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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:

1. poudarja številne izboljšave, ki jih prinaša ustava že obstoječim pogodbam na področju 
varnosti, svobode in pravičnosti, in predvsem:konec strukturiranja v "stebre", kar bo 
omogočilo poenotenje na ravni Skupnosti večine postopkov sedanjega tretjega stebra; 
razširitev glasovanja s kvalificirano večino; razširitev pristojnosti Sodišča Evropskih 
skupnosti, okrepitev vloge Parlamenta kot sozakonodajalca; vključitev Europola, 
ustanovljenega na medvladni osnovi, v okvir Skupnosti, medtem ko je danes predmet 
nezadostnega demokratičnega nadzora; vključitev listine o temeljnih pravicah v besedilo 
ustave, kar bi ji dalo zakonodajno vrednost; predviden pristop Unije k Evropski konvenciji 
o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin; okrepitev Eurojusta; načrt za 
ustanovitev Evropskega javnega tožilstva;okrepljena vloga nacionalnih parlamentov in 
Evropskega parlamenta pri ocenjevanju;

2. se veseli, ker je 17. in 18. oktobra 2005 prišlo do srečanja med Evropskim parlamentom in 
nacionalnimi parlamenti ("Parlamentarna srečanja"), na katerem so razpravljali o 
pravosodnem in policijskem sodelovanju v Evropi; poudarja, da je srečanje pokazalo 
splošno prepričanje, da ustava prinaša mnogo izboljšav na tem področju ter da je nujno 
večje sodelovanje med parlamenti Unije, predvsem za okrepitev demokratičnega nadzora 
in učinkovitosti Europola in Eurojusta; 

3. priznava, da se ratifikacija ustave trenutno sooča z veliki težavami, ki zahtevajo še večji 
napor nacionalnih vlad in parlamentov, kakor tudi institucij Unije, da bi Unija pridobila 
sredstva in bi se ustrezno odzvala na trenutne izzivi ter na pričakovanja državljanov, 
predvsem v boju proti kriminalu in terorizmu, vendar hkrati dosledno spoštovala temeljne 
svoboščine;

4. meni, da je nujno potrebno odpraviti demokratični primanjkljaj, ki je še vedno značilen za 
področje svobode, varnosti in pravičnosti, in meni, da je torej nujno potrebno začeti 
izvajati predvidene "premostitvene ukrepe", ki so predvideni v:
- členu 67 Pogodbe ES, predvsem kar zadeva zagotavljanje popolne pristojnosti 

Sodišča Evropskih skupnosti, in
- členu 42 Pogodbe EU, tako kot je to določbo uvedla Maastrichtska pogodba;

5. s tem v zvezi opozarja na nedavne pridobitve Sodišča Evropskih skupnosti na področju 
pristojnosti Skupnosti pri določanju kazenskih sankcij ter pravil o vzajemnem priznavanju 
sodnih odločb (zadeva Gözütök) in načela "ne bis in idem" (zadeva Pupino);

6. meni, da je prednostna naloga dosledno upoštevanje učinka politike Unije na temeljne 
pravice, in poudarja, da je nujno potrebno ustanoviti Agencijo za temeljne pravice, ki bo 
pomagala institucijam pri uresničevanju nalog in ki bo pri tem upoštevala načela, ki so 
izražena v resoluciji, ki jo je dne 26. maja 2005 Parlament sprejel z absolutno večino, 
skladno s členom 192 Pogodbe ES; meni, da mora biti agencija ustanovljena s 
soodločanjem Parlamenta in Sveta, biti mora popolnoma neodvisna, upravljati pa jo mora 
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človek z bogatimi izkušnjami na področju temeljnih pravic, ki bo izbran s postopkom, ki 
bo zagotavljal enakopravnost med Parlamentom in Svetom.


