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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spoštovanju Listine o temeljnih pravicah v zakonodajnih predlogih Komisije -
Metodologija za sistematičen in strog nadzor
(2005/2169(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o spoštovanju Listine o temeljnih pravicah v 
zakonodajnih predlogih Komisije (KOM(2005)0172),

– ob upoštevanju členov 6 in 7 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah1, proglašene v Nici 7. 
decembra 2000,

– ob upoštevanju ustavne pogodbe, podpisane 29. oktobra 2004 v Rimu, ki vključuje 
določbe Listine o temeljnih pravicah in jim tako daje pravno zavezujoč značaj,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. aprila 2004 o sporočilu Komisije v zvezi s 
členom 7 Pogodbe o Evropski uniji - spoštovanje in spodbujanje vrednot, na katerih 
temelji EU2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. maja 2005 o spodbujanju in varovanju 
temeljnih pravic: vloga nacionalnih in evropskih institucij, vključno z Agencijo za 
temeljne pravice3,

– ob upoštevanju poročila za leto 2005 o stanju temeljnih pravic v Evropski uniji, ki ga je 
pripravila mreža neodvisnih strokovnjakov Evropske unije,

– ob upoštevanju predloga uredbe Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne 
pravice (KOM(2005)0280) in predloga sklepa Sveta o pooblastitvi Agencije Evropske 
unije za temeljne pravice za izvajanje dejavnosti na področjih iz naslova VI Pogodbe o 
Evropski uniji (KOM(2005)0280),

– ob upoštevanju govora Joséja Manuela Barrosa, takrat imenovanega predsednika 
Evropske komisije, na zasedanju Evropskega parlamenta dne 17. novembra 2004,

– ob upoštevanju členov 45, 34 in 91 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve in mnenja Odbora za ustavne zadeve (A6-0000/2006),

A. ker Unija temelji na načelih svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin kot tudi načela pravne države, ta načela pa so skupna vsem državam 
članicam (člen 6 PEU),

  
1 UL C 364, 18.12.2000, str. 1.
2 UL C 104 E, 30.4.2004, str. 408.
3 UL C 117 E, 18.5.2006, str. 242.
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B. ker nosi Evropski parlament kot neposredno izvoljeno zastopstvo državljank in 
državljanov Evropske unije pri uresničevanju teh načel še posebej veliko odgovornost,

C. ker predstavlja postopek za preverjanje združljivosti vseh zakonodajnih predlogov z 
Listino o temeljnih pravicah eno od nujnih posledic, ki so izšle iz sprejetja Listine s strani 
Parlamenta, Sveta Komisije in vseh držav članic, kot tudi iz njene slavnostne razglasitve 
pred državljankami in državljani EU 7. decembra 2000 v Nici,

D. ker je bila Listina o temeljnih pravicah s soglasjem vseh držav članic vključena v 
pogodbo o evropski ustavi in ker je med procesom ratifikacije ostala nesporna za celotno 
evropsko javnost, celo v Franciji in na Nizozemskem, in lahko zato velja za izraz 
najglobljega in vseobsegajočega evropskega soglasja,

E. ker imajo sistematičnost, temeljitost, objektivnost, odprtost in preglednost tega procesa še 
toliko večji pomen, saj Listina o temeljnih pravicah na žalost vse do danes ni postala 
pravno zavezujoča,

F. ker predstavlja predlog Komisije o poglobitvi in boljši obveščenosti javnosti o postopku, 
ki je začel veljati leta 2001, znaten napredek pri njenem prizadevanju za razvoj resnične 
"kulture temeljnih pravic" v Evropski uniji,

G. ker je predlagani postopek obrnjen preveč navznoter, ker so merila prestroga, ker vloga 
Evropskega parlamenta ni zadostna in ker predlogi o vključitvi parlamentov držav članic, 
kot recimo britanskega zgornjega doma1, ostajajo neupoštevani, prav tako kot nujni stalni 
dialog med evropskimi institucijami in sodelovanje neodvisnih organizacij zavoljo večje 
objektivnosti,

H. ker resnična "kultura temeljnih pravic" v Uniji zahteva razvoj skupnega sistema nadzora 
temeljnih pravic, ki bi vključeval Svet in sklepe na področju medvladnega sodelovanja,

I. ker dogodki, kot so zapori in ugrabitve Cie, počasna preiskava in pomanjkljivo 
sodelovanje več vlad, ali pa prenos podatkov o letalskih potnikih brez zakonske podlage, 
samo rušijo zaupanje državljank in državljanov v sposobnost in voljo evropskih institucij, 
da ščitijo temeljne pravice in kaznujejo kršitve,

1. opozarja na zgodovinsko nalogo, da je treba pri "oblikovanju vse tesnejše zveze" (člen 1 
PEU) poleg razvoja instrumentov varnosti in prava ter gospodarskega in družbenega 
napredka oblikovati tudi instrumente svobode;

2. poudarja, da je potrebno premagati krizo ustavnega postopka, ohraniti glavne dosežke 
ustave in zagotoviti, da bo Listina o temeljnih pravicah nepreklicno pravno zavezujoča;

3. pozdravlja predloge Komisije za poglobitev in boljšo preglednost postopka za preverjanje 
spoštovanja temeljnih pravic v njenih zakonodajnih predlogih in v tem vidi prvi pozitivni 
rezultat ambicioznih ukrepov za varstvo temeljnih pravic, ki jih je v svojem govoru 17. 

  
1 House of Lords, European Union Committee, 16th Report of Session 2005-06, "Human Rights Proofing EU 
Legislation", 29. november 2005, odst. 149.
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novembra 2004 v Parlamentu napovedal predsednik Komisije José Manuel Barroso, ki je 
v ta namen ustanovil tudi delovno skupino;

4. poudarja, da "sistematični" nadzor, ki ga je predlagala Komisija, zahteva temeljit pregled 
vsakega zakonodajnega predloga in utemeljitev rezultata;

5. poziva Komisijo, da ponovno preuči svoj sklep o razdelitvi razmislekov o temeljnih 
pravicah v okviru presoje vplivov na obstoječe tri kategorije – gospodarske, družbene in 
okoljske učinke – in oblikuje posebno kategorijo "učinki na temeljne pravice", saj bo le 
tako zagotovila upoštevanje vseh vidikov temeljnih pravic;

6. poudarja pravico Komisije, da v teku celotnega zakonodajnega postopka v primeru 
sprememb, ki kršijo katero od temeljnih pravic, umakne svoj predlog, preden ga sprejme 
Svet;

7. zavrača pridržke Komisije pri vlaganju ničnostnih tožb "na podlagi političnega 
preverjanja posameznih primerov" in jasno poudarja brezpogojno prednost zaščite 
temeljnih pravic in svoboščin pred vsakršnimi političnimi pomisleki;

8. meni, da je treba postopek za upoštevanje Listine o temeljnih pravicah razširiti na celotni 
zakonodajni postopek in na komitologijo, okrepiti pozicijo Parlamenta, natančneje 
opredeliti vlogo nove Agencije za temeljne pravice in se bolj potegovati za njeno 
podporo;

9. v ta namen namerava spremeniti člen 34 svojega poslovnika, da bi Odboru za 
državljanske svoboščine zaupal tudi nadzor učinkov zakonodajnih predlogov, ukrepov in 
predpisov, ki so relevantni za temeljne pravice, kot tudi spremeniti člena 91 in 115, da 
bodo lahko resolucije Parlamenta veljale tudi za zadeve držav članic, da bi lahko tako 
Parlament čim prej začel izvrševati svoje odgovornosti v skladu s členoma 6 in 7 PEU;

10. poziva Svet, da okrepi sistematično preverjanje temeljnih pravic tudi na področjih 
medvladnega sodelovanja, objavi rezultate in prav tako zagotovi podporo Agenciji za 
temeljne pravice;

11. prosi parlamente držav članic, da predvsem na področju policijskega in pravosodnega 
sodelovanja ter na področju skupne zunanje in varnostne politike preverjajo skladnost 
vseh sklepov in ukrepov z Listino o temeljnih pravicah, da bo s tem ohranjena nedeljivost 
temeljnih pravic ter zagotovljeno sistematično in temeljito preverjanje temeljnih pravic v 
vseh politikah Unije;

12. poziva Svet in Komisijo, da v skladu s členom 4 PEU ter s členoma 200 in 212 PES 
vsako leto predložita poročilo o politiki Evropske unije na področju temeljnih pravic in 
da oblikujeta sistematičen, javen in stalen dialog o zaščiti temeljnih pravic v EU;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic, držav pristopnic in držav kandidatk.


