih delavcev po vsej Uniji; poziva 
države članice, naj zagotovijo, da se omejitve temeljnih pravic, ki so posledica 
pandemije, odpravijo takoj, ko bodo razmere na področju javnega zdravja to dopuščale, 
ter da se v celoti ponovno vzpostavijo vse pravice in svoboščine;

21. obžaluje, da je v številnih državah članicah v različnih obdobjih in na različnih ravneh 
oblasti prišlo do nazadovanja pravne države, tako na izvršilni ravni s postopki, kot je 
pospešeno sprejemanje zakonodaje v izrednih razmerah, kot na lokalni ravni z 
vseprisotnimi zlorabami policijskih organov; opozarja, da bi bilo treba uporabo 
diskrecijskih pooblastil nadzorovati s sodno ali drugo neodvisno presojo, razpoložljiva 
pravna sredstva pa bi morala biti jasna in zlahka dostopna, tudi dostop do varuha 
človekovih pravic ali drugih nepravdnih oblik, še zlasti v primeru zlorab; poziva države 
članice, naj vzpostavijo mehanizme za preprečevanje, odpravo in kaznovanje zlorabe 
diskrecijskih pooblastil ter naj svoje odločitve ustrezno obrazložijo, zlasti kadar 
zadevajo pravice posameznikov;

22. je zaskrbljen, ker so pandemija covida-19 in odzivi nanjo na povsem nov način vplivali 
na delovanje sodišč in na zmožnost uveljavljanja pravic do obrambe, saj so imeli 



odvetniki zelo omejene možnosti za posvetovanje s strankami; poudarja dejstvo, da je 
bil dostop do policijskih postaj in sodišč močno omejen, številne sodne obravnave pa so 
bile preložene ali so potekale prek spleta; poudarja, da so ti ukrepi močno vplivali na 
zmožnost aretiranih, preganjanih ali pridržanih oseb, da uveljavljajo svoje pravice do 
poštenega sojenja; 

23. poudarja, da pandemija covida-19 organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ne odvezuje obveznosti, da skrbno uravnotežijo interese in uporabijo 
svoja pooblastila na način, ki je v skladu z njihovimi obveznostmi na področju 
človekovih pravic; opozarja, da morajo države članice v primeru kršitev človekovih 
pravic, povezanih s policijskim delom in uporabo sile, izvesti hitre, temeljite, učinkovite 
in neodvisne preiskave ter zagotoviti, da bodo vsi odgovorni odgovarjali za svoja 
dejanja na poštenem sojenju;

24. je zaskrbljen zaradi posledic krize zaradi covida-19 na pripornike; poudarja, da so 
nekatere države članice sprejele ukrepe za zmanjšanje števila zapornikov, pri čemer so 
ti ukrepi pogosto le začasni; poudarja dejstvo, da se EU sooča z dolgotrajno krizo zaradi 
prenatrpanosti zaporov, ki je predvsem posledica pretirane uporabe pripora1; je 
zaskrbljen zaradi vse večjih težav z duševnim zdravjem med osebami v priporu; 
opozarja, da je pridržanje pravno nedolžnih oseb sprejemljivo le kot izjemen ukrep v 
skrajnem primeru, in poziva države članice, naj omejijo zanašanje na pripor in preučijo 
alternativne možnosti; poudarja, da obstaja potreba po standardih EU za odredbo 
pripora, da bi se določila najkrajša kazen, ki je potrebna za odredbo pripora, in tako 
izvzelo mladoletne storilce; meni, da posamezniki ne bi smeli biti pridržani v zaporu in 
v njem čakati na sojenje dlje, kot je to zakonito, in da je treba zadeve predložiti v 
sojenje v razumnem roku; poziva Komisijo, naj predlaga minimalne standarde za 
razmere v zaporu in priporu v EU; 

Pravica do enake obravnave

25. z zaskrbljenostjo poudarja, da se ta diskriminatorna praksa še vedno pojavlja, tudi na 
podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, 
jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni 
manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne 
identitete; poziva Komisijo, naj spodbuja javne politike za odpravo takšne 
diskriminacije in zagotovi ustrezno in celovito izvajanje Okvirnega sklepa Sveta 
2008/913/PNZ o boju proti nekaterim oblikami in izrazom rasizma in ksenofobije s 
kazensko-pravnimi sredstvi2; meni, da bi morala Komisija začeti postopke za 
ugotavljanje kršitev proti državam članicam, ki tega ne storijo;

26. poudarja, da je iz letnih poročil o temeljnih pravicah, ki jih pripravlja Agencija EU za 
temeljne pravice, razvidno, da številne države članice izvajajo diskriminatorne 
institucionalne prakse, politike in zakone; poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo celovito izvajanje in izvrševanje protidiskriminacijske zakonodaje, sprožijo 
postopke za ugotavljanje kršitev proti državam članicam, ki ne prenesejo ali v celoti 

1 Fair Trials, „Europe: Increase in pre-trail detention rates erodes rule of law (Evropa: 
povečanje deleža priporov spodkopava pravno državo)“, 28. april 2021.

2 Okvirni sklep Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o boju proti nekaterim 
oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi (UL L 328, 
6.12.2008, str. 55).



izvajajo protidiskriminacijske zakonodaje EU, ter okrepijo ukrepe za preprečevanje 
institucionalne diskriminacije, zlasti s strani organov kazenskega pregona in 
pravosodnega sistema, ki bi lahko imela resnejše posledice za posameznike iz ranljivih 
skupin; opozarja, da je treba s horizontalnim in presečnim pristopom zaščito pred 
diskriminacijo razširiti tudi na druga področja, ne samo na področje zaposlovanja; 
poziva Komisijo in Svet, naj nemudoma in brez znižanja standardov odpravita blokado 
direktive o enakem obravnavanju;

27. poudarja, da bi morale države članice v skladu s poročilom Agencije EU za temeljne 
pravice o temeljnih pravicah za leto 2021 znatno izboljšati učinkovitost svojih ukrepov 
in institucionalnih ureditev za pravilno in celovito uporabo direktive o rasni enakosti1, 
zlasti s povečanjem neodvisnosti organov za enakost, tako da bi jim zagotovile ustrezna 
pooblastila in sredstva, ki jih potrebujejo za učinkovito izvajanje nalog, ki so jim bile 
dodeljene z zakonodajo EU o nediskriminaciji;

28. poziva Komisijo, naj okrepi prizadevanja za boj proti rasizmu, tudi s predlogom 
ambiciozne zakonodaje; nadalje poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezno spremljanje 
akcijskega načrta EU za boj proti rasizmu za obdobje 2020–20252 ter vzpostavi 
učinkovite mehanizme spremljanja in ocenjevanja za merjenje napredka;

29. pozdravlja dejstvo, da je Komisija imenovala koordinatorja za pravice žrtev, sprejela 
svojo prvo strategijo za pravice žrtev in vzpostavila platformo za pravice žrtev; vendar 
poudarja, da v več državah članicah še vedno obstajajo izzivi pri dostopu do pravnega 
varstva, zlasti za žrtve v ranljivem položaju, in pri neodvisnosti sodstva; 

30. poziva k vzpostavitvi mehanizma za vključevanje, sodelovanje in usklajevanje politik 
EU in nacionalnih politik enakosti, ki bo zagotavljal, da se pri pregledu in sprejemanju 
politik upoštevajo vse oblike diskriminacije, zlasti presečne oblike, tudi z rednim in 
preglednim obravnavanjem ocen učinka na enakost v skladu z jasnimi cilji in 
časovnicami, in sicer na podlagi dokazov in z uporabo kazalnikov uspešnosti; poziva k 
vzpostavitvi tesnega sodelovanja z ustreznimi deležniki, podpornimi organizacijami, 
skupnostmi in ljudmi, ki se soočajo z diskriminacijo, pri čemer je treba zagotoviti 
ustrezna sredstva za izvajanje ukrepov in ukrepov spremljanja;

31. obsoja porast napadov na osebe LGBTIQ ter poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za končanje teh napadov in zagotovijo dejansko enakost oseb 
LGBTIQ na vseh področjih;

32. obsoja pristop nekaterih vlad v EU, ki so sprejele zakonodajo po skrajšanih postopkih 
brez javnega posvetovanja ali v izjemnih primerih celo ustavne spremembe za 
legitimizacijo diskriminatornih politik, ki jih sicer ne bi bilo mogoče uzakoniti, kot so 
posebne določbe za osebe LGBTIQ; ugotavlja, da so spremembe madžarske ustave in 
predlog zakona proti osebam LGBTIQ, ki ga je junija 2021 sprejel madžarski 
parlament, opazni primeri poseganja v pravico do enake obravnave in načelo 
nediskriminacije; pozdravlja, da je 18 držav članic objavilo skupno izjavo, v kateri so 
obsodile spremembe madžarskega zakona o zaščiti otrok, naperjene proti osebam 

1 Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega 
obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, str. 22.)

2 Sporočilo Komisije z dne 18. septembra 2020 z naslovom Unija enakosti: akcijski načrt 
EU za boj proti rasizmu za obdobje 2020–2025 (COM(2020)0565).



LGBT; pozdravlja dejstvo, da je 16 držav članic ponovno izrazilo podporo boju proti 
diskriminaciji oseb LGBTIQ; poudarja, da spodbujanje evropskega projekta nedvomno 
vključuje spodbujanje strpnosti, sprejemanja, nediskriminacije in enake obravnave;

33. je zaskrbljen zaradi poročil o pretirani sili, policijskem nasilju in neprimernem ravnanju 
z osebami romskega porekla po vsej EU, kar je v skladu z ugotovitvami Agencije EU za 
temeljne pravice iz leta 2020, ki je v svojih ugotovitvah razkrila tudi, da so med 
osebami romskega porekla razširjeni splošna revščina, neustrezne življenjske razmere, 
slabo zdravje, izključenost s trga dela in nadlegovanje; obsoja vztrajno socialno 
izključenost in anticiganizem, ki vodita v nesorazmerno kriminalizacijo oseb romskega 
porekla, in poziva Komisijo, naj predlaga boljšo zakonodajo in posebne politične 
ukrepe, s katerimi se bodo preprečili taki incidenti in zagotovila pravica za žrtve, hkrati 
pa naj boj proti anticiganizmu postavi v središče politik EU;

34. obžaluje, da veliko število oseb romskega porekla v EU še vedno živi v 
marginaliziranih naseljih, v izjemno negotovih življenjskih pogojih in zelo slabih 
socialno-ekonomskih razmerah ter pogosto nimajo dostopa do čiste pitne vode, 
električne energije, varne in ustrezne nastanitve, izobraževanja, zaposlitve, 
zdravstvenega varstva, kanalizacije in zbiranja odpadkov; opozarja, da so razmere v 
romskih naseljih očitna kršitev človekovih in temeljnih pravic ter imajo resne posledice, 
zlasti za otroke romskega porekla; poziva države članice, naj upoštevajo priporočilo 
Sveta o enakosti, vključevanju in udeležbi Romov1 ter strateški okvir EU za enakost, 
vključevanje in udeležbo Romov za obdobje 2020–20302 ter v ta namen v celoti 
izkoristijo sredstva EU in nacionalna sredstva; poziva Komisijo, naj okrepi spremljanje 
napredka držav članic in v skladu s tem sprejme nadaljnje ukrepe;

35. obžaluje, da je praksa segregacije otrok iz manjšinskih skupin v šolah v Evropi še vedno 
pomembno vprašanje; poudarja, da takšne prakse pogosto izhajajo iz napačnega 
diagnosticiranja otrok z motnjami v duševnem razvoju na podlagi njihovih socialnih ali 
osebnih okoliščin; poziva države članice, naj okrepijo svoje vključujoče politike za 
preprečevanje teh namernih in nenamernih diskriminatornih praks ter vzpostavijo 
nadzorne mehanizme za pregled in po potrebi razveljavitev diagnoz;

36. poziva države članice, naj zagotovijo ustrezno vključenost organov za socialno in 
pravno zaščito, ko gre za otroke in socialno skrbništvo v marginaliziranih romskih 
skupnostih, da bi otrokom zagotovili zaščito in oskrbo, ki sta potrebni za njihovo dobro 
počutje in razvoj, pri tem pa spoštovali njihove koristi, ter naj uvedejo postopke, 
prilagojene različnim potrebam marginaliziranih romskih skupnosti, da bi svoje 
dolžnosti opravljali na enak način kot za otroke iz večinskega prebivalstva;

37. poudarja, da novi strateški okvir EU za enakost, vključevanje in udeležbo Romov 
določa ambiciozne cilje na sedmih ključnih področjih: nediskriminacija, vključevanje, 
sodelovanje, izobraževanje, zaposlovanje, zdravstveno varstvo in stanovanja, služi pa 
tudi kot trdnejši okvir za spremljanje z vrsto merljivih ciljev za spremljanje napredka; 
poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezno spremljanje strategije in napredka; nadalje 
poziva Komisijo in države članice, naj pri kazenskem pregonu, protiterorističnih 

1 Priporočilo Sveta z dne 12. marca 2021 o enakosti, vključevanju in udeležbi Romov 
(UL C 93, 19.3.2021, str. 1).

2 Sporočilo Komisije z dne 7. oktobra 2020 z naslovom Unija enakosti: strateški okvir 
EU za enakost, vključevanje in udeležbo Romov (COM(2020)0620).



ukrepih in nadzoru priseljevanja ter policijskem nasilju uveljavijo prepoved rasnega ali 
etničnega profiliranja ter zagotovijo odgovornost;

38. je zaskrbljen zaradi terorizma in protiterorističnih ukrepov, ki bi lahko privedli do 
diskriminacije in sovražnosti do nekaterih skupin, vštevši do skupnosti temnopoltih, 
muslimanskih skupnosti, protirasističnih gibanj, aktivistov in organizacij; obžaluje, da v 
nekaterih primerih te politike vključujejo delegitimizacijo, kriminalizacijo ali poskus 
kriminalizacije političnega, verskega in drugega diskurza, kar bi lahko imelo za 
posledico diskriminatorne prakse kazenskega pregona, med drugim rasno in versko 
profiliranje, in širše socialne učinke, kot sta samocenzura političnih stališč civilne 
družbe in krčenje prostora civilne družbe; 

39. pozdravlja odločitev Komisije, da bo organizirala javno posvetovanje o posodobitvi 
Direktive 2012/29/EU, ki določa minimalne standarde na področju pravic, podpore in 
zaščite žrtev kaznivih dejanj1 kot del strategije EU o pravicah žrtev (2020–2025), da bi 
učinkovito okrepili pomoč in zaščito za žrtve, vključno z žrtvami terorizma, ter priznali, 
da je pomembno ohraniti njihovo dostojanstvo; poziva ustrezne institucije, naj poskrbijo 
za zaščitne ukrepe in preprečijo nadaljnjo viktimizacijo zaradi žaljenja in napadov na 
podobo žrtev iz tistih delov družbe, ki so povezani z napadalcem; 

40. ponovno poziva vse institucije EU in države članice, naj se učinkovito lotijo izzivov, 
kot so spolno izkoriščanje otrok in otroška pornografija, zaščita otrok migrantov brez 
spremstva in položaj institucionaliziranih invalidnih otrok, zaščita otrok, ki so žrtve 
nasilja v družini in izkoriščanja pri delu, ter pogrešani otroci;

41. pozdravlja, da je Komisija na priporočila Parlamenta sprejela ambiciozno strategijo za 
pravice invalidov za obdobje 2021–20302; ponovno poudarja, da je izredno pomembno 
izvajati predlagane ukrepe ter še naprej razvijati nacionalne ukrepe, da invalidi ne bi bili 
prikrajšani ali diskriminirani pri zaposlovanju, izobraževanju in socialni vključenosti, 
ter da se v celoti zagotovijo njihove pravice v skladu s Konvencijo OZN o pravicah 
invalidov;

42. je globoko zaskrbljen zaradi povečanja revščine in socialne izključenosti, zlasti zaradi 
pandemije covida-19, pa tudi zaradi sovražnega govora in kaznivih dejanj iz sovraštva; 
je zaskrbljen tudi zaradi posebnega pritiska brez primere, ki ga je pandemija povzročila 
posameznikom v ranljivem položaju, med njimi ženskam, pripadnikom rasno 
opredeljenih skupin, migrantom in invalidom; je globoko zaskrbljen, ker se je kriza 
zaradi covida-19 vse bolj uporabljala kot izgovor za napade na skupine v ranljivih 
razmerah, vštevši migrante, osebe z migrantskim ozadjem in Rome, ki so že tako žrtve 
rasne in etnične diskriminacije, sovražnega govora in kaznivih dejanj iz sovraštva;

43. poudarja, da so se med pandemijo covida-19 pokazale velike vrzeli v zmogljivostih in 
pripravljenosti sistemov zdravstvenega varstva, izobraževanja, zaposlovanja in socialne 
zaščite v državah članicah; je trdno prepričan, da morajo države članice znatno 
izboljšati svoje sisteme zdravstvenega varstva, socialnega varstva in socialne pomoči, 

1 Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o 
določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih 
dejanj (UL L 315, 14.11.2012, str. 57).

2 Sporočilo Komisije z dne 3. marca 2021 z naslovom Unija enakosti: strategija o 
pravicah invalidov za obdobje 2021–2030 (COM(2021)0101).



da bi tudi med krizo zagotovile polno podporo vsem, zlasti tistim, ki spadajo v 
ranljivejše skupine, ter tako ustrezno varovale pravico do zdravja ter ekonomske in 
socialne pravice vseh;

44. obžaluje, da je pandemija covida-19 nesorazmerno prizadela marginalizirane romske 
skupnosti zaradi slabih stanovanjskih razmer, omejenega dostopa do vode, električne 
energije in sanitarne ureditve ter zaradi omejenega dostopa do interneta in ustrezne 
opreme IT, zato so bili še bolj zapostavljeni v šolskem izobraževanju kot sicer; je zlasti 
zaskrbljen, ker so se zaradi posledic pandemije covida-19 povečale neenakosti in 
predsodki o Romih, vključno s primeri policijskega nasilja; z obžalovanjem ugotavlja, 
da je bilo romsko prebivalstvo med pandemijo, zlasti v prvem valu, pogosto grešni 
kozel; ugotavlja, da so bili izpostavljeni stigmatizaciji, diskriminaciji in sovražnemu 
govoru, ki so virus povezovali z njihovo etnično pripadnostjo; obžaluje, da so nekateri 
mediji in družbena omrežja pogosto prikazovali Rome kot nevarne za javno zdravje in 
odgovorne za širjenje virusa; poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo svoje 
politike, ki obravnavajo revščino in socialno izključenost romskih skupnosti, pri čemer 
naj se posebna pozornost nameni pravicam romskih žensk in otrok;

45. poudarja zlasti, da je nastanitev osnovna potreba in da je dostop do stanovanja, zlasti 
stanovanjske pomoči, temeljna pravica, saj državljani brez tega ne morejo polno 
sodelovati v družbi ali uveljavljati vseh svojih temeljnih pravic; poziva države članice, 
naj nemudoma sprejmejo zavezo iz člena 31 spremenjene Evropske socialne listine o 
pravici do stanovanja; zlasti izraža zaskrbljenost, da mladi nimajo možnosti za 
stanovanja zaradi ogromne rasti cen stanovanj, predvsem na nekaterih mestnih 
območjih;

46. priznava, da je revščina še ena oblika diskriminacije, zaradi katere pride do kršenja 
temeljnih pravic, zlasti tistih skupin, katerih pravice so že najbolj prizadete, kot so 
ženske, migranti, temnopolti in nebelci, etnične manjšine, skupnost LGBTIQ in otroci; 
poudarja posebno ranljivost otrok in vpliv, ki jih ima revščina nanje ter na njihov telesni 
in psihološki razvoj; poziva Komisijo, Svet in države članice, naj oblikujejo politike za 
zmanjšanje revščine, pri čemer naj posebno pozornost namenijo otrokom; poziva države 
članice, naj zagotovijo enak dostop do zdravstvenega varstva, kakovostnega 
izobraževanja in stanovanj za vse ter odpravijo zmanjševanje obsega javnih storitev, kar 
je privedlo do višje stopnje revščine in predvsem neenakosti; opozarja, da so 
ekonomske in socialne pravice temeljne pravice; ponovno poziva Svet in Komisijo, naj 
pri oblikovanju predlogov gospodarske politike upoštevata temeljne pravice;

47. poudarja, da bi morale države članice zagotoviti pravico do kakovostne zaposlitve, ki je 
združljiva z osebnim in družinskim življenjem in razvojem, saj je to najboljši način za 
odpravo revščine; ugotavlja, da je ta pravica očitno kršena v primeru izkoriščanja in 
zlorabe delovne sile; poziva države članice, naj okrepijo inšpekcije dela in sprejmejo 
ukrepe za odpravo zlorabe delovne sile; poziva Komisijo, naj prouči, kateri ukrepi so 
potrebni za pristop Evropske unije k Evropski socialni listini, in predlaga časovni okvir 
v ta namen;

48. je zaskrbljen, ker ni napredka v zvezi s prekarnimi delovnimi pogoji v storitvah oskrbe, 
zaradi česar imajo starejši, ki te storitve potrebujejo, močno omejene možnosti, da živijo 
dostojno življenje in ostanejo vključeni v družbo; poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo boj proti vsem oblikam diskriminacije starejših in zagotovijo njihove potrebe 
ter pravice; poudarja, da je pomembno podpirati pobude, povezane z aktivnim 



staranjem;

49. poudarja, da je razpoložljivost spletnih storitev po vsej EU eden od temeljnih pogojev 
za popolno socialno vključevanje v Evropi; ugotavlja, da v nekaterih delih EU še vedno 
niso na voljo kakovostne spletne storitve, najpogosteje na podeželju, kar bi lahko 
dodatno povečalo neenakosti med evropskimi državljani; spodbuja Komisijo in države 
članice, naj pospešijo digitalno preobrazbo EU, ki bi se morala osredotočati na blaginjo 
vseh generacij na enakovredni ravni in obravnavati varnost v spletnem prostoru;

50. opozarja na pomen zbiranja obveznih in sistematičnih razčlenjenih podatkov o enakosti 
ter razvoja kazalnikov za merjenje in poročanje o napredku strategij EU proti rasizmu in 
diskriminaciji; poziva Komisijo in države članice, naj si bolj prizadevajo v tej smeri; 
poziva Komisijo in države članice, naj zbirajo podatke o enakosti, razčlenjene po 
rasnem in etničnem poreklu ter drugih zaščitenih značilnostih, da bi dokumentirali 
rasizem in oblikovali javne politike, ki dejansko in učinkovito izpolnjujejo potrebe in 
hkrati v celoti spoštujejo temeljno pravico do zasebnosti, varstva podatkov in 
obveščenosti, ustrezno zakonodajo EU ter nacionalno zakonodajo; 

Strukturni rasizem

51. priznava in obsoja obstoj strukturnega rasizma v EU, ki ga povzročajo stereotipi, ki jih 
spodbujajo razprave, katerih posledica je diskriminacija etničnih manjšin na vseh 
področjih njihovega življenja; je globoko zaskrbljen zaradi individualnih, strukturnih in 
institucionalnih oblik rasizma in ksenofobije v EU ter vse večje diskriminacije Arabcev, 
temnopoltih Evropejcev, oseb azijskega porekla, judov, muslimanov in Romov; poziva 
države članice, naj prenehajo z diskriminatornimi institucionalnimi praksami, politikami 
in zakoni;

52. poudarja, da je gibanje Black Lives Matter družbe po vsem svetu spodbudilo k boju 
proti rasizmu in diskriminaciji v organih kazenskega pregona; opozarja na resolucijo 
Evropskega parlamenta z dne 19. junija 2020 o protirasističnih protestih po smrti 
Georgea Floyda1, v kateri je ponovno potrjeno, da življenje temnopoltih šteje; ponovno 
izraža podporo množičnim protestom v evropskih prestolnicah in mestih po vsem svetu 
proti rasizmu in diskriminaciji po smrti Georgea Floyda leta 2020; podpira poziv 
protestnikov, naj se uprejo zatiranju in strukturnemu rasizmu v Evropi; pozdravlja 
imenovanje koordinatorja EU za boj proti rasizmu maja 2021, organizacijo vrha EU o 
boju proti rasizmu, ustanovitev stalnega foruma za posvetovanje s civilno družbo o boju 
proti rasizmu in sklepe Sveta z dne 4. marca 2022 o boju proti rasizmu in 
antisemitizmu; pozdravlja tudi, da je Komisija v svojem akcijskem načrtu EU za boj 
proti rasizmu za obdobje 2020–2025 prvič priznala obstoj strukturnega rasizma in 
določila konkretne ukrepe za boj proti rasizmu in etnični diskriminaciji v EU; 

53. poziva institucije EU in države članice, naj odpravijo temeljne vzroke strukturnega 
rasizma; poziva Komisijo in države članice, naj izvajajo ukrepe za odpravo trdovratnih 
strukturnih neenakosti na ključnih področjih, kot so kazenskopravni sistem, 
izobraževanje, stanovanja, zaposlovanje, zdravstveno varstvo, blago in storitve; 
poudarja pomembno vlogo izobraževanja in medijev pri boju proti rasističnemu 
diskurzu ter uničevanju predsodkov in stereotipov; poziva Komisijo in države članice, 

1 UL C 362, 8.9.2021, str. 63.



naj spodbujajo izobraževanja na področju boja proti rasizmu; 

54. poziva države članice, naj do konca leta 2022 sprejmejo nacionalne akcijske načrte za 
boj proti rasizmu in prednostno obravnavajo ukrepe za odpravo pomanjkanja dostopa do 
pravnega varstva in trajnih socialno-ekonomskih neenakosti na področjih, kot so 
stanovanja, zdravstveno varstvo, zaposlovanje in izobraževanje, pri čemer je treba te 
pojave obravnavati kot glavno oviro za polno uživanje temeljnih pravic in kot glavno 
oviro za vključevanje in enakost; poziva Komisijo, naj spremlja in zagotavlja ustrezno 
spremljanje nacionalnih akcijskih načrtov in akcijski načrt EU; poleg tega tudi poziva 
Komisijo, naj spremlja in obravnava ukrepe proti rasizmu in diskriminaciji v državah 
članicah, tudi z uvedbo postopkov za ugotavljanje kršitev, da bi spodbudila učinkovito 
uporabo zakonodaje; 

55. opozarja na vse bolj rasistična in ksenofobna mnenja, ki jih izražajo nekateri oblikovalci 
javnega mnenja, politiki in mediji, kar je prispevalo k ustvarjanju sovražnega ozračja za 
zagovornike in organizacije, ki se borijo proti rasizmu; poziva države članice, naj v 
celoti izvajajo Okvirni sklep Sveta 2008/913/PNZ o boju proti nekaterim oblikam in 
izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi; spodbuja države članice, 
naj sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da se rasistični in ksenofobični 
motivi obravnavajo kot oteževalna okoliščina oziroma da lahko sodišča takšne motive 
upoštevajo pri določanju kazni;

56. je zelo zaskrbljen zaradi obstoja in stalnega širjenja skrajnih desničarskih gibanj v EU, 
zlasti neofašističnih in neonacističnih skupin; poziva države članice, naj sprejmejo 
nujne ukrepe za učinkovito prepoved teh skupin; medtem poziva k obsežnejšim 
raziskavam o temeljih, članstvu in zlasti financiranju teh skupin, da bi odkrili morebitno 
tuje vmešavanje; poudarja, da je treba v učnih načrtih zgodovine dati večji prostor 
objektivnemu in stvarnemu učenju o različnih rasnih ali etničnih ideologijah, kot so 
suženjstvo, kolonializem ali fašizem, ter njihovih oblikah in izvoru, vključno z zlorabo 
znanosti za njihovo utemeljitev, pa tudi o njihovih posledicah in morebitnih ostankih v 
sedanjih časih, da bi se zoperstavili ponovnemu oživljanju teh ideologij;

57. opozarja, da je treba posebno pozornost nameniti digitalizaciji in morebitnim družbenim 
predsodkom, ki se lahko vnašajo v nove tehnologije; poudarja, da je treba morebitna 
tveganja umetne inteligence, zlasti za posameznike iz rasno opredeljenih skupin, 
obravnavati ne kot tehnološki, temveč kot družbeni problem; poziva Komisijo in države 
članice, naj sprejmejo ukrepe za preprečevanje, da bi nove tehnologije, vključno z 
umetno inteligenco, zaostrile diskriminacijo, obstoječe neenakosti in revščino; poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo sistemi umetne inteligence temeljili 
na načelih preglednosti, razložljivosti, pravičnosti in odgovornosti ter da bo izvedena 
neodvisna revizija, da se prepreči, da bi ti sistemi še zaostrili rasizem; nadalje poziva 
Komisijo in države članice, naj odpravijo razlike med spoloma in razlike v raznolikosti 
v sektorju IKT in sektorjih naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, zlasti 
pri razvoju novih tehnologij, vključno z umetno inteligenco, in zlasti na položajih 
odločanja;

58. poziva države članice, naj zagotovijo polno izvajanje direktive o rasni enakosti in 
direktive o enakosti pri zaposlovanju1, saj je to nujno za boj proti zakoreninjenemu 

1 Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega 
obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL L 303, 2.12.2000, str. 16).



rasizmu do ljudi drugačnega porekla, etnične pripadnosti ali barve kože; obsoja 
strukturni in institucionalni rasizem, diskriminacijo, kazniva dejanja iz sovraštva in 
sovražni govor, pomanjkanje dostopa do pravnega varstva ter trajne socialno-
ekonomske neenakosti, s katerimi se srečujejo rasne, etnične, jezikovne in verske 
manjšine in ki jim onemogočajo polno uživanje temeljnih pravic, socialno vključevanje 
in enako obravnavanje kot državljanov EU na vseh področjih življenja, vključno s 
stanovanji, zdravstvenim varstvom, zaposlovanjem in izobraževanjem;

Nasilje na podlagi spola, pravice žensk in pravice oseb LGBTIQ+ 

59. obsoja dejstvo, da je nasilje na podlagi spola ena najbolj razširjenih oblik nasilja v EU, 
saj raziskave EU kažejo, da je bila vsaka tretja ženska v Uniji, tj. 62 milijonov žensk, od 
15. leta starosti naprej v nekem trenutku žrtev fizičnega ali spolnega nasilja in da je bila 
vsaka druga ženska (55 %) žrtev spolnega nadlegovanja; poudarja, da je nasilje na 
podlagi spola oblika diskriminacije in kršitev temeljnih pravic, pa tudi posledica spolnih 
stereotipov, heteropatriarhalnih struktur, asimetrije moči ter strukturnih in 
institucionalnih neenakosti; poudarja, da je treba pri vseh politikah in ukrepih za 
obravnavanje nasilja na podlagi spola uporabiti presečni pristop, osredinjen na žrtve; 
poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo prizadevanja na tem področju;

60. poudarja pomen boja proti vsem oblikam nasilja na podlagi spola ter spodbujanja 
enakosti spolov in pravic žensk; pozdravlja predlog direktive o boju proti nasilju nad 
ženskami in nasilju v družini, ki ga je Komisija predstavila 8. marca 20221 in v katerem 
med drugim predlaga ukrepe za inkriminacijo nekaterih oblik nasilja, vključno z 
inkriminacijo posilstva na podlagi odsotnosti privolitve in nekaterih oblik kibernetskega 
nasilja, ter ukrepe za zaščito žrtev in izboljšanje dostopa do pravnega varstva, podporo 
žrtvam in preprečevanje, ter vključuje določbe o presečnosti; poudarja čezmejno 
razsežnost nasilja na podlagi spola in vztraja, da je treba nasilje na podlagi spola 
obravnavati na evropski ravni; poziva Komisijo, naj vključi nasilje na podlagi spola na 
seznam posebno hudih oblik kriminala iz člena 83(1) PDEU; 

61. poziva Svet, naj zaključi ratifikacijo Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja 
nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (t. j. Istanbulske konvencije) s 
strani Unije; obžaluje, da Bolgarija, Češka, Madžarska, Latvija, Litva in Slovaška 
konvencije še niso ratificirale, in jih poziva, naj to storijo; poudarja, da bi bilo treba 
Istanbulsko konvencijo razumeti kot minimalni standard za izkoreninjenje nasilja na 
podlagi spola; odločno obsoja poskuse nekaterih držav članic, zlasti Poljske, da bi 
preklicale ukrepe, ki so že bili sprejeti pri izvajanju Istanbulske konvencije in v boju 
proti nasilju nad ženskami, ter odstopile od konvencije.

62. obsoja dejanja protispolnih in protifeminističnih gibanj, ki sistematično napadajo 
pravice žensk in oseb LGBTIQ+; poziva Komisijo, naj zagotovi, da organizacije civilne 
družbe, ki prejemajo finančno podporo Unije, ne spodbujajo diskriminacije na podlagi 
spola; pozdravlja prvo strategijo EU za enakost oseb LGBTIQ in obsoja vse pogostejše 
primere diskriminacije, kaznivih dejanj iz sovraštva in nasilja nad osebami LGBTIQ+; 
poziva Komisijo, naj zagotovi primerno spremljanje strategije;

63. obsoja nenehno in vztrajno nazadovanje na področju pravic žensk, vključno s spolnim 
in reproduktivnim zdravjem in pravicami, v nekaterih državah članicah, zlasti na 

1 COM(2022)0105.



Poljskem, Slovaškem, Hrvaškem in v Litvi; poudarja, da sta oblika nasilja na podlagi 
spola tudi reproduktivna prisila in odrekanje varnega in zakonitega opravljanja splava; 
poudarja, da je Evropsko sodišče za človekove pravice že večkrat razsodilo, da 
restriktivni zakoni o splavu in neizvajanje kršijo človekove pravice žensk in deklic ter 
njihovo telesno avtonomijo; obsoja dejstvo, da v številnih državah ženske nimajo 
možnosti splava, obsoja pa tudi smrt vsaj štirih žensk na Poljskem zaradi izvajanja 
predpisov, ki prepovedujejo splav v skoraj vseh okoliščinah; poziva države članice, naj 
sprejmejo učinkovite ukrepe za odpravo obstoječih kršitev človekovih pravic in pravic 
žensk ter vzpostavijo potrebne mehanizme, da te kršitve prepreči v prihodnosti; poziva 
Komisijo, naj splav obravnava kot temeljno pravico, odpravi vse ovire za dostop do 
tovrstnih storitev in zagotovi, da se bodo te storitve izvajale v javnem zdravstvenem 
sistemu ter v svojem letnem poročilu o stanju pravne države nameni večji poudarek 
spolnemu in reproduktivnemu zdravju ter pravicam;

64. odločno obsoja diskriminacijo in segregacijo Rominj v ginekoloških ambulantah in 
porodnišnicah; pozdravlja, da je Češka republika sprejela zakon o odškodnini za žrtve 
prisilne in nezakonite sterilizacije, slovaška vlada pa je leta 2021 naredila korak naprej 
in se opravičila, ni pa še bil predlagan zakon o odškodnini; meni, da so pravice dostopa 
do zdravja, zlasti spolnega in reproduktivnega zdravja, temeljne pravice žensk, ki bi jih 
bilo treba okrepiti, v nobenem primeru pa ne omejiti ali odvzeti;

65. poziva vse države članice, naj spoštujejo telesno avtonomijo vseh ljudi, zlasti s 
prepovedjo pohabljanja spolnih organov interspolnih oseb, t. i. praks reparativne 
terapije in prisilne sterilizacije transspolnih oseb kot predpogoja za pridobitev pravnega 
priznanja spola; ponovno poudarja, da bi bilo treba zakone o priznavanju spola sprejeti 
v skladu z mednarodnimi standardi človekovih pravic, in sicer bi moralo biti priznanje 
spola cenovno ugodno, upravno in hitro ter temeljiti na samoopredelitvi;

66. poudarja, da je treba za namene prostega gibanja priznati vsa partnerstva, tudi ko gre za 
nedržavljane EU, ki so partnerji državljanov EU; je zelo zaskrbljen, ker se še vedno ne 
izvršuje sodba Sodišča Evropske unije v zadevi Coman & Hamilton (C-673/16), v kateri 
se priznava, da v zakonodaji EU o prostem gibanju izraz „zakonec“ vključuje zakonce 
istega spola; opozarja na pritožbo, ki je bila vložena pri Komisiji v zvezi z enakim 
primerom (A. B. in K. V. proti Romuniji – pritožba št. 17816/21); poudarja, da so 
tožniki Coman & Hamilton zaradi neukrepanja Komisije zadevo predložili Evropskemu 
sodišču za človekove pravice, da bi zagotovili pravno varstvo (Coman in drugi proti 
Romuniji – pritožba št. 2663/21); ponovno poziva Komisijo, naj začne postopke za 
ugotavljanje kršitev zaradi neizvrševanja sodbe v zadevi Coman & Hamilton;

67. pozdravlja zavezo Komisije, da bo leta 2022 objavila predlog uredbe o vzajemnem 
priznavanju starševstva med državami članicami, katere namen je zagotoviti pravno 
varnost mavričnim družinam po vsej EU;

68. poudarja zaskrbljujoče povečanje nasilja na podlagi spola in nasilja v družini med 
pandemijo covida-19; želi pohvaliti hitre odzive nekaterih nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih vlad, da bi sprejele ukrepe za pomoč žrtvam nasilja v družini, kot so povečanje 
števila telefonskih linij za pomoč in informacije, uvedba znakov za nasilje v lekarnah, 
začasne svetovalnice v trgovinah z živili ali prikriti načini za lažje prijavljanje nasilja v 
družini in zlorab; vendar opozarja, da je na splošno na voljo premalo zatočišč ali drugih 
možnosti varne nastanitve za žrtve; zato poziva države članice, naj obstoječim 
zatočiščem dodelijo ustrezna sredstva, da bi jim pomagale povečati njihove zmogljivosti 



ter bi bilo lažje vzpostaviti dodatna zatočišča in varne nastanitvene zmogljivosti za 
žrtve, vključno za mladoletnike s spremstvom; poleg tega poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo storitve za žrtve veljale za bistvene in bodo ostale odprte ter jih 
bodo dopolnjevali ustrezno in specializirano usposabljanje za policijske sile ter ciljno 
usmerjeni odzivi pravosodja, da bi bila pripravljenost v prihodnje večja;

69. obžaluje, da je nazadovanje na področju pravic žensk in deklet še večje, saj so nekatere 
države članice poskušale omejiti spolno in reproduktivno zdravje ter pravice, pri čemer 
so pandemijo covida-19 uporabile kot izgovor za omejitev dostopa do splava, 
kontracepcije in ginekoloških storitev; poudarja, da se kljub pandemiji v nekaterih 
državah članicah poskuša omejiti obstoječe pravno varstvo v zvezi z možnostjo žensk 
za opravljanje splava, vključno z uvedbo nazadnjaških pogojev za izvedbo splava, kot je 
obvezno pristransko svetovanje ali čakalna doba; zlasti obsoja več kot 20 
parlamentarnih poskusov na Slovaškem, da bi v tem obdobju omejili dostop do splavov; 
odločno poudarja, da je treba storitve na področju spolnega in reproduktivnega zdravja 
in pravic priznati kot bistvene in morajo biti na voljo tudi v času izrednih zdravstvenih 
razmer na svetovni ravni, saj so te storitve po naravi časovno občutljive;

70. poudarja, kako pomembno je zagotoviti, da bo odziv na krizo zaradi covida-19 
vključeval vidik spola in pripravo proračuna ob upoštevanju vidika spola, pa tudi 
naknadne ocene učinka na enakost spolov, kot je predlagano v strategiji Komisije za 
enakost spolov za obdobje 2020–2025; poziva institucije EU, naj zagotovijo 
vključevanje načela enakosti spolov v vse politike in ukrepe EU;

Svoboščine

71. opozarja, da je pomembno podpreti svobodo, pluralnost in neodvisnost medijev, 
zagotoviti preglednost medijskega lastništva in regulacijo koncentracije na trgu ter 
zaščito novinarjev; meni, da so za odpravo te prakse v EU potrebna zavezujoča pravila, 
ki bi neodvisnim medijem in novinarjem zagotavljala močno in stalno zaščito pred 
zlonamernimi tožbami, namenjenimi njihovemu utišanju ali ustrahovanju; poziva 
Komisijo, naj si bolj prizadeva za to in naj predlaga zavezujoče ukrepe, pa tudi zaščiti in 
spodbuja financiranje preiskovalnega novinarstva; 

72. obsoja uporabo strateških tožb za onemogočanje udeležbe javnosti, ki se uporabljajo za 
utišanje in ustrahovanje novinarjev in zagovornikov človekovih pravic, vštevši 
zagovornike pravic oseb LGBTI, ki kritizirajo zlorabe človekovih pravic; poudarja, da 
so strateške tožbe za onemogočanje udeležbe javnosti le ena od številnih groženj 
svobodnim in pluralističnim medijem, pri čemer druge vključujejo komercialni pritisk 
in zahteve, politični pritisk, novinarsko samocenzuro v zvezi s posebej spornimi 
vprašanji, negotovo poklicno pot novinarjev in veliko delovno obremenitev, pritisk, ki 
ga čutijo, da z nekritičnim poročanjem ohranijo dostop do elitnih virov, ter možnost, da 
se njihova profesionalna napredovanja razveljavijo, če kršijo neizrečene in 
internalizirane predpostavke v zvezi z ustrezno linijo, ki jo je treba sprejeti glede 
posebej spornih vprašanj, zlasti na področju zunanje politike; poziva države članice, naj 
zaščitijo in razvijejo neodvisne, pluralne in svobodne medije; v zvezi s tem obsoja vse 
ukrepe, namenjene utišanju kritičnih medijev ter spodkopavanju njihove svobode in 
pluralnosti; poudarja, da se je treba nujno boriti proti strateškim tožbam za 
onemogočanje udeležbe javnosti; pozdravlja nedavno pobudo Komisije za izdajo 
priporočila o zagotavljanju zaščite, varnosti in opolnomočenja novinarjev v Evropski 
uniji; poziva Komisijo, naj nemudoma predloži akt o svobodi medijev;



73. je zaskrbljen zaradi poročil, da so oblasti nekaterih držav članic iz političnih ali drugih 
neupravičenih vzrokov vohunsko programsko opremo Pegasus uporabile za vohunjenje 
za novinarji, politiki, odvetniki, akterji civilne družbe in drugimi posamezniki, s čimer 
so kršile pravo EU in vrednote iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji in Listine; izraža 
zaskrbljenost zaradi uporabe programa Pegasus proti novinarjem, aktivistom za 
človekove pravice, opozicijskim voditeljem in odvetnikom v Evropski uniji in zunaj 
nje; opozarja, da je Pegasus le eden od številnih primerov programov, ki jih državni 
subjekti zlorabljajo za nezakonit množični nadzor nad nedolžnimi državljani; pozdravlja 
ustanovitev preiskovalnega odbora za Pegasus v Evropskem parlamentu, ki bo preiskal 
obseg domnevnih kršitev pravic in svoboščin, zapisanih v členu 2 Pogodbe in Listini ter 
sprejel zaščitne ukrepe in priporočila;

74. opozarja, da so kampanje blatenja oseb LGBTIQ in civilne družbe na splošno bolj 
razširjene v državah članicah, v katerih je ogrožena svoboda medijev; odločno obsoja, 
da se po vsej Evropi v javnih medijih pojavljajo nenehne kampanje blatenja sodnikov, 
novinarjev in politikov, ki so kritični do aktualne vlade, vključno s strateškimi tožbami 
za onemogočanje udeležbe javnosti, ki jih vložijo vladne agencije, vladni uradniki, 
podjetja v državni lasti ali posamezniki, ki so tesno povezani z vladno koalicijo; poziva 
Komisijo, naj uporabi vsa zakonodajna in izvršilna orodja, ki jih ima na voljo, ter 
prepreči, da bi ta zastrašujoča dejanja ogrožala uresničevanje svobode izražanja; poziva 
Komisijo, naj v sodelovanju z novinarskimi organizacijami spremlja napade na 
novinarje in o njih poroča, prav tako pa naj poroča o tožbah, namenjenih utišanju ali 
ustrahovanju neodvisnih medijev, ter omogoči dostop do ustreznih pravnih sredstev;

75. obžaluje, da varnost novinarjev ni splošno zagotovljena; poudarja pomen pluralnosti 
medijev in potrebo po zaščiti novinarjev pred grožnjami in napadi, da bi preprečili 
samocenzuro, zagotovili svobodo izražanja in pravico do obveščenosti ter obvarovali 
novinarski poklic; poziva Komisijo, naj izboljša instrumente za ocenjevanje vladnih 
ukrepov, ki bi lahko ogrozili svobodo obveščanja in pluralizem;

76. obsoja napade in nasilje nad novinarji ter njihovo pridržanje, saj novinarji tako niso 
mogli poročati in s tem zgolj opravljati svojega dela; je močno zaskrbljen zaradi 
primerov policijskega nasilja med protesti, zlasti nad novinarji, in poziva k prevzemanju 
odgovornosti za ta dejanja; poziva Komisijo in države članice, naj poskrbijo za varnost 
in zaščito novinarjev, zlasti med protesti;

77. poudarja, da je v skladu z mednarodnim pravom o človekovih pravicah mogoče 
zakonito uvesti določene omejitve pravice do svobode mirnega zbiranja, da bi zaščitili 
javno zdravje ali druge legitimne interese, vendar morajo biti določene z zakonom ter 
nujne in sorazmerne z določenim ciljem; izraža globoko zaskrbljenost zaradi uvedbe 
splošne prepovedi ter določenih prepovedi in omejitev protestov, uvedenih v okviru 
pandemije covida-19, kadar te niso veljale za druga podobno velika javna srečanja, ter 
uporabe sile proti miroljubnim protestnikom; je zaskrbljen, ker imajo države članice 
različne pragove glede tega, kdaj lahko organi kazenskega pregona uporabijo silo in 
orožje za ohranjanje javnega reda; poziva države članice, naj zaščitijo temeljne pravice, 
kadar sprejemajo omejevalne ukrepe in zakone, ki kriminalizirajo svobodo izražanja, 
zbiranja in združevanja, ter spodbujajo okolje, v katerem bi bila kritika del zdrave 
razprave o vsakem vprašanju, ki zadeva javnost;

78. je globoko zaskrbljen zaradi napadov, nadlegovanja, nasilja in groženj novinarjem, 
zagovornikom človekovih pravic in drugim posameznikov, ki razkrivajo tuje 



vmešavanje, ter dezinformacijskih kampanj; poziva države članice, naj v okviru vse 
večje količine in hitrega širjenja dezinformacij, prevar in politične propagande v svoje 
učne načrte vključijo ciljno usmerjene, starosti primerne dejavnosti, osredotočene na 
razvoj kritičnega razmišljanja, medijske pismenosti in digitalnih znanj in spretnosti; 
poziva, naj se večji poudarek nameni državljanski vzgoji s poudarkom na temeljnih 
pravicah, demokraciji in sodelovanju v javnih zadevah;

79. ugotavlja, da se je položaj več držav članic na mednarodnih lestvicah svobode tiska 
poslabšal; opozarja, da so javni medijski zavodi nenadomestljivi, in poudarja, da je 
bistveno, da imajo in ohranijo neodvisnost brez političnega vmešavanja; odločno 
obsoja, da so med grožnjami medijski svobodi tudi nadlegovanje novinarjev in 
žvižgačev ter napadi nanje, neupoštevanje njihovega pravnega varstva ter medijski 
prevzemi ali politično motivirana dejanja v medijskem sektorju;

80. je močno zaskrbljen zaradi nadaljnjega slabšanja medijske svobode na Madžarskem, 
Poljskem in v Sloveniji ter zaradi različnih reform, ki so jih uvedle vladajoče koalicije, 
da bi zmanjšale raznolikost in utišale kritične glasove v medijih; poleg tega je 
zaskrbljen, ker nacionalne, regionalne in lokalne oblasti v nekaterih državah članicah 
nimajo preglednih in jasnih načel za razporeditev oglaševanja med mediji; globoko 
obžaluje, ker se je ekonomsko stanje medijev med pandemijo covida-19 poslabšalo in 
ker niso bili sprejeti nobeni posebni ukrepi za ublažitev vpliva krize na medije; 

81. je zaskrbljen zaradi ustanavljanja subjektov, ki so pod vladnim nadzorom ter 
obvladujejo velik del medijske krajine in si prisvajajo javne medijske hiše za služenje 
strankarskim interesom; opozarja, da močno koncentrirano medijsko lastništvo, bodisi v 
vladnih bodisi v zasebnih rokah, pomeni veliko tveganje za raznolikost informacij in 
stališč, ki se predstavljajo v medijih; želi opozoriti, da so svoboda izražanja in 
obveščanja s svobodo umetniškega izražanja ter medijska svoboda bistvene za 
demokracijo in pravno državo, ter poziva države članice, naj poskrbijo za neodvisnost 
svojih medijskih organov; želi opomniti, da je pravica do iskanja, prejemanja in širjenja 
informacij in zamisli v ustni, pisni in tiskani obliki, v umetniški obliki ali kakorkoli 
drugače sestavni del svobode umetniškega izražanja; 

82. poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezno izvajanje direktive o avdiovizualnih medijskih 
storitvah in nameni posebno pozornost neodvisnosti medijskih regulatorjev, 
preglednosti lastništva medijev in medijski pismenosti; poziva Komisijo, naj učinkovito 
uporablja postopek ugotavljanja kršitev, kadar države članice te določbe izvajajo 
nepravilno ali nepopolno;

83. ugotavlja, da so nekateri ukrepi, ki so jih države članice sprejele v odziv na covid-19, 
močno vplivali na pravico do zasebnosti in varstva podatkov, da posvetovanje z organi 
za varstvo podatkov ni bilo v celoti opravljeno, nujnost in sorazmernost ukrepov nista 
bili vedno jasno obrazloženi in da v številnih primerih zanje ni bilo trdne pravne 
podlage in ni bila opravljena ustrezna ocena; poziva Evropsko komisijo, Evropskega 
nadzornika za varstvo podatkov in Evropski odbor za varstvo podatkov, naj nemudoma 
ocenijo stanje;

84. izraža globoko zaskrbljenost zaradi slabega in neenakega izvrševanja splošne uredbe o 



varstvu podatkov1, zaradi česar obstaja tveganje, da bo postala papirnati tiger, ki 
državljanom EU ne zagotavlja dejanske zaščite; obžaluje, da Komisija ni upoštevala 
poziva Parlamenta k uvedbi postopka ugotavljanja kršitev zoper Irsko zaradi 
nezadostnega izvrševanja uredbe;

85. izraža zaskrbljenost zaradi notranjih smernic Evropske komisije o vodenju evidenc in 
arhivih, ki temeljijo na napačni razlagi Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu do 
dokumentov2, in zaradi izključitve besedilnih sporočil iz področja uporabe pravil o 
dostopu do dokumentov, kar je Evropska varuhinja človekovih pravic poimenovala kot 
„nepravilnost“; obžaluje, da nekatere države članice državljanom onemogočajo 
učinkovito uveljavljanje pravice do dostopa do dokumentov, in sicer po nepotrebnem 
zavlačujejo ali celo ukinjajo roke pri prošnjah za dostop do dokumentov; poudarja, da to 
ni le povzročilo nezaupanja državljanov EU v oblasti, ampak je tudi zmanjšalo 
pluralnost medijev v EU;

Razmere in kršitve temeljnih pravic na zunanjih mejah EU 

86. poudarja, da je reševanje življenj pravna obveznost po mednarodnem pravu in pravu 
EU; odločno obsoja kazenske postopke, ki potekajo v nekaterih državah članicah zoper 
organizacije civilne družbe in posameznike zaradi zagotavljanja humanitarne pomoči 
migrantom; poziva države članice, naj ne dovolijo kazenskega pregona posameznikov 
in organizacij civilne družbe, ki pomagajo migrantom iz humanitarnih razlogov;

87. obsoja, da nekatere države članice sprejemajo zakone, politike in prakse, ki 
onemogočajo resnično varstvo človekovih pravic beguncev, prosilcev za azil in 
migrantov na kopnem in na morju; poziva Komisijo in države članice, naj v središče 
svoje migracijske in azilne politike postavijo človekove pravice migrantov, prosilcev za 
azil in beguncev ter načelo delitve odgovornosti;

88. odločno obsoja primere zavračanja migrantov in beguncev ter kršitev temeljnih pravic 
in nasilja na zunanjih mejah EU nad migranti, begunci in prosilci za azil, ki so jih 
obsodile institucije, kot je Mednarodna organizacija za migracije3, ter kriminalizacijo 
humanitarnih delavcev in aktivistov in uporabo sredstev EU, kar je nesorazmerno 
prispevalo k izgradnji zaprtih objektov in krepitvi zunanjih meja; poziva Komisijo in 
države članice, naj vzpostavijo celovit sistem za spremljanje temeljnih pravic na 
zunanjih mejah za preiskovanje vseh obtožb glede zavračanja in kršitev temeljnih pravic 
ter povečajo preglednost ukrepov, sprejetih na zunanjih mejah, kot je pozvala Agencija 
EU za temeljne pravice4; poziva Komisijo, naj začne postopke za ugotavljanje kršitev, 
kadar obstajajo znaki zavračanja in nasilja; 

1 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL 
L 119, 4.5.2016, str. 1).

2 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o 
dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 
31.5.2001, str. 43).

3 Mednarodna organizacija za migracije, IOM calls for end to pushbacks and violence 
against migrants at EU external borders (IOM poziva k odpravi zavračanja migrantov 
in nasilja nad njimi na zunanjih mejah EU), 9. februar 2021.

4 Agencija EU za temeljne pravice, Poročilo o temeljnih pravicah za leto 2021, april 
2021.



89. izraža globoko zaskrbljenost po objavi informacij o Evropski agenciji za mejno in 
obalno stražo (Frontex), ki kažejo, da je agencija sodelovala pri zavračanju in bila z 
njim seznanjena; poziva agencijo Frontex, naj uporabi člen 46 svoje uredbe1 ter začasno 
ustavi vse operacije v državah članicah, kjer prihaja do takih primerov, ter zagotovi 
popolno preglednost in odgovornost za operativne dejavnosti te organizacije; poziva 
Komisijo, naj zadevo razišče in sprejme potrebne ukrepe, da bo agencija Frontex 
odpravila te prakse; 

90. poziva države članice, naj vzpostavijo pravilne postopke, na podlagi katerih bodo osebe 
zaslišane pred predajo sosednji državi ter uradno obveščene o sprejeti odločitvi; obsoja, 
da migranti in prosilci za azil, prijeti po prečkanju notranje ali zunanje meje EU, pred 
vrnitvijo v sosednjo državo članico niso sistematično zaslišani, pa tudi ne o tem 
sistematično obveščeni; opozarja na obveznost držav članic, da morajo vsem dejansko 
zagotavljati pravico do poštenega sojenja in pravico enakosti pred zakonom;

91. izraža globoko zaskrbljenost nad mladoletniki brez spremstva, ki prečkajo zunanje meje 
EU, zlasti njene vzhodne in južne meje, in poziva države članice, naj posebno pozornost 
namenijo položaju mladoletnikov brez spremstva na teh mejnih prehodih;

92. izraža globoko zaskrbljenost zaradi povečane uporabe tehnologije na mejah, ki je lahko 
izjemno vsiljiva; poziva Komisijo in države članice, naj vzpostavijo neodvisne 
mehanizme spremljanja na mejah, ki bi morali obsegati tudi spremljanje dejavnosti 
nadzora meja, in zagotovijo spoštovanje temeljnih pravic; 

Kazniva dejanja iz sovraštva in sovražni govor

93. je zaskrbljen zaradi širjenja sovražnega govora in kampanj blatenja v državah članicah, 
ki jih pogosto izvajajo visoki javni uslužbenci ali vodilni politiki in ki so posebej 
usmerjeni proti medijem, nevladnim organizacijam in nekaterim družbenim skupinam 
ali manjšinam, kot so osebe LGBTIQ; poudarja, da nedvomno vplivajo na prostor 
civilne družbe, saj ustvarjajo okolje, ki za civilno družbo in zagovornike človekovih 
pravic ni varno; je zaskrbljen, ker so se zgolj v letu 2021 zgodili številni napadi na 
urade in osebje LGBTIQ v več državah članicah;

94. obsoja vse vrste nasilja iz sovraštva, sovražnega govora in neutemeljenih ali 
zlonamernih obtoževanj na spletu in drugje, katerih vzrok je diskriminacija, na primer 
na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih 
značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti 
narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti; 
je zaskrbljen zaradi kaznivih dejanj sovražnega govora in spodbujanja k diskriminaciji 
ali nasilju, ki so se med pandemijo covida-19 razširila in povzročajo stigmatizacijo 
nekaterih posebno ranljivih oseb; opozarja, da sta rasizem in ksenofobija kaznivi dejanji 
in ne mnenji;

95. pozdravlja predlog Komisije o sklepu Sveta o vključitvi kaznivih dejanj iz sovraštva in 
sovražnega govora na evropski seznam kaznivih dejanj ter poziva Svet, naj si skrbno 
prizadeva, da bo soglasno sprejet; opozarja, da morajo Komisija in države članice 
sodelovati z internetnimi podjetji, da bi zagotovile ustrezne zaščitne ukrepe in dosledno 

1 Uredba (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2019 o 
evropski mejni in obalni straži (UL L 295, 14.11.2019, str. 1).



izvajale kodeks ravnanja za odpravo nezakonitega sovražnega govora na spletu;

Varstvo okolja

96. poudarja člen 37 Listine, ki potrjuje, da je treba v politike Unije vključiti ukrepe za 
doseganje visoke ravni varstva okolja ter izboljšanje kakovosti okolja;

97. poziva Komisijo, naj nemudoma sprejme ustrezne zakonodajne pobude in v skladu s 
prvotno časovnico izvede sprejetje dodatne načrtovane zakonodaje; poudarja, da je treba 
v postopke odločanja na vseh področjih politike in o pobudah nujno vključiti ustrezna 
okoljska vprašanja; meni, da mora biti trajnost vodilno načelo vseh makroekonomskih 
politik, da se zagotovi pravičen prehod na okoljsko trajnostno gospodarstvo, ob tem pa 
obvarujejo obstoječa in ustvarjajo nova trajnostna delovna mesta, in da bi se soočili z 
eno največjih groženj za človeštvo;

98. poziva EU, naj dosledno izvaja Aarhuško konvencijo, ki povezuje okoljske pravice in 
človekove pravice; poudarja, da imata lahko razvrednotenje okolja in to, da nekateri 
javni organi ne zagotavljajo informacij o resnih okoljskih tveganjih, resne škodljive 
posledice za posameznike, ki so izpostavljeni tem tveganjem; poziva k zaščiti 
novinarjev, aktivistov, nevladnih organizacij, zagovornikov pravic, žvižgačev in javnih 
nadzornikov, ki delujejo na teh področjih;

°

° °

99. naroči svoji predsednici, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


