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POBUDE

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

1. pozdravlja nov pristop Evropske komisije k spoštovanju temeljnih pravic, kar je odlično 
izhodišče za zagotavljanje večje zaščite in vidnosti temeljnih pravic Evropske unije;

2. želi, da bi navedeno metodologijo, s katero namerava Komisija v svojih zakonodajnih 
predlogih izvajati določbe iz Listine o temeljnih pravicah Unije, praktično in stvarno 
udejanjili;

3. meni, da je treba pozdraviti pozornost, ki jo Komisija namenja zaščiti temeljnih pravic 
skozi ves zakonodajni postopek; vendar ugotavlja, da je treba okrepiti vlogo Evropskega 
parlamenta kot demokratičnega organa par excellence v postopku ugotavljanja skladnosti 
zakonodajnih predlogov s pravicami, ki so določene v Listini;

4. poziva Komisijo, naj predvidi poseben postopek nadzora nad zaščito temeljnih pravic, v 
katerem bi Evropski parlament imel poglavitno vlogo;

5. meni, da bi bilo treba parlamentarne odbore bolj vključiti v nadzor skladnosti 
zakonodajnih predlogov s temeljnimi pravicami; predlaga predvsem spremembo 
poslovnika Evropskega parlamenta, tako da bo omogočal:

− da pristojni odbor za zaščito temeljnih pravic oceni vpliv vseh zakonodajnih 
predlogov Evropske komisije na pravice, določene v Listini;

− da vsakič, ko med zakonodajnim postopkom Evropski parlament ali eden od njegovih 
odborov opozori na težavo, ki se nanaša na zaščito temeljnih pravic, se zadeva 
posreduje v obravnavo pristojnemu odboru, ter se za to zagotovi potrebna uskladitev;

6. meni, da kljub obstoju splošnih posvetovalnih mehanizmov, je zelo pomembno večje 
vključevanje neodvisnih zunanjih organizacij in ustanov, ki se ukvarjajo s specifičnimi 
vprašanji s področja temeljnih pravic; zato poziva Evropsko komisijo, naj predvidi 
poseben mehanizem za posvetovanje s temi organizacijami in ustanovami med postopkom 
nastajanja zakonodajnih predlogov, ki bi lahko vplivali na temeljne pravice; 

7. meni, da mora bodoča agencija Evropske unije za temeljne pravice, na lastno pobudo ali 
na zahtevo drugih institucij, biti vključena v ta postopek z izdajanjem mnenj in /ali 
priporočil o vprašanjih, ki se nanašajo na temeljne pravice in ki so nastala med pripravo 
zakonodajnih predlogov ali med določenim zakonodajnim postopkom; 

8. poudarja, da je pomembno, da je sistematični notranji nadzor nad spoštovanjem temeljnih 
pravic v fazi nastajanja zakonodajnega predloga predmet razlagalnega poročila, ki naj 
utemelji spoštovanje teh pravic s pravnega vidika; 

9. poudarja, da je pomembno vnaprej predvideti primerne načine sporočanja in informiranja 
državljanov in evropskih institucij o notranjem nadzoru nad spoštovanjem temeljnih 
pravic, tudi s sestavljanjem rednih poročil na to temo.
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