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POBUDE 

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

Evropski parlament, 

1. pozdravlja osnutek Pogodbe o prvi Ustavi za Evropo in meni, da bi že sam napredek, ki 
je bil storjen na področju območja svobode, varnosti in pravice upravičil ratifikacijo 
osnutka Pogodbe s strani držav članic; 

2. meni, da Pogodba o Ustavi popolnoma odgovarja na pričakovanja Evropskega 
parlamenta glede osnovanja pravega skupnega območja svobode, varnosti in pravice; 

3. pozdravlja dejstvo, da: 

• Pogodba o Ustavi zapolnjuje pomanjkanje demokracije, ki označuje proces 
sprejemanja odločitev pri pravosodnem in policijskem sodelovanju v kazenskih 
zadevah ter da združenje Skupnosti v Unijo, razširitev zakonodajnega postopka na 
področjih, ki so prej spadala pod tretji steber ter uporaba glasovanja s kvalificirano 
večino dovoljujejo končno uresničenje "Unije prava"; 

• bo Listina temeljnih pravic vključena v Pogodbo o ustavi, kar bo zagotavljalo 
učinkovito zaščito pravic v Evropski uniji, kar je nujna predpostavka za uresničenje 
območja svobode, varnosti in pravice; 

• je bila v osnutku Pogodbe izražena pripravljenost za pristop Evropske unije k 
Evropski konvenciji za zaščito človekovih pravic; 

• zahvaljujoč ukinitvi stebrne strukture bo končno možno imeti skupno pravno osnovo 
za varovanje osebnih podatkov, dopuščajoč potrebno harmonizacijo obstoječih določb, 
še posebno na področju sodelovanja v kazenskih zadevah ter policijskega sodelovanja; 

• je bila priznana pravica zakonodajne pobude na področju pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah ter policijskega sodelovanja četrtini izmed držav članic, 
upoštevajoč, da za razliko od primera notranjega trga uresničevanje območja svobode, 
varnosti in pravice ne zmanjšuje, temveč povečuje vlogo držav članic, ki morajo zato 
znati predlagati Uniji rešitve za meddržavne probleme; 

• bo priseljevalna politika postala polnopravna politika Evropske unije, ki bo presegla 
zgolj obete nadzora notranje varnosti in spodbujanja solidarnosti ter enakopravne 
razdelitve odgovornosti med države članice na tem področju; naj se poleg tega izdela 
specifično pravno osnovo za integracijo državljanov iz tretjih držav, ki zakonito 
prebivajo v Uniji; 

• je bil storjen pomemben napredek na področju realizacije evropskega območja 
svobode, varnosti in pravice ter spodbujanja kakovosti pravosodja na evropski ravni; 
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• Pogodba o Ustavi določa okvir evropskega javnega reda, s katerim nista zaščiteni 
zgolj notranja in zunanja varnost držav članic, ampak tudi varnost Evropske unije ter 
da je potrebno v tej smeri okrepiti vloga Komisije ter agencij, kot sta Eurojust in 
Europol; 

• Europol ne bo več temeljil na medvladnem dogovoru, ampak na redni evropski 
zakonodaji, ter bo deloval pod nadzorom Evropskega parlamenta, državnih 
parlamentov in Sodišča; 

• pogodba Svetu dodeljuje primerno pravno podlago za poglobitev področja svobode, 
varnosti in pravice, zlasti z razširitvijo obsega harmonizacije kazenskega materialnega 
prava ali pristojnosti Urada evropskega javnega tožilca; 

• se še posebej okrepi vloga nacionalnih parlamentov, zlasti kar zadeva nadzorovanje 
spoštovanja načel subsidiarnosti in sorazmernosti, sodelovanja v postopku ocenjevanja 
Eurojusta in izvajanja politik, povezanih s področjem svobode, varnosti in pravice, s 
strani držav članic; 

• Ustavna pogodba bo olajšala boj Unije proti trgovini z ljudmi ter spolni zlorabi žensk 
in otrok (še posebno s členom II-65(3), ki prepoveduje trgovino z ljudmi in členom 
III-271(1), ki predvideva možnost določanja minimalnih pravil glede opredelitve 
kaznivih dejanj in kazni na področju posebno hudih oblik kriminala, kot so trgovina z 
ljudmi in spolna zloraba žensk in otrok); 

4. ugotavlja, da bi se na nekaterih področjih lahko delovalo v smeri večje integracije in se še 
posebno sprašuje glede: 

• omejitev, vpeljanih s klavzulo (člen III- 267(5)), ki dodeljuje samo državam članicam 
pravico določitve števila državljanov iz tretjih držav, ki lahko vstopijo na njihovo 
ozemlje, ter tako izključuje možnost oblikovanja prave evropske politike za 
upravljanje z zakonitimi vstopi v Evropsko unijo; 

• primernosti vključitve tako imenovane klavzule "emergency brake" (člen III- 270 (3)) 
za področje pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah; 

• primernosti obstoja posebnih dovoljenj, ki jih imajo nekatere države za odstopanje od 
ustave; 

• omejene vloge Evropskega parlamenta na področju pravosodnega sodelovanja v 
civilnih zadevah, predvsem kar se tiče družinskega prava; 

• omejevanja ukrepov za zamrznitev finančnih in drugih sredstev ter dobička, potrebnih 
za doseganje ciljev območja svobode, varnosti in pravice, na preprečevanje in boj 
proti terorizmu, kar je v nasprotju z besedilom Konvencije, ki je te ukrepe predvidelo 
tudi za preprečevanje in boj proti organiziranemu kriminalu ter trgovanju z ljudmi; 

• predlaganih omejitev pristojnosti Urada evropskega javnega tožilca; meni, da bi se 
njegove pristojnosti morale razširiti na področje zaščite finančnih interesov Unije 
(člen III-274); 
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5. priporoča, naj Odbor za ustavne zadeve pozove države članice, naj čimprej ratificirajo 
Pogodbo o Ustavi. 
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