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POBUDE

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

Nova pogodba: dolgo pričakovani izhod iz pravne in institucionalne zmede v politikah, ki se 
nanašajo na območje svobode, varnosti in pravice

1. pozdravlja naslednje splošne izboljšave, ki jih nova pogodba uvaja pri politikah, 
povezanih z območjem svobode, varnosti in pravice: 

a) pravno dosledno, zavezujoče in pregledno razmerje med temeljnimi pravicami, 
opisanimi v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije, in z njimi povezanimi 
politikami EU na ravni pogodbe, da bo mogoče zagotoviti varstvo teh pravic in 
njihovo uveljavljanje. Če bo listina zavezujoča, bo lahko zakonodajalec EU 
dosledneje izvajal vse politike, ki bi lahko vplivale na temeljne pravice posameznika. 
To ne bo veljalo le za politike, ki se izrecno nanašajo na območje svobode, varnosti 
in pravice, kot sta pravica do azila ali pravica do nepristranskega sojenja, ampak tudi 
za bolj splošne politike, povezane z varstvom človekovega dostojanstva pred vsemi 
oblikami diskriminacije, varstvom manjšin, pravico do preglednosti in dobrega 
upravljanja na evropski ravni, socialnimi pravicami in pravico do varstva podatkov. 
S pristopom k evropski konvenciji o človekovih pravicah se bo ta povezava še 
okrepila, ker bodo institucije EU odslej odgovorne pred Evropskim sodiščem za 
človekove pravice;

(b) izhod iz zmedenega institucionalnega in pravnega položaja, ki je nastal pred 
petnajstimi leti z maastrichtsko pogodbo, ki je vzpostavila vzporedno, začasno 
pravno ureditev za politike pravosodja in notranjih zadev (tako imenovani tretji 
steber). S ponovno uvedbo polne pristojnosti Sodišča bo znova vzpostavljena pravna 
država tam, kjer je še ni, z vključitvijo Evropskega parlamenta v postopku 
soodločanja pa se bo znatno povečala demokratična legitimnost teh politik;

(c) okrepitev demokratične odgovornosti EU z razširitvijo postopka soodločanja (redni 
zakonodajni postopek) na ukrepe, ki se nanašajo na policijsko in pravosodno 
sodelovanje v kazenskih zadevah. Dobrodošlo bi bilo tudi, da bi Svet moral dobiti 
soglasje Parlamenta, če bi želel vzpostaviti minimalna pravila za „druge“ posebne 
vidike kazenskega postopka, Eurojust preoblikovati v evropsko javno tožilstvo in 
razširiti njegove pristojnosti;

(d) vključitev Evropskega parlamenta v sklepanje mednarodnih pogodb EU. Kljub 
členu 21 Pogodbe o EU, ki predvideva posvetovanje s Parlamentom, se Svet ni nikoli 
posvetoval z njim, čeprav se je očitno pogajal o sporazumih, ki so zadevali temeljne 
usmeritve skupne zunanje in varnostne politike (kot je bilo v primeru sporazuma o 
izročitvi in medsebojni pravni pomoči med EU in ZDA);

(e) odpravo načela soglasja Sveta v nekaterih primerih. Sistem kvalificirane večine bo 
omogočil pogajanja v institucijah EU in privedel do sprejetja višjih standardov za 
varstvo temeljnih pravic (načelo soglasja v nasprotju s tem daje prednost 
minimalnemu skupnemu imenovalcu in v nekaterih primerih povzroča dvome o 
dodani vrednosti zakonodaje EU).
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Nova pogodba bo s prilagoditvijo postopkov kvalificirani večini in soodločanju 
olajšala sprejetje ukrepov v skladnem političnem okviru, za katere zdaj deloma velja 
soglasje in deloma kvalificirana večina (na primer zakonito in nezakonito 
priseljevanje); 

(f) uskladitev zakonodajnih instrumentov. Evropska unija bo namesto skupnih stališč, 
okvirnih sklepov, sklepov in konvencij v smislu sedanjega člena 34 Pogodbe o EU 
sprejemala običajne instrumente Skupnosti, torej uredbe, direktive in sklepe 
zakonodaje Skupnosti, ki bodo privedli do druge pomembne spremembe, to je 
možnosti neposrednega učinka teh zakonodajnih aktov;

(g) izboljšanje preglednosti in odgovornosti v odnosih med institucijami EU in 
državljani, civilno družbo, političnimi strankami in nacionalnimi parlamenti. V tem 
pogledu je velikega pomena posebna ureditev, ki je bila vzpostavljena za vrednotenje 
politik, ki se nanašajo na območje svobode, varnosti in pravice, v EU, ker bo na 
pregleden način vključila Komisijo, nacionalne vlade, Evropski parlament in 
nacionalne parlamente. Parlament glede dobrega upravljanja v EU poziva Komisijo 
in Svet, naj pospešita posvetovanje o praktičnem izvajanju načrtovanega evropskega 
javnega tožilstva, kot glavnega pogoja za uresničevanje ciljev iz prvega stavka te 
točke;

2. obžaluje, da je bilo treba za te izboljšave plačati naslednjo ceno:

(a) v skladu s členom 10 protokola o prehodnih določbah pogodbe bodo ukrepi, sprejeti 
v okviru tretjega stebra, še pet let od začetka veljavnosti pogodbe pod nadzorom 
Komisije in Sodišča. Nerazumljivo je, zakaj so se države odločile, da bodo za tako 
dolgo obdobje podaljšale stanje, ki ga same priznavajo za nezakonitega. Vprašanje 
je, kako čim bolj zmanjšati negativni vpliv na državljane EU:

- prvi odgovor daje že protokol, ki določa, da za spremenjene akte prehodno 
obdobje ne velja. Institucije bi se morale vprašati, ali ne bi bilo bolje takoj po 
začetku veljavnosti nove pogodbe spremeniti nekatere obstoječe, manj 
zadovoljive ukrepe tretjega stebra;

- drugi odgovor bi lahko bil, da se uradno sprejetje ukrepov, ki temeljijo na tretjem 
stebru in lahko vplivajo na temeljne pravice državljanov, preloži na obdobje med 
1. januarjem in majem 2009. Nekaj mesecev zamude bo za državljane EU 
razumljivo, če bodo nova pravila izvršljiva pred evropskim sodiščem;

(b) uvedene so bile dokaj zapletene določbe za primer, ko država članica meni, da bi 
osnutek direktive prizadel temeljne vidike njenega kazenskopravnega sistema, ali ko 
ni mogoče doseči soglasja (policijsko sodelovanje). V takšnih okoliščinah lahko 
država članica zahteva, da se predlog direktive predloži Evropskemu svetu. Prvi 
razlog je popolnoma razumljiv in celo upravičen, ker bi veljal tudi za položaj, ko bi 
država članica tvegala znatno zmanjšanje varstva temeljnih pravic, drugi pa je bolj 
problem ravnovesja moči. 

V teh primerih se „redni“ zakonodajni postopek prekine za štiri mesece. Če 
sporazuma ni mogoče doseči in če želi najmanj devet držav članic na podlagi 
zadevnega osnutka direktive vzpostaviti okrepljeno sodelovanje, se šteje, da je 
pooblastilo za nadaljevanje okrepljenega sodelovanja dano (zato soglasje Parlamenta, 
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kot zahteva člen 280 Pogodbe o ES, ni potrebno). Če se uporablja redni postopek, je 
treba poudariti, da bo moral biti ukrep vseeno sprejet v postopku soodločanja s 
Parlamentom; 

(c) sistem vključitve in zavrnitve bo postal še bolj zapleten. Čeprav nove določbe o 
okrepljenem sodelovanju ne bodo veljale za ukrepe, ki gradijo na schengenskem 
pravnem redu, bo schengenska ureditev spremenjena (glej spodaj). Poleg tega se 
bodo druge možnosti zavrnitve, ki veljajo za ukrepe v zvezi s schengenskim pravnim 
redom, na primer pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah, razširile na 
pravosodno in policijsko sodelovanje (glej spremembe k schengenskim protokolom 
ter stališče Združenega kraljestva, Irske in Danske);

(d) glede posebnega položaja Združenega kraljestva in Irske je treba opozoriti, da 
Evropski parlament ni bil zaprošen za mnenje, ko je bil v letih 2000 in 2001 sprejet 
poseben položaj za ti dve državi v schengenski ureditvi. Zdaj mora Združeno 
kraljestvo sodelovati na področjih, kjer je vključeno v schengenski pravni red, na 
področjih, kjer ni, pa mu ni treba.1 Sprememba schengenskega protokola tega vidika 
ne bo spremenila, Združenemu kraljestvu in Irski pa bo omogočila, da ne bosta 
sodelovala pri ukrepu, ki temelji na schengenskem pravnem redu in v katerega sta se 
že vključila.

To bo verjetno povzročilo nadaljnjo razdrobljenost pravil. Parlament ne bo zaprošen 
za mnenje glede sodelovanja pri ukrepu in glede vpliva na schengenski pravni red. 
Kljub temu bo treba ukrep še vedno sprejeti s soodločanjem, kjer je ta postopek 
predpisan;

(e) poleg tega bosta lahko Združeno kraljestvo in Irska zavrnila sodelovanje pri 
predlogih za spremembo ukrepov iz naslova IV, čeprav sta se prej že odločila za 
sodelovanje, in ju ne bodo zavezovala nova pravila o varstvu podatkov, ki so bila 
sprejeta na osnovi določbe nove pogodbe, po kateri Združeno kraljestvo in Irska nista 
zavezana vsebinskim pravilom o policijskem in pravosodnem sodelovanju v 
kazenskih zadevah; 

3. meni, da izboljšave v novi pogodbi odtehtajo njene slabosti. Institucije EU bi morale 
narediti vse, kar je v njihovi moči, da bodo novo pogodbo vse države članice uspešno 
ratificirale, ter:

(a) obvestiti državljane EU o njihovih novih pravicah in o novem pravnem okviru EU ter 
hkrati pozvati države članice, da začnejo obširne informacijske kampanje in uvedejo 
posebno strokovno usposabljanje za nacionalne sodne oblasti in varnostne službe, da 
bi preprečili nezakonito diskriminacijo med evropskimi državljani;

(b) vključiti nacionalne parlamente v opredelitev prihodnjega večletnega programa v 
območje svobode, varnosti in pravice, meni, da bi lahko ta vključitev najustrezneje 
potekala prek 

                                               
1 Svet zato Združenemu kraljestvu ni dovolil sodelovanja pri vzpostavitvi Frontexa in sprejetju Uredbe Sveta (ES) 
št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in 
potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice, Združeno kraljestvo pa je vložilo tožbi proti Svetu (zadevi C-77/05 –
Združeno kraljestvo proti Svetu [2007] ECR I-0000 in C-137/05 – Združeno kraljestvo proti Svetu [2007] ECR I-0000).
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- neformalnih forumov (kakor je skupina Future, ki se bo redno sestajala med 
predsedstvi Sveta v letih 2008 in 2009);

- formalnega, rednega in pravočasnega posredovanja vseh pripravljalnih besedil 
zakonodajnih aktov, od začetnih zakonodajnih predlogov, da bi se izognili 
diskriminaciji med nacionalnimi poslanci in evropskimi državljani;

(c) v letu 2008 voditi pogajanja o sprejetju vseh potrebnih ukrepov v začetku leta 2009, 
ki bodo potrebni za uspešen začetek novega območja svobode, varnosti in pravice, ki 
ga bo razglasil novoizvoljeni Parlament v letu 2010; ob upoštevanju nacionalnih 
in/ali parlamentarnih zadržkov, izraženih glede števila zakonodajnih postopkov, 
poziva Komisijo in Svet, naj z vidika nove pravne podlage, ki jo uvaja lizbonska 
pogodba, in rezultatov politične razprave ponovno preučita naslednja zakonodajna 
besedila:

Splošne pravice

 okvirni sklep o procesnih pravicah (2004/0113(CNS)),

 okvirni sklep o varstvu podatkov v varnostne namene (se vključi v revizijo direktive 
95/46) (2005/0202(CNS)) (parlamentarni pridržki Danske, Irske, Nizozemske, Švedske in 
Združenega kraljestva),

Pravosodno sodelovanje

 okvirni sklep o boju proti rasizmu in ksenofobiji (2007/2067(CNS)) (parlamentarni 
pridržki Švedske, Nizozemske, Danske, Irske in Latvije),  

 okvirni sklep o sklepih „v odsotnosti“ (še ni predložen), 

 okvirni sklep o evropskem dokaznem nalogu (2003/0270(CNS)) (parlamentarni pridržki 
Švedske in Danske), 

 okvirni sklep o vzajemnem priznavanju obsodb (2005/0018(CNS)) (parlamentarni 
pridržki Švedske, Nizozemske in Irske),

 okvirni sklep o nalogih za nadzor v predsodnih postopkih (2006/0158(CNS)),

 okvirni sklep o izmenjavi podatkov iz kazenskih evidenc (2005/0267(CNS)) 
(parlamentarni pridržki Švedske, Finske, Nizozemske, Irske, Grčije in Danske),

 okvirni sklep o Eurojustu (še ni predložen),

Policijsko sodelovanje

 okvirni sklep o boju proti organiziranemu kriminalu (parlamentarni pridržek Švedske),

 okvirni sklep o dostopu do vizumskega informacijskega sistema (VIS) v varnostne 
namene (se vključi kot predlog spremembe uredbe o VIS) (2005/0232(CNS)), 
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 okvirni sklep o dostopu do Eurodaca v varnostne namene (se vključi kot predlog 
spremembe uredbe o VIS) (2006/0310(CNS)),   

 okvirni sklep o Europolu (treba je počakati na posvetovanje z Evropskim parlamentom); 

4. izraža pripravljenost sodelovati s Komisijo in predsedstvom Sveta pri preoblikovanju teh 
predlogov v letu 2008 ter si pridržuje pravico do dajanja vseh formalnih priporočil, ki so 
potrebna za izboljšavo že doseženih političnih sporazumov, kakor je predvideno v členu 
39 Pogodbe o EU; v ta namen predlaga, da se v začetku leta 2008 ustanovi delovno 
skupino na visoki ravni, pristojno za odprto razpravo o izboljšavah, ki jih je treba opraviti 
za navedena besedila; 

5. pozdravlja izjavo konference glede člena 10 protokola o prehodnih določbah (izjava 39a) 
in poziva Komisijo, naj začne že v letu 2008 pripravljati predlog spremembe ali 
nadomestitve pravnih aktov, ki so se že pokazali kot nezadovoljivi ali neučinkoviti (na 
primer konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah ali drugih besedil, 
pri katerih izkušnja kaže, da jih je treba izboljšati);      

6. meni, da je treba od leta 2008 Parlament redno obveščati ter se z njim posvetovati o 
glavnih programih in sporazumih s tretjimi državami, kakor so sporazumi z Rusijo, ki se 
nanašajo na območje svobode, varnosti in pravice, mednarodna strategija proti trgovanju 
z ljudmi ter zadeve, povezane s trgovanjem z drogami, preprečevanjem terorizma in 
bojem proti njemu, čeprav takšno posvetovanje ni obvezno.
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