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Sporočilo Komisije je namenjeno predvsem ponazoritvi in večji uveljavitvi metodologije, ki 
že od leta 2001 predstavlja običajno prakso, namreč preverjanje skladnosti zakonodajnih 
aktov z določbami Listine o temeljnih pravicah. V tem primeru torej ne gre za novost, temveč 
za to, da se z rezultati kontrole, ki jo je opravila Komisija na področju temeljnih pravic, v 
večji meri seznanijo tudi preostali organi in državljani.

Kontrola, ki naj bi imela sistematičen in strog značaj– pojma, ki si zaslužita komentar – naj bi 
vključevala dve fazi: oceno vplivov (impact assessment), ki bi morala vključevati čim bolj 
popolno sliko različnih vplivov na pravice posameznika, in obrazložitveni memorandum, ki bi 
moral za nekatere zakonodajne predloge vsebovati oddelek, namenjen pravni podlagi za 
spoštovanje temeljnih pravic.

Vaš poročevalec pozdravlja pobudo Komisije, ki je korak v pravo smer, vendar pa želi 
opozoriti na nekatere vidike izbrane metodologije, ki jo je treba po njegovem mnenju kritično 
oceniti.

Mnenje poročevalca

Prva pripomba se nanaša na vlogo, ki jo ima Komisija pri nadzoru spoštovanja temeljnih 
pravic, opredeljenih v Listini. S tem v zvezi je treba omeniti, da je metodologija, ki jo je v ta 
namen predvidela Komisija, sicer ustrezna in služi namenu, vendar pa gre kljub vsemu za 
enostransko metodologijo s povsem notranjim značajem. Britanski zgornji dom je v 
svojem 16. zapisniku z zasedanja 2005-2006 navedel: "ne glede na to, kako dobre so notranje 
ureditve, izkušnje […] kažejo, da bi bilo za obveščanje in morebitno kontrolo akterjev v 
zakonodajnem procesu potrebno neodvisno strokovno znanje izven javne uprave"1. 

Vaš poročevalec meni, da je to stališče prepričljivo in da bi si bilo zato treba prizadevati za 
večjo vlogo Evropskega parlamenta in prihodnje agencije za temeljne pravice. Za Evropski 
parlament bi to dejansko pomenilo prilagoditev člena 134 Poslovnika, ki bi določal, kar sicer 
že počne Odbor za proračun v primeru vplivov na proračun, in Odbor za pravne zadeve v 
primeru pravnih podlag, da mora Odbor za državljanske svoboščine preveriti, kako novi 
ukrepi ali predpisi z možnimi vplivi na državljanske pravice vplivajo na temeljne pravice. Pri 
tem bi mu lahko bila v pomoč nova agencija za temeljne pravice. Agencija je sicer omenjena 
v predlogu Komisije, njena vloga pa ostaja še naprej nejasna. Poročevalec meni, da je treba to 
točko natančneje opredeliti.

Možnost, ki jo je prav tako treba pretehtati, morda v okviru delovne skupine, ki je bila 
ustanovljena v ta namen, je vključitev Parlamentov posameznih držav v metodologijo 
preverjanja skladnosti z Listino. S tem v zvezi britanski zgornji dom v svojem predhodno 
omenjenem poročilu navaja: "večje sodelovanje Evropskega parlamenta in nacionalnih 
parlamentov bi močno pripomoglo k zmanjševanju ugotovljenega pomanjkanja demokracije v 
mehanizmih, predlaganih v sporočilu "2. 

Druga pripomba se nanaša na merila za sprejetje odločitve, ali se bo za določen zakonodajni 
predlog preverjala skladnost z Listino. Poročevalec meni, da je predlog na tem mestu precej 
nenatančen. Doslej je bilo za vstavitev uvodne izjave "Spoštovanje Listine" odločilno dejstvo, 
da se zadevni zakonodajni predlogi ali akti nanašajo na temeljne pravice. Sedaj bosta za 
uvodno izjavo "Listina" odločilni dve merili: če gre za zakonodajni predlog, ki "omejuje 

  
1 Lordska zbornica, odbor za EU, 16. poročilo z zasedanja 2005-2006, " "Human Rights Proofing EU 

Legislation", 29. november 2005, odst. 149.
2 Lordska zbornica, op. cit. odstavek 110.
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temeljno pravico", za kar je treba navesti tehtne razloge, in če je namen zakonodajnega 
predloga "spodbujanje uresničevanja ali spoštovanja določene temeljne pravice"1.

Nasprotno vaš poročevalec meni, da bi morali biti vsi zakonodajni predlogi predmet stroge 
kontrole. Komisija bi torej morala za vsak posamezen primer utemeljiti svoje stališče, da je 
njen predlog skladen s temeljnimi pravicami. Po mnenju vašega poročevalca je to najmanj, 
kar se lahko pričakuje od "sistematične" kontrole. Poleg tega se naj bi ta kontrola izvajala 
med celotnim zakonodajnim postopkom in v okviru komitologije. Kot Komisija sama 
priznava, "se težave v zvezi s temeljnimi pravicami včasih pojavijo šele na ravni podrobnih 
izvedbenih določb"2. Vendar lahko težave nastopijo tudi v zvezi s predlogi sprememb, ki so 
bili pripravljeni za prvotni predlog Komisije. Tudi v tem primeru se vaš poročevalec v celoti 
pridružuje mnenju britanskega zgornjega doma, ki ugotavlja: "Pravica Komisije do ničnostne 
tožbe je zadnje sredstvo in njena uporaba je lahko zapletena s političnega in postopkovnega 
vidika". Iz tega razloga bi bilo zaželeno, da Komisija v teku zakonodajnega postopka zavrne 
vsak predlog spremembe, ki bi lahko kršil temeljne pravice. Po mnenju poročevalca bi bilo 
treba zavrnitev Komisije obravnavati v odboru za temeljne pravice v okviru zakonodajnega 
postopka v Evropskem parlamentu. Komisija pa bi si morala po potrebi tudi pridržati pravico, 
da lahko umakne predlog preden ga sprejme Svet3. Nadalje je treba pripomniti, da je Komisija 
v odstavku 29 svojega predloga napovedala, da si bo pridržala pravico, da po politični presoji 
posameznega primera sproži ničnostno tožbo, če gre za kršitev temeljnih pravic. V takšnem 
primeru morajo imeti pravni premisleki prednost pred političnimi premisleki, saj predstavljajo 
osnovo pravne varnosti in s tem pravne države.

Tretja in zadnja pripomba se nanaša na sklep Komisije, da pri oceni vplivov ne bo vzpostavila 
posebne kategorije za temeljne pravice. Namesto tega je Komisija uvodne izjave, ki se 
nanašajo na temeljne pravice, raje razvrstila v tri obstoječe kategorije: gospodarski, družbeni 
in okoljski vplivi. Vaš poročevalec temu odločno nasprotuje. Komisija pojasnjuje, da so 
temeljne pravice Listine raznolike in razporejene po vseh sektorjih. Ravno ta argument je po 
mnenju poročevalca tisti, ki govori v prid vzpostavitvi posebne kategorije, s čimer bi se zlasti 
preprečilo neupoštevanje določenih pravic, ki jih ni mogoče povsem jasno razvrstiti v eno 
izmed treh navedenih kategorij. Vzpostavitev posebne kategorije bi koristila razvidnosti 
prizadevanj Komisije na področju spoštovanja temeljnih pravic, ki spada med opredeljene 
cilje Komisije.4

Vaš poročevalec predlaga, da se omenjene točke upoštevajo, ko bo leta 2007 skupini 
komisarjev „temeljne pravice, boj proti diskriminaciji in enakost možnosti“ predložen končni 
rezultat notranjega nadzora, ki je predviden v sporočilu.

Spodbujanje kulture temeljnih pravic

Trenutno ne obstaja sistem za zgodnje opozarjanje, ki bi omogočal sistematično zaznavanje 
nevarnosti jasne kršitve temeljnih pravic s strani držav članic v skladu s členom 6(1) Pogodbe 
EU. V skladu s členom 7(1) Pogodbe EU lahko Svet "na utemeljen predlog tretjine držav 
članic, Evropskega parlamenta ali Komisije" ugotovi, da obstaja takšna nevarnost in hkrati 
tudi pozove neodvisne osebe, da predložijo poročilo o stanju v zadevni državi članici. Vendar 
pa podlaga tovrstnih predlogov ni opredeljena. Drugače povedano Pogodba določa postopek, 
ki omogoča reagiranje na nevarnost, ne pa tudi pravočasnega zaznavanja nevarnosti ali celo 

  
1 KOM (2005) 172 konč., odst. 22.
2 KOM (2005) 172 konč, odst. 14.
3 Lordska zbornica, op. cit. odstavek 94
4 KOM (2005) 172 konč., odst. 31.



PE 369.921v03-00 4/4 DT\615825SL.doc

SL

preprečevanja njenega nastanka. Po mnenju vašega poročevalca gre tu za vrzel, ki jo je treba 
odpraviti. Iz pravice do pobude za sprožitev postopka v skladu s členom 7(1) Pogodbe EU 
izhaja tudi neizogibna, avtonomna odgovornost Evropskega parlamenta za vzpostavitev 
ustreznega sistema za zgodnje opozarjanje. Ker ima v skladu s členom 7(1) tudi tretjina držav 
članic in Komisija pravico do predloga, mora takšen sistem za zgodnje opozarjanje nastati v 
tesnem sodelovanju in medsebojnem soglasju. Če se resnično želi spodbujati kultura 
temeljnih pravic, kot ugotavlja Komisija v svojem sporočilu, je treba zagotoviti potrebna 
sredstva, da bi preprečili dvome v verodostojnost takšnih izjav.

Vaš poročevalec želi opozoriti še na dva druga vidika, o katerih bi morala Komisija v 
prihodnosti razmisliti. Listina o temeljnih pravicah Evropske unije na področju temeljnih 
socialnih pravic je bistveno širše zastavljena kot pa Evropska konvencija o človekovih 
pravicah. Zato je treba posebno pozornost nameniti spoštovanju "novih" temeljnih socialnih 
pravic, ki predstavljajo dejansko zgodovinsko dodano vrednost Listine. Da bi zagotovili 
nadaljevanje reform v novih državah članicah, postajajo zahteve po nadzoru s pristopi novih 
držav članic in potekajočimi pristopnimi pogajanji vedno glasnejše. Pri tem ima spoštovanje 
temeljnih pravic osrednjo vlogo. O vključitvi bodoče agencije za temeljne pravice v 
morebiten tovrsten nadzor je treba premisliti.

V zvezi s spodbujanjem kulture temeljnih pravic si je treba tudi zastaviti vprašanje, ali je bilo 
v zadostni meri izkoriščeno delo mreže strokovnjakov za temeljne pravice, ki sedaj že tri leta 
na podlagi sistematične analize spoštovanja členov Listine pripravlja letno poročilo o položaju 
temeljnih pravic v EU, ali ne bi moralo to poročilo poleg pravnih vidikov vključevati tudi 
politične vidike, in kako bi se lahko Evropski parlament spoprijel s kršitvami temeljnih 
pravic, ugotovljenimi v tem poročilu. Evropski parlament ima kot neposredno izvoljen 
predstavnik evropskih državljank in državljanov vlogo varuha temeljnih pravic in bi moral pri 
opravljanju te naloge v večji meri upoštevati, da "se mora pri opravljanju te posebne naloge 
na nepristranski, preudaren, odgovoren in pravičen način zavzemati za varovanje skupnih 
temeljnih načel, vrednot in pravic "1.. Ker se bo pristojnost za pripravo letnega poročila v 
prihodnosti prenesla na agencijo za temeljne pravice, bi bilo smiselno že sedaj premisliti o 
morebitni dejanski uporabi poročila.

Evropski parlament bi lahko premislil o spremembi členov 191 in 115 Poslovnika in tako 
omogočil, da se lahko resolucije na plenarnih zasedanjih nanašajo tudi na razmere v državah 
članicah EU. Ker gre v splošnem za nujne resolucije, je treba Komisiji in Svetu omogočiti, da 
lahko podata prvi odgovor. To bi pripomoglo k večji verodostojnosti, saj se vedno pogosteje 
izkaže, da je težko razlikovati med notranjimi in zunanjimi razsežnostmi človekovih pravic.

V zvezi s trajnim nadzorom se zastavlja tudi vprašanje, s katerimi sredstvi je mogoče na 
najboljši način doseči dejansko sinergijo med EU in zlasti med Evropskim parlamentom in 
drugimi mednarodnimi organizacijami, ki se zavzemajo za človekove pravice. Glede na 
izkušnje in znanje, ki ga je na tem področju pridobil Svet Evrope, bi bilo zaželeno skleniti 
sporazume v skladu s členom 300 Pogodbe ES in členoma 24 in 38 Pogodbe EU, da bi na tem 
področju spodbudili sodelovanje in izmenjavo informacij, ki sta bistveni predpostavki za 
vzpostavitev delujoče in učinkovite agencije za temeljne pravice. 

  
1 Glej resolucijo Evropskega parlamenta z dne 20. aprila 2004 o sporočilu Komisije o členu 7 Pogodbe o EU: 
varovanje in spodbujanje temeljnih vrednot Evropske unije (KOM (2003) 606 - C5-0594/2003 - 2003/249 (INI).


