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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 
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Nadali«,.,,,- . anie iz Poročevalca št. 4/11 

POJASNILA GLEDE LISTINE 

O TEMELJNIH PRAVICAH 

Ta pojasnila so bila prvotno pripravljena pod vodstvom predsedstva Konvencije, ki je sestavil 

°snutek Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. V luči priprave dopolnitev besedila Listine s 
strani Evropske konvencije (zlasti členov 51 in 521) in nadaljnjega razvoja prava Unije so bila ta 

P°jasnila posodobljena pod vodstvom predsedstva Evropske konvencije. Čeprav sama nimajo 

Pravne veljave, so dragoceno razlagalno orodje, namenjeno pojasnjevanju določb Listine. 

• 

PREAMBULA 

EVr°pski narodi so pri oblikovanju vse tesnejše zveze odločeni na podlagi skupnih vrednot deliti 

Prihodnost. 

^ja, ki se zaveda svoje duhovne in moralne dediščine, temelji na nedeljivih in univerzalnih 

^dnotah človekovega dostojanstva, svobode, enakopravnosti in solidarnosti; temelji na načelu 

^okracije in na načelu pravne države. Posameznika postavlja v središče svojih dejavnosti z 

postavitvijo državljanstva Unije in oblikovanjem območja svobode, varnosti in pravice. 

' Hi - in 11-112. člen Ustave. 

"ar20^ 
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Ob spoštovanju raznolikosti kultur in tradicij evropskih narodov ter nacionalne identitete držav 

članic in organizacije njihovih organov oblasti na državni, regionalni in lokalni ravni prispeva Uruja 

k ohranjanju in razvijanju teh skupnih vrednot; prizadeva si za spodbujanje uravnoteženega & 

trajnostnega razvoja ter zagotavlja prosti pretok oseb, storitev, blaga in kapitala ter svobodo 

ustanavljanja. 

V ta namen je treba glede na spremembe v družbi, socialni napredek ter znanstveni in tehnični 

razvoj okrepiti varstvo temeljnih pravic z listino, ki te pravice še bolj poudari. 

Ta listina ob upoštevanju pristojnosti in nalog Unije ter načela subsidiamosti potrjuje pravice, kot 

izhajajo zlasti iz skupnih ustavnih tradicij in mednarodnih obveznosti držav članic, Evropske 

konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, socialnih listin, ki sta jih sprejel3 

Unija in Svet Evrope, ter sodne prakse Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekov 

pravice. V tem okviru sodišča Unije in držav članic Listino razlagajo ob ustreznem upoštevanju 

pojasnil, oblikovanih pod vodstvom predsedstva konvencije, kije Listino sestavila, in ki so bila 

dopolnjena pod vodstvom predsedstva Evropske konvencije. 

Uživanje teh pravic je povezano z odgovornostmi in dolžnostmi do soljudi, človeške skupnosti in 

prihodnjih generacij. 

Zato Unija priznava pravice, svoboščine in načela, navedena v nadaljevanju. 
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NASLOV I 

DOSTOJANSTVO 

ČLEN 11 

rt - . 

Človekovo dostojanstvo 

Ovekovo dostojanstvo je nedotakljivo. Treba gaje spoštovati in varovati. 

Zjasnilo 

°vekovo dostojanstvo ni zgolj samo po sebi temeljna pravica, temveč predstavlja osnovo 
ertleljnih pravic. V Splošni deklaraciji človekovih pravic iz leta 1948 je človekovo dostojanstvo 

Pisano v preambuli: "Ker pomeni priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov 

0Ve$ke družbe in njihovih enakih in neodtujljivih pravic temelj svobode, pravičnosti in miru na 
svetu." 

Sv°ji sodbi z dne 9. oktobra 2001 v zadevi C-377/98 Nizozemska proti Evropskemu parlamentu 

Svetu' 2001 PSES 7079, obrazložitev v točkah št. 70 -77, je Sodišče potrdilo, daje temeljna 

^Ca ^ovekovega dostojanstva del prava Unije. 

^aJa, da se nobena od pravic iz te listine ne sme uporabiti za škodovanje dostojanstvu 
Sebe in daje človekovo dostojanstvo del bistva pravic v tej listini. Zaradi tega gaje treba 

tl> tudi kadar je določena pravica omejena. 

člen Ustave. 

'a%ar*005 355 poročevalec, št. 4/111 



ČLEN 2' 

Pravica do življenja 

1. Vsakdo ima pravico do življenja. 

f i 

2. Nihče ne sme biti obsojen na smrtno kazen ali usmrćen. 

Pojasnilo 

1. Prvo odstavek tega člena temelji na prvem stavku prvega odstavka 2. člena Evropske 

konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), ki se glasi: 

" 1. Pravica vsakogar do življenja je zavarovana z zakonom...." 

2. Drugi stavek določbe, ki se nanaša na smrtno kazen, je bil nadomeščen z začetkom 

veljavnosti 1. člena Protokola št. 6 k EKČP, ki se glasi: 

"Smrtna kazen se odpravi. Nihče ne sme biti obsojen na takšno kazen ali usmrčen." 

Drugi odstavek člena 2 Listine2 temelji na tej določbi. 

3. Določbe člena 2 Listine3 ustrezajo tistim iz zgornjih členov EKČP in njenega Protokola- V 

skladu s tretjim odstavkom člena 52 Listine14 imajo enak pomen in področje uporabe. Zat0J 

na "negativne" opredelitve v EKČP prav tako treba gledati kot na sestavni del Listine: 

11-62. člen Ustave. 
Drugi odstavek 11-62. člena Ustave. 
11-62. člen Ustave. 
Tretji odstavek II-112. člena Ustave. 
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a) Drugi odstavek 2. člena EK.ČP: 

b) 

"Kot kršitev tega člena se ne šteje odvzem življenja, če je posledica.uporabe nujno 

potrebne sile: 

f 
a) pri obrambi katerekoli osebe pred nezakonitim nasiljem, 

b) pri zakonitem odvzemu prostosti ali pri preprečitvi bega osebi, ki ji je zakonito 

odvzeta prostost, 

c) pri zakonitem dejanju, ki ima namen zadušiti upor ali vstajo." 

2. člen Protokola št. 6 k EKČP: 

"Država lahko določi v svoji zakonodaji smrtno kazen za dejanja, stoijena med vojno ali 

ob neposredni vojni nevarnosti; takšna kazen se sme uporabiti le v primerih, ki so 

določeni v zakonu in v skladu z določbami zakona.." 

ČLEN 31 

Pravica do osebne celovitosti 

Vsakdo ima pravico do spoštovanja telesne in duševne celovitosti. 

člen Ustave 
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2. Na področju medicine in biologije je treba spoštovati zlasti: 

a) svobodno privolitev po predhodni seznanitvi prizadete osebe v skladu s postopki, določenim1 

z zakonom; 

b) prepoved evgeničnih postopkov, zlasti tistih, katerih cilj je selekcija ljudi; 

c) prepoved uporabe človeškega telesa in njegovih delov zaradi premoženjske koristi; 

d) prepoved reproduktivnega kloniranja človeških bitij. 

Pojasnilo 

1. V svoji sodbi z dne 9. oktobra 2001 v zadevi C-377/98 Nizozemska proti Evropskemu 

parlamentu in Svetu, 2001, PSES 7079, obrazložitev v točkah št. 70, 78 -80, je Sodišče 

potrdilo, daje temeljna pravica človekovega dostojanstva del prava Unije in vključuje,v 

okviru medicine in biologije, svobodno privolitev po predhodni seznanitvi darovalca iD 

prejemnika. 

2. Načela člena 3 Listine1 so že vključena v Konvencijo o človekovih pravicah v zvezi z 

biomedicino, ki jo je sprejel Svet Evrope (ETS 164 in dodatni protokol ETS 168). Listin6 & 

ne oddaljuje od teh načel in zato prepoveduje le reproduktivno kloniranje. Drugih oblik 

kloniranja niti ne odobrava niti ne prepoveduje. Zato na noben način zakonodajnim teles010 

ne preprečuje prepovedi drugih oblik kloniranja. 

11-63. člen Ustave. 



Sklicevanje na evgenične postopke, zlasti tiste, katerih cilj je selekcija ljudi, se nanaša na 

morebitne razmere, v katerih bi se organizirali in izvajali selekcijski programi, ki bi med 

drugim vključevali sterilizacijske kampanje, prisilne nosečnosti, obvezne etnične poroke, kar 

so vse dejanja, ki se po statutu Mednarodnega kazenskega sodišča, sprejetem v Rimu 17. 

julija 1998 (glej njegovo točko g), prvega odstavka 7. člena), štejejo za mednarodna kazniva 

dejanja. 

ČLEN 41 

Prepoved mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja 

Nihče ne sme biti podvržen mučenju ali nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju. 

Zjasnilo 

Savica v členu 42 je pravica, zagotovljena s 3. členom EK.ČP, ki ima enako besedilo: "Nikogar se 

ne SlI1e mučiti ali nečloveško in ponižujoče z njim ravnati ali ga kaznovati." Zato ima na podlagi 

^jega odstavka člena 523 Listine enak pomen in področje uporabe kot člen EKČP. 

ČLEN 54 

Prepoved suženjstva in prisilnega dela 

Nikogar se ne sme držati v suženjstvu ali podložništvu. 

2 "-64. člen Ustave. 
3 "-64. člen Ustave. 
4 "[retji odstavek 11-112. člena Ustave. 

*65. člen Ustave. 
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2. Od nikogar se ne sme zahtevati, da opravlja prisilno ali obvezno delo. 

3. Trgovina z ljudmi je prepovedana. ■ 

Pojasnilo 

1. Pravica v prvem in drugem odstavku člena 51 ustreza prvemu in drugemu odstavku 4. Člena 

EKČP, ki ima enako besedilo. Zato ima v skladu s tretjim odstavkom člena 52 Listine2 enak 

pomen in področje uporabe kot člen EKČP. Zaradi tega: 

- nobena omejitev ne more legitimno vplivati na pravico, zagotovljeno v prvem odstavku, 

- v drugem odstavku je treba "prisilno ali obvezno delo" razumeti v luči "negativnih" 

opredelitev iz tretjega odstavka 4. člena EKČP: 

"Pojem prisilno ali obvezno delo v zvezi s tem členom ne vključuje: 

a) dela, ki se zahteva pri rednem prestajanju zapora v skladu z določbami 5. člena te 

Konvencije ali med pogojnim odpustom s prestajanja zaporne kazni, 

b) katerekoli službe vojaške narave, službe, ki jo zahtevajo namesto obveznega 

služenja vojske v državah v katerih je ugovor vesti dopusten, 

11-65. člen Ustave. 
Tretji odstavek II-112. Člena Ustave. 
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c) službe, ki je komu dodeljena ob nevarnosti ali ob nesreči, ko je ogroženo življenje 

ljudi ali blaginja skupnosti, 

d) del ali služb, ki so sestavni del običajnih državljanskih dolžnosti." 

Tretji odstavek izvira neposredno iz človekovega dostojanstva in upošteva nedavni razvoj 

organiziranega kriminala, kot so mreže organizacij pridobitniškega nezakonitega priseljevanja 

ali spolnega izkoriščanja. Priloga h Konvenciji Europol vsebuje naslednje opredelitve, ki se 

nanašajo na trgovino z namenom spolnega izkoriščanja: "trgovina z ljudmi pomeni 

izpostavljanje osebe pravemu in nezakonitemu vplivu drugih oseb z uporabo nasilja ali 

groženj ali z zlorabo oblasti ali intrigo z namenom izkoriščanja prostitucije, oblik spolnega 

^oriščanja in zlorabe mladoletnikov ali trgovine z zapuščenimi otroki". Poglavje 6 

Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, ki je bilo vključeno v pravni red Unije, v 

katerem sodelujeta Združeno kraljestvo in Irska, v členu 27(1) vsebuje naslednje besedilo, ki 

se nanaša na mreže za nezakonito priseljevanje: "Pogodbenice ustrezno kaznujejo osebo, ki 

Zaradi dobička tujcu pomaga ali poskuša pomagati vstopiti ali prebivati na ozemlju ene od 

P°godbenic v nasprotju z zakonodajo te pogodbenice o vstopu in prebivanju tujcev." Svet je 

19. julija 2002 sprejel okvirni sklep (2002/629/PNZ) o boju proti trgovanju z ljudmi (UL L 

203, str. 1), ki v členu 1 podrobno opredeljuje kazniva dejanja v zvezi s trgovanjem z ljudmi 

2a namene izkoriščanja delovne sile ali spolnega izkoriščanja, za katere morajo države članice 

na podlagi tega okvirnega sklepa zagotoviti, da so kazniva. 
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NASLOV II 

: . ... . .. 

SVOBOŠČINE 

ČLEN 61 

Pravica do svobode in varnosti 

Vsakdo ima pravico do svobode in varnosti. 

Pojasnilo 

Pravice v členu 62 so pravice, ki jih zagotavlja 5. člen EKČP in imajo v skladu s tretjim odstavkom 

člena 52 Listine3 enak pomen in področje uporabe. Zaradi tega omejitve, ki se jih zanje lahko 

legitimno uvede, ne smejo presegati omejitev, kot jih dovoljuje EKČP v besedilu 5. člena: 

"1. Vsakdo ima pravico do prostosti in osebne varnosti. Nikomur se ne sme odvzeti prostost, razen 

v naslednjih primerih in v skladu s postopkom, ki je predpisan z zakonom: 

a) zakonit pripor, odrejen s sodbo pristojnega sodišča, 

b) zakonit odvzem prostosti osebi, ki se ne pokori zakoniti odločbi sodišča, alizat0' 

da bi zagotovili izpolnitev kakšne z zakonom naložene obveznosti, 

11-66. člen Ustave. 
11-66. člen Ustave. 
Tretji odstavek, II-112. člena Ustave. 
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c) zakonit odvzem prostosti, ki je potreben zato, da bi osebo privedli pred pristojno sodno 

oblast ob utemeljenem sumu, daje storila kaznivo dejanje, ali kadar je to utemeljeno 

nujno zato, da bi preprečili storitev kaznivega dejanja ali beg po storjenem kaznivem 

dejanju, 

d) pridržanje mladoletnika na podlagi zakonite odločbe zaradi vzgojnega nadzorstva ali 

zakonit odvzem prostosti mladoletniku zato, da bi ga privedli pred pristojno oblast, 

* 
e) zakonito pridržanje oseb, da bi preprečili šiijenje nalezljivih bolezni, ali duševno bolnih 

oseb, alkoholikov, narkomanov in potepuhov, 

Q zakonit odvzem prostosti osebi z namenom, da bi ji preprečili nedovoljen vstop v 

državo, ali pripor osebe, proti kateri teče postopek za izgon ali za izročitev. 

Ob odvzemu prostosti je treba vsakogar takoj poučiti v jeziku, ki ga razume, o vzrokih za 

°dvzem prostosti in česa ga dolžijo. 

Vsakogar, ki mu je bila odvzeta prostost v skladu z določbami tč. c 1. odstavka tega člena, je 

freba takoj privesti pred sodnika ali drugo uradno osebo, ki na podlagi zakona izvršuje sodno 

l^t; vsakdo ima pravico, da mu sodijo v razumen roku ali ga izpustijo. Izpustitev na prostost 

Je lai*o pogojena z jamstvi, da bo prišel na sojenje. 

Vsakdo, ki mu je bila odvzeta prostost ima pravico začeti postopek, v katerem bo sodišče hitro 

ločilo o zakonitosti odvzema prostosti in odredilo njegovo izpustitev, če je bil odvzem 

Prostosti nezakonit. 
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5. Kdor je bil žrtev odvzema prostosti v nasprotju z določili tega člena, ima iztožljivo pravico do 

odškodnine." 

Pravice, zapisane v členu 61, je treba spoštovati, zlasti kadar Evropski parlament in Sveta 

sprejemata zakone in okvirne zakone na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah 

na podlagi III-270., III-271. in III-273. člena Ustave, predvsem, da se določijo najmanjše skupne 

določbe o kategorizaciji kršitev in kazni ter nekateri vidiki procesnega prava. 

ČLEN 72 

Spoštovanje zasebnega in družinskega življenja 

Vsakdo ima pravico do spoštovanja njegovega zasebnega in družinskega življenja, stanovanja m 

komunikacij. 

Pojasnilo 

Pravice, zagotovljene s členom73 ustrezajo pravicam, zagotovljenim z 8. členom EK.ČP. Zaradi 

upoštevanja tehnološkega razvoja je bila beseda "dopisovanje" zamenjana z "komunikacijami"- 

11-66. člen Ustave. 
11-67. člen Ustave. 
11-67. člen Ustave. 
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V skladu s tretjim odstavkom člena 521 sta pomen in področje uporabe te pravice enaka kot v 

^treznem členu EK.ČP. Zaradi tega so omejitve, ki se jih lahko legitimno uvede na to pravico, 

enake tistim, kot jih dovoljuje 8. člen EKČP: 

Hi 
'• Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, svojega doma 

in dopisovanja. 

Javna oblast se ne sme vmešavati v izvrševanje te pravice, razen če je to določeno z zakonom 

in nujno v demokratični družbi zaradi državne varnosti, javne varnosti ali ekonomske blaginje 

države, zato, da se prepreči nered ali zločin, da se zavaruje zdravje ali morala ali da se 

zavarujejo pravice in svoboščine drugih ljudi." 

2. 

ČLEN 82 

Varstvo osebnih podatkov 

Vsakdo ima pravico do varstva osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. 

Osebni podatki se morajo obdelovati pošteno, za določene namene in na podlagi privolitve 

Pnzadete osebe ali na drugi legitimni podlagi, določeni z zakonom. Vsakdo ima pravico dostopa do 

P°datkov, zbranih o njem, in pravico zahtevati, da se ti podatki popravijo. 

Spoštovanje teh pravil nadzira neodvisen organ. 

i   

^retji odstavek II-112. člena Ustave. 
"68. čien Ustave. 
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Pojasnilo 

Ta člen temelji na členu 286 Pogodbe o ES in Direktivi 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o 

varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 

281, 23. 11. 1995, str. 31), kot tudi na 8. členu EKČP in na Konvenciji Sveta Evrope z dne 28. 

januarja 1981 o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, ki sojo 

ratificirale vse države članice. 

Člen 286 Pogodbe ES je sedaj nadomestil 1-51. člen Ustave. Prav tako je vključeno sklicevanje na 

Uredbo ES št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 

12. 1. 2002, str. 1). Zgoraj omenjeni direktiva in uredba vsebujeta pogoje in omejitve pri izvajanju 

pravice do varovanja osebnih podatkov. 

ČLEN 91 

Pravica sklepanja zakonske zveze in pravica ustvarjanja družine 

Pravica sklepanja zakonske zveze in pravica ustvarjanja družine sta zagotovljeni v skladu z 

nacionalnimi zakoni, ki urejajo uresničevanje teh pravic. 

11-69. člen Ustave. 



Pojasnilo 

Ta člen temelji na 12. členu EKČP, ki se glasi: "Moški in ženske, zreli za zakon, imajo pravico 

skleniti zakonsko zvezo in ustanoviti družino v skladu z domačimi zakoni, ki urejajo uveljavljanje 

te Poviče." Besedilo tega člena je bilo posodobljeno tako, da vključuje primere, kjer nacionalna 
2akonodaja priznava ureditve, ki niso poroka za oblikovanje družine. Ta člen niti ne prepoveduje 

ne zagotavlja statusa poroke zvezam med človekoma istega spola. Ta pravica je torej podobna 

ksti, ki jo daje EKČP, vendar pa je njeno področje uporabe lahko širše, kadar tako določa 

nacionalna zakonodaja. 

ČLEN 10' 

Svoboda misli, vesti in vere 

Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in vere. Ta pravica vključuje svobodo 
SPreiDinjanja vere ali prepričanja ter svobodo izražanja svoje vere ali svojega prepričanja, 

*>°Saniezno ali skupaj z drugimi, javno ali zasebno, pri bogoslužju, pouku, običajih in obredih. 

Pravica do ugovora vesti se priznava v skladu z nacionalnimi zakoni, ki urejajo uresničevanje 
te Pravice. 



Pojasnilo 

Pravica, zagotovljena v prvem odstavku ustreza pravici, ki jo zagotavlja 9. člen EKČP in ima, v 

skladu s tretjim odstavkom člena 52 Listine1,, enak pomen in področje uporabe. Omejitve morajo v 

ta namen upoštevati drugi odstavek 9. člena EKČP, ki se glasi: "Svoboda izpovedovanja vere ali 

prepričanja se sme omejiti samo v primerih, ki jih določa zakon, in če je to nujno v demokratični 

družbi zaradi javne varnosti, za zaščito javnega reda, zdravja ali morale ali zaradi varstva pravic i® 

svoboščin drugih ljudi." 

Pravica, zagotovljena v drugem odstavku, ustreza nacionalnim ustavnim tradicijam in razvoju 

nacionalne zakonodaje na tem področju. 

ČLEN ll2 

Svoboda izražanja in obveščanja 

1. Vsakdo ima pravico do svobodnega izražanja. Ta pravica vključuje svobodo mnenja ter 

sprejemanja in Siljenja vesti ali idej brez vmešavanja javnih organov in ne glede na državne meJe- 

* 

2. Spoštuje se svoboda in pluralnost medijev. 

Tretji odstavek II-112. člena Ustave. 
11-71. člen Ustave. 

poročevalec, št. 4/111 368 



Pojasnilo 

Člen 111 ustreza 10. členu EK.ČP, ki se glasi: 

" 1 • Vsakdo ima pravico do svobodnega izražanja. Ta pravica obsega svobodo mišljenja ter 

sprejemanja in sporočanja obvestil in idej brez vmešavanja javne oblasti in ne glede na 

meje. Ta člen ne preprečuje državam, da zahtevajo dovoljenje za delo radijskih, 

televizijskih in kinematografskih podjetij. 

2- Izvrševanje teh svoboščin vključuje tudi dolžnosti in odgovornosti in je zato lahko 

podvrženo obličnostim pogojem, omejitvam ali kaznim, ki jih določa zakon in ki so 

nujne v demokratični družbi zaradi varnosti države, njene ozemeljske celovitosti, zaradi 

javne varnosti, preprečevanja neredov ali zločinov, za zavarovanje zdravja ali morale, 

za zavarovanje ugleda ali pravic drugih ljudi, za preprečitev razkritja zaupnih informacij 

ali za varovanje avtoritete in nepristranskosti sodstva." 

V skladu s tretjim odstavkom člena 52 Listine2 sta pomen in področje uporabe te pravice 

^aka tistima, kiju zagotavlja EKČP. Zato omejitve, ki se jih lahko uvede, ne smejo presegati 

omejitev iz drugega odstavka 10. člena Konvencije, ne glede na omejitve, kijih zakonodaja o 

konkurenci v Uniji lahko nalaga državam članicam glede uvedbe dogovora o izdaji dovoljenj 
12 tretjega stavka prvega odstavka 10. člena. EKĆP. 

1 t^en Ustave. retji odstavek II-112. člena Ustave. 
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2. Drugi odstavek tega člena poudaija posledice prvega odstavka za svobodo medijev. Predvsem 

temelji na sodni praksi Sodišča o televiziji, zlasti na zadevi C-288/89 (sodba z dne 25. julija 

1991 Stichting Collectieve Antennevooraening Gouda in drugi [1991] PSES 1-4007) in na 

Protokolu o sistemu javne radiotelevizije v državah članicah, ki je priloga Pogodbi ES in sedaj 

Ustavi, ter na Direktivi sveta 89/552/ES o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov 

držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (UL L 298, z dne 17. 

10. 1989, str. 23) (zlasti njeni sedemnajsti uvodni izjavi). 

ČLEN 12' 

Svoboda zbiranja in združevanja 

1. Vsakdo ima pravico do mirnega zbiranja in svobodnega združevanja na vseh ravneh, zlasti na 

področju političnih, sindikalnih in državljanskih zadev, kar vključuje pravico vsakogar, da skupaj z 

drugimi zaradi zaščite svojih interesov ustanavlja sindikate in se vanje včlanjuje. 

2. Politične stranke na ravni Unije prispevajo k izražanju politične volje državljanov Unij®- 

11-72. člen Ustave. 
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Pojasnilo 

Prvi odstavek tega člena ustrezal 1. členu EKČP, ki se glasi: 

"1. Vsakdo ima pravico, da mirno zboruje in se svobodno združuje, vključno s pravico, da 

ustanavlja sindikate in se jim pridruži, da bi zavaroval svoje interese. 

2. Izvrševanje teh pravic je mogoče omejiti samo z zakonom, če je to nujno v 

demokratični družbi zaradi državne ali javne varnosti, za preprečitev neredov ali 

zločinov, za zaščito zdravja ali morale ali za zavarovanje pravic in svoboščin drugih 

ljudi. Ta člen ne preprečuje, da bi pripadnikom oboroženih sil, policije ali državne 

uprave z zakonom omejili izvrševanje teh pravic." 

^°men določb prvega odstavka člena 12 Listine1 je enak tistemu iz EKČP, vendar pa je njihovo 

P^o^e uporabe širše, ker veljajo na vseh ravneh, vključno na evropski ravni. V skladu s tretjim 

Stavkom člena 52 Listine2, omejitve te pravice ne smejo presegati tistih, ki veljajo za upravičene 

P° drugem odstavku 11. člena EKČP. 

Ta pravica prav tako temelji na členu 11 Listine Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah 

delavcev. 

1 t ^'en Ustave. 
retji odstavek II-112. člena Ustave. 
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3. Drugi odstavek tega člena ustreza četrtemu odstavku 1-46 člena.. 

ČLEN 13' 

Svoboda umetnosti in znanosti 

Umetnostno ustvarjanje in znanstveno raziskovanje sta svobodni. Spoštuje se akademska svoboda. 

Pojasnilo 

Ta pravica je izvedena predvsem iz pravice do svobode misli in izražanja. Izvaja se ob upoštevanju 

člena 12 in je lahko predmet omejitev iz lO.člena EK.ČP. 

ČLEN 143 

Pravica do izobraževanja 

1. Vsakdo ima pravico do izobraževanja in dostopa do poklicnega in nadaljnjega usposablja3' 

2. Ta pravica vključuje možnost brezplačnega obveznega šolanja. 

11-73. člen Ustave. 
11-61. člen Ustave. 
11-74. člen Ustave. 
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Svoboda ustanavljanja izobraževalnih zavodov ob spoštovanju demokratičnih načel in pravica 

staršev, da svojim otrokom zagotovijo izobraževanje in pouk v skladu s svojim verskim, 

svetovnonazorskimi in pedagoškimi prepričanji se spoštujeta v skladu z nacionalnimi zakoni, ki 

^Jajo njuno uresničevanje. 

p°jasnilo 

'' Ta člen temelji na skupnih ustavnih tradicijah držav članic in na 2. členu Protokola k EKČP, 

ki se glasi: 

"Nikomur ne sme biti odvzeta pravica do izobraževanja. Pri izvajanju funkcij, ki so v zvezi z 

vzgojo in izobraževanjem, mora država spoštovati pravico staršev, da zagotovijo svojim 

otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z njihovim lastnim verskim in 

filozofskim prepričanjem." 

Zdelo seje smiselno ta člen razširiti na dostop do poklicnega in nadaljnjega usposabljanja 

(glej točko 14 Listine Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev in člen 10 Socialne 

listine) in dodati načelo brezplačnega obveznega šolanja. Besedilo slednjega pomeni zgolj, da 

"na pri obveznem šolanju vsak otrok možnost obiskovanja ustanove, ki ponuja brezplačno 

12°braževanje. To ne zahteva, da so vse ustanove, ki ponujajo izobraževanje ali poklicno in 

nadaljnje izobraževanje, zlasti zasebne, brezplačne. Prav tako ne izključuje, daje treba 

nekatere posebne oblike izobraževanja plačevati, če države sprejmejo ukrepe, ki zagotavljajo 

finančno nadomestilo. V meri, v kakršni Listina velja za Unijo, to pomeni, da mora Unija pri 

svojih politikah usposabljanja spoštovati brezplačno obvezno šolanje, vendar to seveda ne 

vzpostavlja novih pristojnosti. Glede pravice staršev jo je treba razlagati v povezavi z 

določbami člena 24 

11*84. člen Ustave. 
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2. Pravica ustanavljanja javnih ali zasebnih izobraževalnih ustanov je zagotovljena kot eden od 

vidikov pravice do gospodarske pobude, vendar je omejena s spoštovanjem demokratičnih 

načel in sejo izvaja v skladu z ureditvami, ki jih določa nacionalna zakonodaja. 

ČLEN 15' 

Pravica, do izbire poklica in pravica do dela 

1. Vsakdo ima pravico do dela in do opravljanja svobodno izbranega ali sprejetega poklica. 

2. Vsakemu državljanu Unije je v kateri koli državi članici zagotovljena svoboda iskanja 

zaposlitve, dela, ustanavljanja in opravljanja storitev. 

3. Državljani tretjih držav, ki smejo delati na ozemlju držav članic, imajo pravico do enakih 

delovnih pogojev državljani Unije. 

Pojasnilo 

Pravico do izbire poklica, kot je zagotovljena v prvem odstavku člena 152, priznava sodna praksa 

Sodišča (glej med drugim sodbo z dne 14. maja 1974, zadeva 4/73 Nold, 1974, PSES 491, odstav 

12 do 14 obrazložitve, sodba z dne 13. decembra 1979, zadeva 44/79 Hauer, 1979, PSES 3727, 

sodba z dne 8. oktobra 1986, zadeva 234/85 Keller, 1986, PSES 2897, odstavek 8 obrazložitve). 

11-75. člen Ustave. 
11-75. člen Ustave. 
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Ta odstavek se prav tako sklicuje na drugi odstavek člena 1 Evropske socialne listine, ki je bila 

Podpisana 18. oktobra 1961 in so jo ratificirale vse države članice, ter na točko 4 Listine Skupnosti 
0 temeljnih socialnih pravicah delavcev z dne 9. decembra 1989. Izraz "delovni pogoji" je treba 

razuroeti v smislu III-213. člena Ustave. 

odstavek obravnava tri pravice, kijih zagotavljajo 1-4., 111-133., III-137. in III-144. členi 

Ustave, to so pravica do prostega gibanja delavcev, pravica do ustanavljanja in pravica opravljanja 

storitev. 

^retji odstavek temelji na četrti alinei člena 137(3) PES, ki jo je sedaj nadomestila točka g prvega 

°dstavka III-210. člena, ter na členu 19(4) Evropske socialne listine, ki je bila podpisana 18. 
0 obra 1961 in so jo ratificirale vse države članice. Drugi odstavek člena 52 Listine se zato 

uP°rablja. Vprašanje novačenja mornarjev z državljanstvom tretjih držav za člane posadk plovil pod 
2astavo države članice Unije ureja zakonodaja Unije ter nacionalna zakonodaja in praksa. 

ČLEN 161 

Svoboda gospodarske pobude 

°boda gospodarske pobude je priznana v skladu s pravom Unije in nacionalnimi zakonodajami in 
običaji 

«-76. člen Ustave. 
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Pojasnilo 

Ta člen temelji na sodni praksi Sodišča, kije priznalo pravico do izvajanja gospodarske ali trgovske 

dejavnosti (glej med drugim sodbi z dne 14. maja 1974, zadeva 4/73 Nold, 1974, PSES 491, 

odstavek 14 obrazložitve, in z dne 27. septembra 1979, zadeva 230-78 SPA Eridiana in drugi, 1979. 

PSES 2749, odstavka 20 in 31 obrazložitve) in pravico do sklepanja pogodb (glej med drugim 

sodbo Sukkerfabriken Nyk0bing, zadeva 151/78, 1979, PSES 1, odstavek 19 obrazložitve, in sodbo 

z dne 5. oktobra 1999, C-240/97 Španija proti Komisiji, 1999, PSES 1-6571, odstavek 99 

obrazložitve), ter na drugem odstavku 1-3. člena, ki priznava svobodno konkurenco. Seveda se to 

pravico izvaja ob spoštovanju zakonodaje Unije in nacionalne zakonodaje. Lahko je predmet 

omejitev, predvidenih v prvem odstavku člena 52 Listine1. 

ČLEN 172 

Lastninska pravica 

1. Vsakdo ima pravico imeti posest nad svojo zakonito pridobljeno lastnino, jo uporabljati, z nJ° 

razpolagati in jo zapustiti z oporoko. Lastnina se nikomur ne sme odvzeti, razen v javno korist ter v 

primerih in pod pogoji, kijih določa zakon, vendar le proti pravični in pravočasni odškodnini za 

njeno izgubo. Uživanje lastnine se lahko uredi z zakonom, kolikor je to potrebno zaradi splošnega 

interesa. 

2. Zagotovljeno je varstvo intelektualne lastnine. 

Prvi odstavek II-112.člena Ustave. 
2 11-77. člen Ustave. 



Pojasnilo 

Ta člen temelji na 1. členu Protokola k EKČP: 

Vsaka fizična ali pravna oseba ima pravico do spoštovanja svojega premoženja. Nikomur ne sme 

biti lastnina odvzeta, razen če je to v javnem interesu v skladu s pogoji, ki jih določa zakon, in ob 

sP°štovanju splošnih načel mednarodnega prava. 

Ta določba pa nikakor ne omejuje pravice držav, da uveljavijo zakone, za katere menijo, da so 

Potrebni za nadzor nad uporabo premoženja v skladu s splošnim interesom ali za zagotovitev plačila 

davkov, drugih prispevkov ali denarnih kazni." 

T Je temeljna pravica, skupna vsem nacionalnim ustavam. Sodišče jo je v svoji sodni praksi 
VeČkrat priznalo, najprej v sodbi Hauer (13. decembra 1979, PSES [1979] 3727). Besedilo je bilo 

P°s°dobljeno, vendar sta, v skladu s tretjim odstavkom člena 52 Listine1, pomen in področje 
UP°rabe enaka tistima iz pravice, ki jo zagotavlja EKČP in omejitve ne smejo presegati tistih, ki so 

Predvidene tam. 

^aro ovanje intelektualne lastnine, ki je en vidik lastninske pravice, je zaradi vedno večjega pomena 

n Zaradi sekundarne zakonodaje Unije posebej omenjeno v drugem odstavku. Intelektualna lastnina 
ne vključuje zgolj literarne in umetnostne lastnine, temveč med drugim tudi patentne pravice, 

^rav^Ce blagovne znamke in povezane pravice. Zagotovila iz prvega odstavka se smiselno 

Pobijajo za intelektualno lastnino. 

Tretii 'J1 odstavek II-112. člena Ustave. 

377 poročevalec, št. 4/111 



ČLEN 18' 

Pravica azila 

Ob upoštevanju pravil Ženevske konvencije z dne 28. julija 1951 in Protokola z dne 31. januaija 

1967 o statusu beguncev in v skladu z Ustavo je priznana pravica azila. 

Pojasnilo 

Besedilo člena temelji na členu 63 PES, ki gaje sedaj nadomestil III-266. člen, ki Uniji nalaga, da 

spoštuje Ženevsko konvencijo o beguncih. Primerno je sklicevati se na protokol o Združenem 

kraljestvu in Irski, ki je priložen Ustavi in o Danski, da se določi, v kolikšnem obsegu te države 

članice izvajajo zakonodajo Unije na tem področju in v kolikšnem obsegu ta člen velja zanje. Ta 

člen je usklajen s Protokolom o azilu, ki je priložen Ustavi. 

ČLEN 192 

Varstvo v primeru odstranitve, izgona ali izročitve 

1. Kolektivni izgoni so prepovedani. 

11-78. člen Ustave. 
11-79. člen Ustave. 
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L- Nikogar se ne sme odstraniti, izgnati ali izročiti državi, v kateri obstaja zanj resna nevarnost, 

^ bo podvržen smrtni kazni, mučenju ali drugemu nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali 

kaznovanju. 

Pojasnilo 

Prvi odstavek tega člena ima enak pomen in področje uporabe kot 4. člen Protokola št. 4 k EKČP 

Slede kolektivnega izgona. Njegov namen je zagotoviti, daje vsaka odločitev utemeljena na 

Posebni obravnavi in da z enim ukrepom ni mogoče izgnati vseh oseb, ki imajo državljanstvo 

P°saniezne države (glej tudi člen 13 Pakta o državljanskih in političnih pravicah). 

^gi odstavek vključuje ustrezno sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice glede 3. 

EKČP (glej Ahmed proti Avstriji, sodba z dne 17. decembra 1996, [1996] PSES VI-2206 in 

S°ering) SOcj^a z ^ y juijja 1989). 

U3r*005 
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NASLOV III 

ENAKOST 

ČLEN 201 

Enakost pred zakonom 

Pred zakonom so vsi enaki. 

Pojasnilo 

Ta člen ustreza splošnemu pravnemu načelu, ki je vključen v vse evropske ustave in gaje tudi 

Sodišče priznalo kot osnovno načelo prava Skupnosti (sodba z dne 13. novembra 1984, zadeva 

283/83 Račke, [1984] PSES 3791, sodba z dne 17. aprila 1997, zadeva 15/95 EARL, [1997] PSES 

1-1961 in sodba z dne 13. aprila 2000, zadeva 292/97 Karlsson, [2000] PSES 2737). 

ČLEN 212 

Prepoved diskriminacije 

1. Prepovedana je vsakršna diskriminacija na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali 

socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega 

mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne 

usmerjenosti. 

11-80. člen Ustave. 
11-81. člen Ustave. 

/ 



2- Na področju uporabe Ustave in ne glede na njene posebne določbe je prepovedana vsakršna 

diskriminacija na podlagi državljanstva. 

Pojasnilo 

odstavek glede genetske dediščine izhaja iz člena 13 Pogodbe ES, ki gaje sedaj nadomestil III- 

'24. člen, 14. člena EK.ČP in 11. člena Konvencije o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino. Če 

ustreza 14. členu EKČP, se uporablja v skladu s slednjim. 

Prvim odstavkom in III-124. členom ni neskladja ali nezdružljivosti, saj ima slednji drugo 

P°dročje uporabe in namen: III-124. člen Uniji dodeljuje pristojnost, da sprejema zakonodajne akte, 
vlcljučno z usklajevanjem zakonov in drugih predpisov držav članic za boj proti nekaterim oblikam 

diskriminacije, ki so izčrpno naštete v tem členu. Taka zakonodaja lahko vključuje dejavnosti 
0rganov držav članic (kot tudi odnose med posamezniki) na vseh področjih v okviru pristojnosti 

^4je. V nasprotju s tem pa določbe prvega odstavka člena 211 ne vzpostavljajo nobenih pooblastil 

24 "zakonitev protidiskriminacijskih zakonov na tem področju delovanja držav članic ali 

^°Sanieznii(0v) niti ne določajo splošne prepovedi diskriminacije na tako širokih področjih. 

nesto tega se nanašajo zgolj na diskriminacijo s strani samih institucij in teles Unije, kadar 

lajajo pristojnosti, dodeljene po drugih členih I. in III. dela Ustave, in s strani držav članic, ko 

lZVajajo zakonodajo Unije. Prvi odstavek torej ne spreminja obsega pristojnosti iz III-124. člena niti 

ra2'age tega člena. 

^ odstavek ustreza drugemu odstavku 1-4. člena in gaje treba uporabljati ob upoštevanju tega 
Člena. 

U-81-člen Ustave. 
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ČLEN 22' 

Kulturna, verska in jezikovna raznolikost 

Unija spoštuje kulturno, versko in jezikovno raznolikost. 

Pojasnilo 

Ta člen temelji na členu 6 Pogodbe o Evropski uniji in na členu 151(1) in (4) Pogodbe o ES, ki sta 

ju sedaj nadomestila prvi in četrti odstavek III-280. člena, ki se nanašata na kulturo. Spoštovanje 

kulturne in jezikovne raznolikosti je sedaj zapisano tudi tretjem odstavku 1-3. člena Ustave. Ta člen 

se prav tako zgleduje po izjavi št. 11 sklepne listine Amsterdamske pogodbe o statusu cerkva in 

nekonfesionalnih organizacij, ki je sedaj prevzeta v 1-52. člen Ustave. 

ČLEN 232 

Enakost med in ženskami in moškimi 

Enakost med ženskami in moškimi se mora zagotoviti na vseh področjih, vključno z 

zaposlovanjem, delom in plačilom za delo. 

Načelo enakosti ne preprečuje ohranitve ali sprejetja ukrepov o specifičnih ugodnostih v korist 

nezadostno zastopanega spola. 

11-82. člen Ustave. 
11-83. člen Ustave. 
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Pojasnilo 

Prvi odstavek temelji na členih 2 in 3(2) Pogodbe ES, ki staju sedaj nadomestila 1-3. in III- 
116. člen Ustave, ki Uniji zastavljata cilj spodbujati enakost med ženskami in moškimi, ter na členu 

*41(1) Pogodbe ES, ki gaje sedaj nadomestil prvi odstavek III-214. člena. Izhaja iz člena 20 

Evropske socialne listine (spremenjene) z dne 3. maja 1996 in iz točke 16 iz Listine Skupnosti o 

pravicah delavcev. 

Prav tako temelji na členu 141(3) Pogodbe ES, ki gaje sedaj nadomestil tretji odstavek ni-214. 

člena, in na členu 2(4) Direktive Sveta 76/207/EGS o izvrševanju načela enakega obravnavanja 

m°ških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega izobraževanja in napredovanja ter 

delovnih pogojev (UL L 39, z dne 14. 2. 1976, str. 40). 

Dn * & odstavek na kratko povzema četrti odstavek III-214. člena, ki določa, da načelo enakega 

Uravnavanja ne preprečuje ohranitve ali sprejetja ukrepov o specifičnih ugodnostih, s katerimi se 
nezadostno zastopanemu spolu olajša opravljanje poklicne dejavnosti ali prepreči ali izravna 
neugoden položaj v poklicni karieri. V skladu z drugim odstavkom člena 52 Listine1 ta odstavek ne 
sPreminja četrtega odstavka III-214. člena. 

i     
Dfugi odstavek II-112. člena Ustave.' 



ČLEN 241 

Pravice otroka 

1. Otroci imajo pravico do potrebnega varstva in skrbi za zagotovitev njihove dobrobiti. Svoje 

mnenje lahko svobodno izražajo. Njihovo mnenje se upošteva v stvareh, ki jih zadevajo, v skladu z 

njihovo starostjo in zrelostjo. 

2. Pri vseh ukrepih javnih organov ali zasebnih ustanov, ki se nanašajo na otroke, se morajo 

upoštevati predvsem koristi otroka. 

3. Vsak otrok ima pravico do rednih osebnih odnosov in neposrednih stikov z obema staršem^ 

če to ni v nasprotju z njegovimi koristmi. 

Pojasnilo 

Ta člen temelji na newyorški Konvenciji o otrokovih pravicah, ki je bila podpisana 

20. novembra 1989 in so jo ratificirale vse države članice, zlasti na 3., 9., 12. in 13. členu te 

konvencije. 

Tretji odstavek upošteva dejstvo, da zakonodaja Unije o civilnih zadevah s čezmejnimi posledic31111 

katere pristojnosti izhajajo iz III-269. člena, lahko kot del oblikovanja območja svobode, varnosti 
v»fii 

pravice vključuje tudi pravico do obiska, s katero se zagotovi, da lahko otrok redno vzdržuje o 
• 

in neposredni stik z obema staršema. 

11-84. člen Ustave. 
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ČLEN 251 

Pravice starejših 

Unija priznava in spoštuje pravico starejših do dostojnega in samostojnega življenja ter sodelovanja 

v družbenem in kulturnem življenju. 

Pojasnilo 

Člen izhaja iz člena 23 Evropske socialne listine (spremenjene) in iz členov 24 in 25 Listine 

Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev. Seveda sodelovanje v družbenem in kulturnem 

Pijenju vključuje tuui sodelovanje v političnem življenju. 

ČLEN 26l 

Vključenost invalidov 

priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, 
SOcialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti. 

Pojasnilo 

Načel° tega člena temelji na členu 15 Evropske socialne listine in izhaja tudi iz točke 26 Listine 

Pnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev. 

jj~85. člen Ustave. 
"86. člen Ustave. 
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NASLOV IV 

SOLIDARNOST 

ČLEN 271 

Pravica delavcev do obveščenosti in posvetovanja v podjetju 

Delavcem ali njihovim predstavnikom se morajo na ustreznih ravneh pravočasno zagotoviti 

informacije in možnost posvetovanja v primerih in pod pogoji, določenimi s pravom Unije ter 

nacionalnimi zakonodajami in običaji. 

Pojasnilo 

Ta člen se pojavi v Evropski socialni listini (spremenjeni) (člen 21) in v Listini Skupnosti o 

pravicah delavcev (točki 17 in 18). Velja ob pogojih, kot jih določa pravo Unije in nacionalne 

zakonodaje. Sklicevanje na ustrezne ravni se nanaša na ravni, kot jih določa pravo Unije ali 

nacionalne zakonodaje in prakse, ki lahko vključujejo evropsko raven, kadar tako določa 

zakonodaja Unije. To področje v veliki meri ureja pravni red Unije: 111-211. in 111-212. člen Ustave 

ter direktive 94/45/ES (evropski sveti delavcev), 98/59/ES (kolektivni odpusti), 2001/23/ES (Pre0°S 

podjetij) in 2002/14/ES (splošni okvir za obveščanje in posvetovanje z delavci v Evropski 

skupnosti). 

11-87. člen Ustave. 
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ČLEN 28' 

Pravica do kolektivnih pogajanj in ukrepov 

Delavci in delodajalci ali njihove organizacije imajo v skladu s pravom Unije in nacionalnimi 

zakonodajami in običaji pravico pogajati se in sklepati kolektivne pogodbe na ustreznih ravneh, v 

Primeru nasprotja interesov pa do kolektivnih ukrepov za obrambo svojih interesov, vključno s 

stavko. ) 

Pojasnilo 

Ta člen temelji na členu 6 Evropske socialne listine in na Listini Skupnosti o temeljnih socialnih 

Pravicah delavcev (točki 12 in 14). Pravico do kolektivnih ukrepov je Evropsko sodišče za 

človekove pravice priznalo kot enega izmed elementov pravic sindikatov, ki jih določa 11. člen 

^KČP. Glede ustreznih ravni, na katerih lahko potekajo kolektivna pogajanja, glej razlago zgoraj 

navedenega člena. Načine in omejitve izvajanja kolektivnih ukrepov, vključno s stavko, določajo 
nacionalne zakonodaje in prakse, vključno z vprašanjem, ali se lahko hkrati izvaja v več državah 

Danicah. 

ČLEN 292 

Pravica dostopa do služb za posredovanje zaposlitev 
« 

Sakdo ima pravico brezplačnega dostopa do služb za posredovanje zaposlitev. 

1 
2 11-88. člen Ustave. 

"1-89. člen Ustave. 

'ton i 
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Pojasnilo 

Ta člen temelji na členu 1(3) Evropske socialne listine in na točki 13 Listine Skupnosti o temeljnih 

socialnih pravicah delavcev. 

ČLEN 30' 

I ' 

Varstvo v primeru neupravičene odpustitve 

Vsak delavec ima pravico do varstva pred neupravičeno odpustitvijo v skladu s pravom Unije ter 

nacionalnimi zakonodajami in običaji. 

Pojasnilo 

Ta člen izhaja iz člena 24 Socialne listine (spremenjene). Glej tudi Direktivo 2001/23/ES v zvezi z 

ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij (UL L 82, 22.3.2001, str. 16) in Direktivo 

80/987/EGS o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca (UL L 283> 

28 10 1980, str. 23). 

ČLEN 31* 

Pošteni in pravični delovni pogoji 

1. Vsak delavec ima pravico do zdravih in varnih delovnih pogojev ter delovnih pogojev, k1 

spoštujejo njegovo dostojanstvo. 

11-90. člen Ustave. 
11-91. člen Ustave. 



Vsak delavec ima pravico do omejenega delovnega časa, dnevnega in tedenskega počitka ter 

plačanega letnega dopusta. 

Pojasnilo 

Prvi odstavek tega člena temelji na Direktivi 89/391/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje 

izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, z dne 29. 6. 1989, str. 13). Izhaja 

tudi iz člena 3 Socialne listine in točke 19 iz Listine Skupnosti o pravicah delavcev ter, glede 

dostojanstva pri delu, iz člena 26 Socialne listine (spremenjene). Izraz "delovni pogoji" je treba 

razumeti v smislu III-213. člena. 

• Drugi odstavek temelji na Direktivi 93/104/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa 

(UL L 307, z dne 13.12. 1993, str. 18) in členu 2 Evropske socialne listine in na točki 8 Listine 

Skupnosti o pravicah delavcev. 

ČLEN 321 

Prepoved dela otrok in varstvo mladih pri delu 

otrok je prepovedano. Ne glede na pravila, ki so za mlade ugodnejša, in razen v primerih 
0ni®jeiiih izjem najnižja starost za zaposlitev ne sme biti nižja od starosti za dokončanje obveznega 

klanja. 

11-92. člen Ustave. 
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Zaposlenim mladim je treba zagotoviti delovne pogoje, primerne njihovi starosti, in jih zaščititi 

pred gospodarskim izkoriščanjem in kakršnim koli delom, ki bi lahko škodovalo njihovi varnosti, 

zdravju ali telesnemu, duševnemu, moralnemu ali socialnemu razvoju ali ki bi lahko ogrozilo 

njihovo vzgojo. 

Pojasnilo 

Ta člen temelji na Direktivi 94/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu (UL L 216, z dne 20. 8. 1994, 

str. 12), členu 7 Evropske socialne listine in na točkah 20 do 23 Listine Skupnosti o temeljnih 

socialnih pravicah delavcev. 

ČLEN 331 

Družinsko in poklicno življenje 

1. Družina uživa pravno, ekonomsko in socialno varstvo. 

2. Za uskladitev družinskega in poklicnega življenja ima vsakdo pravico do varstva pred 

odpustitvijo zaradi materinstva ter pravico do plačanega porodniškega in starševskega dopusta ob 

rojstvu ali posvojitvi otroka. 

11-93. člen Ustave. 
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Pojasnilo 

Prvi odstavek člena 331 temelji na členu 16 Evropske Socialne listine. Drugi odstavek izhaja iz 

Direktive Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in 

zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo in Direktive 96/34/ES 

0 okvirnem sporazumu o starševskem dopustu, sklenjenem med UNICE, CEEP in ETUC. Temelji 

todi na členu 8 (zaščita materinstva) Evropske socialne listine in izhaja iz člena 27 (pravica 

delavcev z družinskimi obveznostmi do enakih možnosti in enakega obravnavanja) Socialne listine 

(spremenjene). "Materinstvo" je obdobje od spočetja do prenehanja dojenja. 

ČLEN 34: 

Socialna varnost in socialna pomoč 

1 Unija priznava in spoštuje pravico dostopa do dajatev socialne varnosti in socialnih služb, ki 
nudijo varstvo v primerih, kot so materinstvo, bolezen, nesreče pri delu, odvisnost ali starost ter v 

Pruneru izgube zaposlitve v skladu s pravili, ki jih določajo pravo Unije ter nacionalne zakonodaje 

«1 običaji 

2 
Vsakdo, ki v Uniji zakonito prebiva in zakonito spreminja prebivališče, ima pravico do 

dajatev socialne varnosti in socialnih ugodnosti v skladu s pravom Unije ter nacionalnimi 

°Qodajami in običaji. 

i 
1 člen Ustave. 

"94. člen Ustave. 
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3. V boju proti socialni izključenosti in revščini Unija priznava in spoštuje pravico do socialne 

pomoči in pomoči pri pridobitvi stanovanj, ki naj zagotovita dostojno življenje za vse, ki nimajo 

zadostnih sredstev, v skladu s pravili, ki jih določajo pravo Unije ter nacionalne zakonodaje in 

običaji. 

Pojasnilo 

Načelo iz prvega odstavka člena 34' temelji na členih 137 in 140 Pogodbe ES, ki se sedaj 

nadomestita s III-210. in III-213. členom, ter na členu 12 Evropske socialne listine in členu 10 

Listine Skupnosti o pravicah delavcev. Unija ga mora spoštovati pri izvajanju pristojnosti, ki soji 

dodeljene s III-210. in III-213. členom. Sklicevanje na storitve socialnega skrbstva se nanaša na 

primere, v katerih so bile takšne storitve vzpostavljene z namenom zagotoviti določene prednosti, 

vendar to ne pomeni, daje treba takšne storitve uvesti, če ne obstajajo. "Materinstvo" je treba 

razumeti enako kot v prejšnjem členu. 

Drugi odstavek temelji na členih 12(4) in 13(4) Evropske socialne listine in točki 2 Listine , 

Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev ter odraža pravila, ki izhajajo iz 

Uredbe št. 1408/71 in Uredbe št. 1612/68. 

Tretji odstavek izhaja iz člena 13 Evropske socialne listine in členov 30 in 31 Socialne listine 

(spremenjene) ter točke 10 Listine Skupnosti. Unija ga mora spoštovati v okviru politik, ki temeljU 

na III-210. členu. 

11-94. člen Ustave. 
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Člen 35' 

Varovanje zdravja 

Vsakdo ima pravico do preventivnega zdravstvenega varstva in do zdravniške oskrbe v skladu s 

P°goji, kijih določajo nacionalne zakonodaje in običaji. Pri opredeljevanju izvajanju vseh politik in 

dejavnosti Unije se zagotavlja visoka raven varovanja zdravja ljudi. 

Pojasnilo 

^ačela iz tega člena temeljijo na členu 152 Pogodbe ES, ki se sedaj nadomesti s III-278. členom 

Ustave, ter na členih 11 in 13 Evropske socialne listine. Drugi stavek člena ustreza prvemu 

Stavku III-278. člena. 

ČLEN 362 

Dostop do služb splošnega gospodarskega pomena 

priznava in spoštuje dostop do storitev splošnega gospodarskega pomena, ki je v skladu z 

Stav° določen v nacionalnih zakonodajah in običajih, s čimer pospešuje socialno in teritorialno 

Vezanost Unije. 

člen Ustave. 
'96. člen Ustave. 
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Pojasnilo 

Ta člen je v celoti usklajen s 111-122. členom in ne uvaja nove pravice. Določa le načelo, v skladu s 

katerim Unija spoštuje dostop do služb splošnega gospodarskega pomena, kakor predvidevajo 

nacionalne določbe, če so navedene določbe združljive s pravom Unije. 

ČLEN 37l 

Varstvo okolja 

V politike Unije je treba vključevati visoko raven varstva in izboljšanje kakovosti okolja, ki se 

zagotavljata v skladu z načelom trajnostnega razvoja. 

Pojasnilo 

Načela iz tega člena so nastala na podlagi členov 2, 6 in 174 Pogodbe ES, ki se sedaj nadomestijo s 

tretjim odstavkom 1-3. člena, III-119. in III-233. členom. 

Izhaja tudi iz določb nekaterih nacionalnih ustav. 

11-97. člen Ustave. 



ČLEN 38' 

Varstvo potrošnikov 

Politike Unije zagotavljajo visoko raven varstva potrošnikov. 

Pojasnilo 

^čela iz tega člena so nastala na podlagi člena 153 Pogodbe ES, ki se sedaj nadomesti s III-235. 

členom Ustave. 

NASLOV V 

PRAVICE DRŽAVLJANOV 

ČLEN 392 

Pravica voliti in biti voljen na volitvah v Evropski parlament 

Vsak državljan Unije ima pravico, da v državi članici, v kateri prebiva, pod enakimi pogoji 

°r državljani te države voli inje voljen na volitvah v Evropski parlament. 

Člani Evropskega parlamenta se volijo s splošnim, neposrednim, svobodnim in tajnim 

Vasovanjem. 

|j"98. člen Ustave. 
"99. člen Ustave. 
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Pojasnilo 

Člen 391 se v skladu z drugim odstavkom člena 52 Listine2 uporablja pod pogoji, določenimi v I. in 

II. delu Ustave. Prvi odstavek člena 393 ustreza pravici, zagotovljeni z drugim odstavkom 1-10. 

člena Ustave (prim. tudi pravno podlago v III-126. členu za sprejetje podrobne ureditve za 

uresničevanje navedene pravice), drugi odstavek člena 39 pa ustreza 1-20. členu Ustave. Drugi 

odstavek člena 394 povzema osnovna načela volilnega sistema v demokratični državi. 

ČLEN 405 

Pravica voliti in biti voljen na občinskih volitvah 

Vsak državljan Unije ima pravico, da v državi članici, v kateri prebiva, pod enakimi pogoji kakor 

državljani te države voli inje voljen na občinskih volitvah. 

Pojasnilo 

Ta člen ustreza pravici iz drugega odstavka I-10. člena Ustave, (prim. tudi pravno podlago v III- 

126. členu za sprejetje podrobne ureditve za uresničevanje navedene pravice). V skladu z drugi"1 

odstavkom člena) 52 Listine6 se uporablja pod pogoji, določenimi v omenjenih členih I. in Ifl- 

Ustave. 

11-99. člen Ustave. 
Drugi odstavek II-112. člena Ustave. 
I-99. člen Ustave. 
II-99. člen Ustave. 
11-100. člen Ustave. 
Drugi odstavek II-112. člena Ustave. 
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ČLEN 411 

Pravica do dobrega upravljanja 

Vsakdo ima pravico, da institucije, organi, uradi in agencije Unije njegove zadeve 

obravnavajo nepristransko, pravično in v razumnem roku. 

Ta pravica vključuje predvsem: 

a) pravico vsake osebe, da se izjasni pred sprejetjem kakršnega koli posamičnega ukrepa, ki jo 

prizadene; 

^ pravico dostopa vsake osebe do svojega spisa, ob spoštovanju legitimnih interesov zaupnosti 

ter poklicne in poslovne tajnosti; 

c) obveznost uprave, da svoje odločitve obrazloži. 

' Vsakdo ima pravico, da mu Unija v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna pravnim 

Ured'tvam držav članic, nadomesti kakršno koli škodo, ki sojo povzročile institucije ali njeni 
Ustažbenci pri opravljanju svojih dolžnosti. 

Vsakdo se lahko na institucije Unije obrne v enem od jezikov Ustave in mora prejeti odgovor 

v lstem jeziku. 

"-101. člen Ustave. 
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Pojasnilo 

Člen 411 temelji na obstoju Unije kot skupnosti, ki upošteva načela pravne države, katere 

značilnosti so se razvile v okviru sodne prakse, ki je med drugim utemeljila dobro upravljanje kot 

splošno pravno načelo (glej med drugim sodbo Sodišča z dne 31. marca 1992 v zadevi C-255/90 P. 

Burban [1992] PSES 1-2253, in sodbe Sodišča prve stopnje z dne 18. septembra 1995 v zadevi T- 

167/94 Nolle [1995] PSES II-2589, in z dne 9. julija 1999 v zadevi T-231/97 New Europe 

Consulting in drugi [1999] PSES 11-2403). Besedilo navedene pravice v prvih dveh odstavkih izhaja 

iz sodne prakse (sodba Sodišča z dne 15. oktobra 1987 v zadevi 222/86 Heylens [1987] PSES 4097, 

odstavek 15 obrazložitve, sodba z dne 18. oktobra 1989 v zadevi 374/87 Orkem [1989] PSES 3283, 

sodba z dne 21. novembra 1991 v zadevi C-269/90 TU Munchen [1991] PSES 1-5469, in sodbe 

Sodišča prve stopnje z dne 6. decembra 1994 v zadevi T-450/93 Lisrestal [1994] PSES II-l 177, z 

dne 18. septembra 1995 v zadevi T-167/94 Nolle [1995] PSES 11-258) in besedilo glede obveznosti 

navedbe razlogov izhaja iz člena 253 Pogodbe ES, ki se sedaj nadomesti z drugim odstavkom I- 

38. člena Ustave (prim. tudi pravno podlago v 111-398. členu za sprejetje zakonodajnih aktov za 

odprto, učinkovito in neodvisno evropsko upravo). 

Tretji odstavek povzema pravico, ki je sedaj zagotovljena s 111-431. členom Ustave. Četrti odstavek 

povzema pravico, ki je sedaj zagotovljena s točko d) drugega odstavka II-10. člena in III- 

129. členom Ustave. V skladu z drugim odstavkom člena 52 Listine1 je treba navedene pravice 

uporabljati pod pogoji in v mejah, določenih s III. delom Ustave. 

Pravica do učinkovitega pravnega sredstva, ki je pomemben vidik tega vprašanja, je zagotovljena s 

členom47 Listine3. 

II-101. člen Ustave. 
Drugi odstavek II-112. člena Ustave. 

3 11-107. člen Ustave. 
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ČLEN 421 

Pravica dostopa do dokumentov 

Vsak državljan Unije in vsaka fizična ali pravna oseba s prebivališčem ali statutarnim sedežem v 

^ od držav članic ima pravico dostopa do dokumentov institucij, organov, uradov in agencij Unije 
ne glede na nosilec dokumenta. 

Pojasnilo 

Pravica, zagotovljena s tem členom, je bila povzeta iz člena 255 Pogodbe ES, na podlagi katerega je 

bila naknadno sprejeta Uredba 1049/2001. Evropska konvencija je to pravico razširila na 

dokumente institucij, organov in agencij v splošnem, ne glede na njihovo obliko (glej tretji odstavek 

^O. člena Ustave). V skladu z drugim odstavkom člena 52 Listine2 se pravica dostopa do 

dokumentov uresničuje pod pogoji in omejitvami, iz tretjega odstavka 1-50. člena in III-399. člena. 

ČLEN 433 

Evropski varuh človekovih pravic 

^sak državljan Unije in vsaka fizična ali pravna oseba s prebivališčem ali statutarnim sedežem v 

od držav članic ima pravico, da se obrne na evropskega varuha človekovih pravic glede 

nePravilnostj pri delovanju institucij, organov, uradov ali agencij Unije, razen glede Sodišča 

^opske unije pri opravljanju njegove sodne funkcije. 

2 11*102. člen Ustave. 
3 Drugi odstavek II-112. člena Ustave. 

H-103. člen Ustave. 
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Pojasnilo 

Pravica, zagotovljena s tem členom, je pravica, zagotovljena s I-10. členom in III-335. členom 

Ustave. V skladu z drugim odstavkom člena 52 Listine1 se uporablja pod pogoji iz teh dveh členov. 

ČLEN 442 

Pravica do peticije 

Vsak državljan Unije in vsaka fizična ali pravna oseba s prebivališčem ali statutarnim sedežem v 

eni od držav članic ima pravico nasloviti peticijo na Evropski parlament. 

Pojasnilo 

Pravica, zagotovljena s tem členom, je pravica, zagotovljena s 1-10. in III-334. členom Ustave. V 

skladu z drugim odstavkom člena 52 Listine3 se uporablja pod pogoji iz teh dveh členov. 

ČLEN 454 

Svoboda gibanja in prebivanja 

1. Vsak državljan Unije ima pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic- 

Drugi odstavek II-112. člena Ustave. 
11-104. člen Ustave. 
Drugi odstavek II-112. člena Ustave. 
11-105. člen Ustave. 
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z- Svoboda gibanja in prebivanja se lahko v skladu z Ustavo prizna državljanom tretjih držav, ki 

zakonito prebivajo na ozemlju ene od držav članic. 

Pojasnilo 

Pravica, zagotovljena s prvim odstavkom, je pravica, zagotovljena s točko a) drugega odstavka I- 

10- člena Ustave (prim. tudi pravno podlago v 111-125. členu ; in sodbo Sodišča z dne 17. septembra 

2002, C-413/99 Baumbast, [2002] PSES 709). V skladu z drugim odstavkom člena 52 Listine1 se 

uPorablja pod pogoji in v mejah, določenih v III. delu Ustave. 

^ugi odstavek se nanaša na pristojnost, dodeljeno Uniji s III-265. do III-267. členom Ustave, 

dodelitev te pravice je zato odvisna od institucij, ki izvajajo to pristojnost. 

ČLEN 462 

Diplomatska in konzularna zaščita 

^Sak državljan Unije ima na območju tretje države, v kateri država članica, katere državljan je, 

mma svojega predstavništva, pravico do zaščite diplomatskih ali konzularnih organov katere koli 
<k^ave članice pod enakimi pogoji kakršni veljajo za državljana te države. 

D^gi odstavek II-112. člena Ustave. 
H* 106. člen Ustave. 

fen 
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Pojasnilo 

Pravica, zagotovljena s tem členom, je pravica, zagotovljena z I-10. členom Ustave (prim. tudi 

pravno podlago v III-127. členu Ustave). V skladu z drugim odstavkom člena 52 Listine1 se 

uporablja pod pogoji iz teh členov. 

NASLOV VI 

SODNO VARSTVO 

ČLEN 472 

Pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča 

Vsakdo, ki so mu kršene pravice in svoboščine, zagotovljene s pravom Unije, ima pravico do 

učinkovitega pravnega sredstva pred sodiščem v skladu s pogoji, določenimi v tem členu. 

Vsakdo ima pravico, da o njegovi zadevi pravično in javno ter v razumnem roku odloča neodvisno, 

nepristransko in z zakonom predhodno ustanovljeno sodišče. Vsakdo ima možnost svetovanja, 

obrambe in zastopanja. 

Osebam, ki nimajo zadostnih sredstev, se odobri pravna pomoč, kolikor je ta potrebna za učinko^1 

zagotovitev dostopa do sodnega varstva. 

Drugi odstavek II-112. člena Ustave. 
11-107. člen Ustave. 
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Pojasnilo 

Prvi odstavek temelji na 13. členu EKĆP: 

"Vsakdo, čigar pravice in svoboščine, zajamčene s to Konvencijo, so kršene, ima pravico do 

učinkovitih pravnih sredstev pred domačimi oblastmi, in to tudi če je kršitev storila uradna oseba pri 

°Pravljanju uradne dolžnosti." 

Vendar pa je varstvo v okviru prava Unije širše, saj zagotavlja pravico do učinkovitega pravnega 

sredstva pred sodiščem. Sodišče je v svoji sodbi z dne 15. maja 1986 navedeno pravico utemeljilo 

splošno načelo prava Unije (zadeva 222/84 Johnston [1986] PSES 1651; glej tudi sodbo z dne 
ls- oktobra 1987, zadeva 222/86 Heylens [1987] PSES 4097in sodbo z dne 3. decembra 1992, 

sadeva C-97/91 Borelli [1992] PSES 1-6313). Po mnenju Sodišča se navedeno splošno načelo prava 

^uije uporablja tudi za države članice pri njihovem izvajanju prava Unije. Vključitev te sodne 

Prakse v Listino ni bila namenjena spremembi sistema sodnega nadzora, določenega v pogodbah, 
2lasti ne pravil o dopustnosti neposrednih tožb pred Sodiščem Evropske unije. Evropska konvencija 

Je Poučila sistem sodnega nadzora Unije, vključno s pravili o dopustnosti, ter ga potrdila in hkrati 

sPremenila nekatere njegove vidike, kot je prikazano v 111-353. do III-381. členu Ustave, in zlasti v 

Strtem odstavku III-365. člena Ustave. Člen 47* se uporablja za institucije Unije in države članice 

Pri njihovem izvajanju prava Unije in velja za vse pravice, zagotovljene s pravom Unije. 

M* 107. člen Ustave. 
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Drugi odstavek ustreza prvemu odstavku 6. člena EKČP, ki se glasi: 

"Vsakdo ima pravico, da o njegovih civilnih pravicah in obveznostih ali o kakršnihkoli kazenskih 

obtožbah zoper njega pravično in javno ter v razumnem roku odloča neodvisno in nepristransko z 

zakonom ustanovljeno sodišče. Sodba mora biti izrečena javno, toda tisk in javnost sta lahko izločena 

iz sojenja deloma ali v celoti v interesu morale, javnega reda ali državne varnosti, če to v 

demokratični družbi zahtevajo koristi mladoletnikov ali varovanje zasebnega življenja strank, pa tudi 

tedaj, kadar bi po mnenju sodišča zaradi posebnih okoliščin javnost sojenja škodovala interesom 

pravičnosti." 

V pravu Unije pravica do poštene obravnave ni omejena na spore, ki se nanašajo na pravice in 

obveznosti civilnega prava. To je ena od posledic dejstva, daje Unija skupnost, ki temelji na načelih 

pravne države, kot navaja Sodišče v zadevi 294/83, "Les Verts" proti Evropskemu parlamentu (sodba 

z dne 23. aprila 1986, [1988] PSES 1339). Kljub temu se jamstva, zagotovljena z EKČP, v vseh 

pogledih, razen glede njihovega področja uporabe, uporabljajo na podoben način za Unijo. 

V zvezi s tretjim odstavkom je treba opozoriti na dejstvo, daje v skladu s sodno prakso Evropskega 

sodišča za človekove pravice potrebno poskrbeti za pravno pomoč, če bi bilo v primeru, da takšne 

pomoči ni, nemogoče zagotoviti učinkovito pravno sredstvo (sodba EKČP z dne 9. 10. 1979, Airey> 

serija A, zvezek 32, 11). Obstaja tudi sistem pravne pomoči za zadeve, ki so na Sodišču Evropske 

unije. 
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ČLEN 48' 

Domneva nedolžnosti in pravica do obrambe 

* • Obdolženec velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni dokazana v skladu z zakonom. 

Vsakemu obdolžencu je zagotovljena pravica do obrambe. 

Zjasnilo 

Člen 482 je enak drugemu in tretjemu odstavku 6. člena EKČP, ki se glasi: 

• Kdor je obdolžen kaznivega dejanja, velja za nedolžnega, dokler ni v skladu z zakonom 

dokazana njegova krivda. 

Kdor je obdolžen kaznivega dejanja, ima naslednje minimalne pravice: 

a) da ga takoj in nadrobno seznanijo v jeziku, ki ga razume, z bistvom in vzroki obtožbe, 

ki ga bremeni; 

k) da ima primeren čas in možnosti za pripravo svoje obrambe; 

c) da se brani sam ali z zagovornikom po lastni izbiri ali če nima dovolj sredstev za plačilo 

zagovornika, da ga dobi brezplačno, če to zahtevajo interesi pravičnosti; 

jI-108. člen Ustave. 
1-108. člen Ustave. 
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d) da zaslišuje oziroma zahteva zaslišanje obremenilnih prič in da doseže navzočnost in 

zaslišanje razbremenilnih prič ob enakih pogojih, kot veljajo za obremenilne priče; 
i 

e) da ima brezplačno pomoč tolmača, če ne razume ali ne govori jezika, ki se uporablja 

pred sodiščem." 

V skladu s tretjim odstavkom člena 52 Listine1 ima ta pravica enak pomen in področje uporabe kot 

pravica, zagotovljena z EK.ĆP. 

ČLEN 492 

Načeli zakonitosti in sorazmernosti kaznivih dejanj in kazni 

1. Nihče ne sme biti obsojen zaradi storitve ali opustitve za katero v času, ko je bila stoijena, 

nacionalno ali mednarodno pravo ni določalo, daje kazniva. Prav tako se mu ne sme izreči težja 

kazen od tiste, ki je bila zagrožena v času storitve dejanja. Če je bilo v času po storitvi dejanja z 

zakonom predpisana milejša kazen, se uporabi ta. 

2. Ta člen ne izključuje sojenja in kaznovanja osebe zaradi storitve ali opustitve, ki je bilo v 

času, ko je bila storjena, kazniva po splošnih načelih, ki jih priznava skupnost narodov. 

3. Kazen ne sme bit nesorazmerna s kaznivim dejanjem. 

Tretji odstavek 11-112. člena Ustave. 
11-109. člen Ustave. 
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Pojasnilo 

Ta člen upošteva običajno pravilo o prepovedi retroaktivriosti zakonov in kazni. Dodano je bito 

Pravilo retroaktivnosti milejše kazenskega zakona, ki obstaja v številnih državah članicah inje 

Podano v členu015 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah. 

^ 1- členu EK.ČP je zapisano: 

"i X *• Nihče ne sme biti obsojen za katerokoli dejanje, izvršeno s storitvijo ali opustitvijo, ki ni bilo 

določeno kot kaznivo dejanje po domačem ali po mednarodnem pravu v času, ko je bilo 

storjeno. Prav tako se ne sme izreči strožja kazen od tiste, ki jo je bilo mogoče izreči v času, ko 

je bilo kaznivo dejanje stoijeno. 

2. Ta člen ni ovira za sojenje in kaznovanje oseb za kako storitev ali opustitev, kije bila v času, ko 

je bila storjena, kazniva po splošnih pravnih načelih, ki jih priznavajo civilizirani narodi." 

^ d^gem odstavku seje črtala beseda "civilizirani"; to ne spreminja pomena tega odstavka, ki se 

tlana^a Predvsem na zločine zoper človeštvo. V skladu z tretjim odstavkom člena 52 Listine1 ima 
tu^j zagotovljena pravica torej enak pomen in področje uporabe kot pravica, zagotovljena z EKČP. 

odstavek podaja splošno načelo sorazmernosti kazni in kaznivih dejanj, ki je utemeljeno z 

Ustavnimi tradicijami, skupnimi vsem državam članicam, in s sodno prakso Sodišča Skupnosti. 

Tretji 'J' odstavek 11-112. člena Ustave. 
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ČLEN 501 

Pravica, da se za isto kaznivo dejanje kazensko ne preganja ali kaznuje dvakrat 

Nihče ne sme biti ponovno v kazenskem postopku ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za katero 

je bil v Uniji v skladu z zakonom s pravnomočno sodbo že oproščen ali obsojen. 

Pojasnilo 

4. člen Protokola št. 7 k EKČP se glasi: 

" 1. Pravosodni organi iste države ne smejo nikogar ne kazensko preganjati ne kaznovati za kaznivo 

dejanje, za katero je bil na podlagi zakona in v skladu s kazenskim postopkom te države s 

pravnomočno sodbo že oproščen ali obsojen. 

2. Določbe prejšnjega odstavka ne preprečujejo obnove kazenskega postopka na podlagi zakona m 

skladno s kazenskim postopkom prizadete države, če obstajajo dokazi o novih ali na novo 

odkritih dejstvih ali pa če je v prejšnjih postopkih prišlo do bistvene napake, ki bi lahko vpliva'a 

na izid sojenja. 

3. Določila tega člena se ne smejo derogirati s sklicevanjem na 15. člen Konvencije." 

Pravilo "non bis in idem" se uporablja v pravu Unije (glej med obsežno sodno prakso sodbo z dne 

5. maja 1966, zadevi 18/65 in 35/65, Gutmann proti Komisiji [1966] PSES 103 in za novejšo zadevo 

sodbo Sodišča prve stopnje z dne 20.°aprila°1999, združene zadeve T-305/94 in druge, Limburgse 

Vinyl Maatschappij NV proti Komisiji [1999] PSES 11-931). Pravilo o prepovedi kumulacije se 

nanaša na kumulacijo dveh kazni enake vrste, v tem primeru kazni, izrečene na kazenskem sodiš 

II-110. člen Ustave. 
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V skladu s členom 501 se pravilo "non bis in idem" ne uporablja zgolj v okviru pristojnosti ene 

države, temveč tudi v okviru pristojnosti več držav članic. To ustreza pravnemu redu v pravu Unije; 

Slej člene 54 do 58 Schengenske konvencije in sodbo Sodišča z dne 11. februarja 2003, C-l87/01 

Goziitok, člen 7 Konvencije o varstvu finančnih interesov Skupnosti in člen 10 Konvencije o boju 

Proti korupciji. Zelo omejene izjeme v navedenih konvencijah, ki državam članicam omogočajo 

^jemo od pravila "non bis in idem", so določene s horizontalno klavzulo iz prvega odstavka člena 52 

Listine2 glede omejitev. Kar zadeva razmere iz 4. člena Protokola št. 7 EKČP, tj. uporabo načela v isti 

državi članici, ima zagotovljena pravica enak pomen in področje uporabe kot ustrezna pravica v 

EKČP. 

10. člen Ustave, 
rvi odstavek II-112. člena Ustave. 

■lan 
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NASLOV VII 

SPLOŠNE DOLOČBE O RAZLAGI rN UPORABI LISTINE 

ČLEN 511 

Področje uporabe 

1. Določbe te listine se uporabljajo za institucije, organe, urade in agencije Unije ob spoštovanju 

načela subsidiamosti, za države članice pa samo, ko izvajajo pravo Unije. Zato spoštujejo pravice, 

upoštevajo načela in spodbujajo njihovo uporabo v skladu s svojimi pristojnostmi in ob spoštovanju 

meja pristojnosti Unije, ki so ji dodeljene v drugih delih Ustave. 

2. Ta listina ne razširja področja uporabe prava Unije preko pristojnosti Unije in ne ustvaija 

nikakršnih novih pristojnosti ali nalog Unije, pa tudi ne spreminja pristojnosti in nalog, opredeljeni 

v drugih delih Ustave. 

11-111. člen Ustave. 
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Pojasnilo 

Namen člena 51 Listine1 je opredeliti področje uporabe Listine. Prizadeva si jasno določiti, da se 

Listina ob upoštevanju načela subsidiarnosti uporablja zlasti za institucije in organe Unije. Ta 

določba je bila sestavljena v skladu s členom 6(2) Pogodbe o Evropski uniji, ki od Unije zahteva, da 
upošteva temeljne pravice, in v skladu z mandatom, podeljenim v okviru Evropskega sveta v Kolnu, 

kraz "institucije" je utemeljen v I. delu Ustave. V Ustavi se izraz "organi, uradi in agencije " 

navadno uporablja za označevanje vseh teles, ustanovljenih z Ustavo ali sekundarno zakonodajo 

(glej npr. 1-50. ali 1-51. člen Ustave). 

^ zvezi z državami članicami sodna praksa Sodišča nedvoumno določa, da je zahteva po 

^štovanju temeljnih pravic, opredeljenih v okviru Unije, zavezu joča za države članice le tedaj, ko 

^epajo znotraj področja uporabe prava Unije (sodba z dne 13. julija 1989, zadeva 5/88 Wachauf 

t1989] PSES 2609; sodba z dne 18. junija 1991, ERT [1991] PSES 1-2925); sodba z dne 18. 

decembra 1997 (C-309/96 Annibaldi [1997] PSES 1-7493). Sodišče je potrdilo to sodno prakso pod 

"aslednjimi pogoji: "Treba je tudi upoštevati, da so zahteve, ki izhajajo iz varstva temeljnih pravic v 

Pravnem redu Skupnosti, zavezujoče tudi za države članice pri njihovem izvajanju pravil 

SlfUpnosti..." (sodba z dne 13. aprila 2000, zadeva C-292/97, [2000] PSES 2737, odstavek 37 

^razložitve). Seveda se to pravilo, utemeljeno v tej listini, uporablja za centralne organe in 

e9onalne ali lokalne organe ter za javne organizacije pri njihovem izvajanju prava Unije. Seveda 
i 
0 pravilo, utemeljeno v tej listini, uporablja za centralne organe in regionalne ali lokalne organe 

ter Za javne organizacije pri njihovem izvajanju prava Unije. 

člen Ustave. 

'"o i 
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Drugi odstavek skupaj z drugim stavkom prvega odstavka potrjuje, da Listina ne more povzročiti 

širitve pristojnosti in nalog, ki so z drugimi deli Ustave dodeljene Uniji. Gre za to, da se izrecno 

navedejo logične posledice, nastale zaradi načela subsidiamosti in zaradi dejstva, da ima Unija 

samo tiste pristojnosti, ki soji bile dodeljene. Temeljne pravice, zagotovljene v Uniji, nimajo 

nikakršnih posledic, razen v okviru pristojnosti, določenih v I. in III. delu Ustave. Zato obveznost 

institucij Unije, da v skladu z drugim stavkom prvega odstavka spodbujajo načela, podana v Listini, 

lahko obstaja le v mejah teh pristojnosti. 

Drugi odstavek tudi potrjuje, da Listina ne more povzročiti širitve področja uporabe prava Unije 

preko njenih pristojnosti, določenih v drugih delih Ustave. Sodišče je že opredelilo to pravilo v 

zvezi s temeljnimi pravicami, ki štejejo kot del prava Unije (sodba z dne 17. februaija 1998, C- 

249/96 Grant, 1998 PSES 1-621, odstavek 45 obrazložitve). V skladu s tem pravilom je 

samoumevno, da vključitev Listine v Ustavo ne more sama po sebi pomeniti širitve obsega ukrepov 

držav članic, ki štejejo kot "izvajanje prava Unije" (v smislu prvega odstavka in zgoraj navedene 

sodne prakse). 

ČLEN 521 

Področje uporabe in razlaga pravic in načel 

1. Kakršno koli omejevanje uresničevanja pravic in svoboščin, ki jih priznava ta listina, mora 

biti predpisano z zakonom in spoštovati bistveno vsebino teh pravic in svoboščin. Ob upoštevanju 

načela sorazmernosti so omejitve dovoljene samo, če so potrebne in če dejansko izpolnjujejo cilje 

splošnem interesu, ki jih priznava Unija, ali če so potrebne zaradi zaščite pravic in svoboščin 

drugih. 

II-112. člen Ustave. 
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Pravice, ki jih priznava ta listina in ki urejajo določbe drugih delov Ustave, se uresničujejo v 

skladu s pogoji in v mejah, opredeljenih v teh delih. 

^ Kolikor ta listina vsebuje pravice, ki ustrezajo pravicam, zagotovljenim z Evropsko 

konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sta vsebina in obseg teh pravic 

enaka kot vsebina in obseg pravic, ki ju določa navedena konvencija. Ta določba ne preprečuje 

širšega varstva po pravu Unije. 

4- Kolikor so v tej listini priznane temeljne pravice, kot izhajajo iz skupnih ustavnih tradicij 

članic, je treba te pravice razlagati skladno s temi tradicijami. 

Določbe te listine, v katerih so določena načela, se lahko izvajajo z akti institucij, organov, 
Urad°v in agencij Unije ter akti držav članic za izvajanje prava Unije v skladu z njihovimi 

PHstojnostmi. Nanje se sme pred sodišči sklicevati samo pri razlagi teh aktov in pri odločanju o 
njihovi zakonitosti. 

Nacionalne zakonodaje in običaji se morajo v celoti upoštevati v skladu s to listino. 

Sodišča Unije in držav članic ustrezno upoštevajo pojasnila, pripravljena kot vodilo za razlago 

istine o temeljnih pravicah. 
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Pojasnilo 

Namen člena 521 je opredeliti obseg pravic in načel Listine ter določiti pravila za njihovo razlago. 

Prvi odstavek obravnava podrobnosti glede omejevanja pravic. Besedilo temelji na sodni praksi 

Sodišča: "...skladno z ustaljeno sodno prakso Sodišča je mogoče uvesti omejitve pri uresničevanju 

temeljnih pravic, zlasti v okviru skupne ureditve trga, pod pogojem, da navedene omejitve dejansko 

ustrezajo ciljem splošnega interesa, za katere se zavzema Skupnost, in da ne povzročajo glede na 

želeni cilj čezmernega in neutemeljenega motenja, ki bi ogrožalo samo bistvo navedenih pravic" 

(sodba z dne 13. aprila 2000, zadeva C-292/97, odstavek 45 obrazložitve). Sklicevanje na splošne 

interese, ki jih priznava Unija, zajema cilje iz 1-2 člena in druge interese, ki so zaščiteni s posebnim1 

določbami Ustave, na primer prvim odstavkom 1-5. člena, tretjim odstavkom III-133. člena in 

III-154. ter III-436. členom. 

Drugi odstavek se nanaša na pravice, ki jih že izrecno zagotavlja Pogodba o ustanovitvi Evropske 

skupnosti in priznava Listina in se sedaj nahajajo v drugih delih Ustave (predvsem pravice, ki 

izhajajo iz državljanstva Unije). Pojasnjuje, da za takšne pravice še nadalje veljajo pogoji in 

omejitve, ki se uporabljajo za pravo Unije, na katerem te pravice temeljijo, in ki so sedaj predviden1 

v I. in III. delu Ustave. Listina ne spreminja sistema pravic, ki so bile dodeljene s Pogodbo ES in s0 

sedaj povzete v I. in III. delu Ustave. 

II-112. člen Ustave. 
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Namen tretjega odstavka je zagotoviti potrebno usklajenost med Listino in EKČP z vzpostavitvijo 

Pravila, da sta vsebina in obseg navedenih pravic, vključno z dovoljenimi omejitvami, enaka kot 

vsebina in pomen pravic, kiju določa EKČP, kolikor pravice v tej listini ustrezajo tudi pravicam, 

zagotovljenim z EKČP. To zlasti pomeni, da mora zakonodajalec pri določanju omejitev navedenih 

Pravic upoštevati enaka merila, določena s podrobno ureditvijo o omejitvah, podano v EKČP, ki 

tako postanejo veljavna za pravice, zajete v tem odstavku, ne da bi to škodilo avtonomiji prava 

Unije in Sodišča Evropske unije. 

Sklicevanje na EKČP zajema Konvencijo in njene protokole. Vsebina in obseg zagotovljenih pravic 
msta določena le z besedilom navedenih aktov, temveč tudi s sodno prakso Evropskega sodišča za 

Cvekove pravice in Sodišča Evropske unije. Namen zadnjega stavka v odstavku je Uniji 

°mogočiti, da zagotavlja širše varstvo. V vsakem primeru raven varstva, ki jo nudi Listina, ne sme 

kiti nižja od ravni, ki jo zagotavlja EKČP. 

Listina ne vpliva na možnost držav članic, da uporabijo 15. člen EKČP, ki dovoljuje razveljavitve 

Pravic EKČP v primeru vojne ali ob drugi splošni nevarnosti, ki ogroža življenje naroda, če 

sPrejmejo ukrepe na področju nacionalne obrambe v primeru vojne ali na področju vzdrževanja 

Javnega reda in miru v skladu z njihovimi obveznostmi iz prvega odstavka 1-5. člena, in III-131. ter 

^ 2(52. 51^2 Ustave. 

§e 
am pravic, za katere bi lahko v sedanji fazi in brez izključitve razvoja na področju prava, 

°nodaje in pogodb, veljalo, da ustrezajo pravicam v EKČP v smislu tega odstavka, je podan v 

adaljevanju. Ne vključuje pravic, ki so dodane pravicam v EKČP. 



1. Členi, katerih pomen in področje uporabe sta enaka kot pomen in področje uporabe ustreznih 

členov EKČP: 

- člen 21 ustreza 2. členu EKČP; 

- člen 4 2ustreza 3. členu EKČP; 

- prvi in drugi odstavek člena 53 ustrezata 4. členu EKČP; 

- člen 64 ustreza 5. členu EKČP; 

člen 7sustreza 8. členu EKČP; 

- prvi odstavek člena 10® ustreza 9. členu EKČP; 

- člen ll7 ustreza 10. členu EKČP ne glede na omejitve, ki jih pravo Unije lahko naloži 

državam članicam glede pravice do uvedbe dogovora o izdaji dovoljenj iz tretjega 

stavka prvega odstavka 10. člena EKČP; 

- člen 17* ustreza 1. členu Protokola k EKČP; 

11-62. člen Ustave. 
11-64. člen Ustave. 
11-65. člen Ustave. 
11-66. člen Ustave. 
11-67. člen Ustave. 
11-70. člen Ustave. 
11-71. člen Ustave. 
11-77. člen Ustave. 
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- prvi odstavek člena 191 ustreza 4. členu Protokola št. 4; 

drugi odstavek člena 192 ustreza 3. členu EKČP, kakor ga razlaga Evropsko sodišče za 

človekove pravice; 

- člen 483 ustreza drugemu in tretjemu odstavku 6. člena EKČP; 

prvi odstavek (razen zadnjega stavka) in drugi odstavek člena 494 ustrezata 7. členu 

EKČP. 

Členi, katerih pomen je sicer enak kot pomen ustreznih členov EKČP, njihovo področje 

uporabe pa širše: 

člen 95 zajema enako področje kot 12. člen EKČP, vendar pa se njegovo področje 

uporabe lahko razširi na druge vrste poroke, če slednje predvideva nacionalna 

zakonodaja; 

• 

prvi odstavek člena 126 ustreza 11. členu EKČP, vendar se njegovo področje uporabe 

razširi na raven Unije; 

79. člen Ustave. 
"79. člen Ustave. 
^08. člen Ustave. 
109. člen Ustave. 
69. člen Ustave. 
72. člen Ustave. 
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- prvi odstavek člena 141 ustreza 2. členu Protokola k EK.ČP, vendar se njegovo področje 

uporabe razširi, tako da zajema dostop do poklicnega in nadaljnjega usposabljanja; 

- tretji odstavek člena 142 ustreza 2:členu Protokola k EK.ČP, kar zadeva pravice staršev; 

- drugi in tretji odstavek člena 47J ustrezata prvemu odstavku 6. člena EK.ČP, vendar 

omejitev na odločanje o civilnih pravicah in obveznostih ali o kazenskih obtožbah ne 

velja, kar zadeva pravo Unije in njegovo izvajanje; 

- člen 504 ustreza 4. členu Protokola št. 7 k EKČP, vendar se njegovo področje uporabe 

razširi na raven Evropske unije med sodišča držav članic; 

- končno se državljane Evropske unije ne sme obravnavati kot tujce v okviru področja 

uporabe prava Unije, in sicer zaradi prepovedi vsakršne diskriminacije glede na 

državljanstvo. Zanje se omejitve, predvidene s 16. členom EK.ĆP v zvezi s pravicami 

tujcev, v tem okviru ne uporabljajo. 

11-74. člen Ustave. 
11-74. člen Ustave. 
11-107. člen Ustave. 
II-110. člen Ustave. 
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Pravilo o razlagi, vsebovano v četrtem odstavku, temelji na besedilu člena 6(2) Pogodbe o Evropski 
i 

(prim. sedaj besedilo tretjega odstavka 1-9. člena Ustave) in ustrezno upošteva pristop do 
s^upnih ustavnih tradicij, ki mu sledi Sodišče (npr. sodba z dne 13. decembra 1979, zadeva 44/79 

Hauer [ 1979] PSES 3727; sodba z dne 18. maja 1982, zadeva 155/79, AM&S, [1982] PSES 1575). 

tem pravilu je treba zadevne pravice iz Listine namesto s strogim pristopom "najnižjega 

skupnega imenovalca" razlagati na način, ki nudi visoko raven varstva, ustrezno pravu Unije in 

skladno s skupnimi ustavnimi tradicijami. 
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Peti odstavek pojasnjuje razlikovanje v okviru Listine med "pravicami" in "načeli". V skladu s tem 

razlikovanjem je pravice posameznikov treba spoštovati, medtem ko je načela treba upoštevati (prv1 

odstavek člena 51'). Načela se lahko izvajajo z zakonodajnimi ali izvršilnimi akti (sprejetimi s 

strani Unije v skladu z njenimi pristojnostmi in s strani držav članic samo pri njihovem izvajanju 

prava Unije); za sodišča postanejo torej pomembna šele ob razlagi ali reviziji teh aktov. Vendar niso 

razlog za neposredne zahteve po pozitivnem ukrepanju institucij Unije ali organov držav članic. To 

je v skladu s sodno prakso Sodišča (prim. zlasti sodno prakso v zvezi s "previdnostnim načelom"iz 

člena 174(2) PES (se nadomesti s 111-233. členom Ustave), sodbo Sodišča prve stopnje z dne 11- 

septembra 2002, T-13/99, Pfizer proti Svetu, s številnimi sklicevanji na prejšnjo sodno prakso, m 

vrsto sodb v zvezi s členom 33 Pogodbe o ES glede načel kmetijskega prava, npr. sodba Sodišč 

265/85, Van den Berg, 1987 PSES 1155: ocena načela stabilizacije trga in legitimnih pričakovanj) 

in s pristopom v ustavnih sistemih držav članic do "načel", zlasti na področju socialnega prava. Za 

ponazoritev, primeri, da se v Listini priznavajo načela, so členi 25, 26 in 372.. V nekaterih primerih 

lahko člen Listine vsebuje značilnosti pravic in načel.kot npr. členi 23, 33 in 343. 

II-111. člen Ustave. 
11-85., 11-86. in 11-97. člen Ustave. 
11-83., 11-93. in 11-94. člen Ustave. 

poročevalec, št. 4/111 420 
17.i* 



Šesti odstavek se nanaša na razne člene v Listini, ki se v duhu subsidiamosti sklicujejo na 

nacionalne predpise in običaje. 

ČLEN 531 

Raven varstva 

Nobena določba te listine se ne sme razlagati kot omejevanje ali zoževanje človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin, ki jih priznavajo pravo Unije, mednarodno pravo in mednarodni sporazumi, 

katerih pogodbenice so Unija ali vse države članice, predvsem Evropska konvencija o varstvu 

^ovekovih pravic in temeljnih svoboščin ter ustave držav članic. 

Zjasnilo 

^ainen te določbe je ohraniti raven varstva, ki jo na svojih področjih uporabe trenutno nudijo pravo 
Uriije> nacionalno pravo in mednarodno pravo. EK.ČP se omenja zaradi njenega pomena. 

^"U3. člen Ustave. 
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ČLEN 54* 

Prepoved zlorabe pravic 

Nobene določbe te listine se ne sme razlagati, kot da podeljuje pravico opravljanja kakršne koli 

dejavnosti ali storitve kakršnega koli dejanja, katerega cilj bi bil odpraviti pravice in svoboščine, 

primane v tej listini, ali jih omejiti bolj, kakor je predvideno v tej listini. 

Pojasnilo 

Ta člen ustreza 17. členu EK.ČP: 

"Nobene določbe v tej Konvenciji ni mogoče razlagati tako, kot da vsebuje za katerokoli državo, 

skupino ali posameznika pravico do kakršenkoli dejavnosti ali dejanja, kije usmetjeno h kršenju 

katerihkoli pravic ali svoboščin, ki so tu določene, ali k njihovemu omejevanju v večjem obsegu, 

kot je določeno v tej Konvenciji." 

II-114. člen Ustave. 
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13. Izjava o III-116. členu 

Konferenca se strinja, da se Unija v svojih splošnih prizadevanjih za odpravo neenakosti med 

ženskami in moškimi v okviru svojih različnih politik trudi boriti proti vsem oblikam nasilja v 

"duzini. Države članice morajo sprejeti vse potrebne ukrepe za preprečevanje in kaznovanje teh 

kaznivih dejanj ter za podporo in zaščito žrtev. 

14. Izjava o III-136. in III-267. členu 

^adar Konferenca meni, da bi osnutek evropskega zakona ali okvirnega zakona na podlagi drugega 

vka III-267. člena Ustave vplival na temeljne vidike sistema socialne varnosti države članice, 

^jučno z njegovim področjem uporabe, stroški ali finančno strukturo, ali bi vplival na finančno 

^^oteženost tega sistema, kot je določeno v drugem odstavku III-136. člena Ustave, se morajo 

kfesi te države članice ustrezno upoštevati. 

15. Izjava o III-160. in III-322. členu 

^ferenca opozaija, da spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin pomeni predvsem posvečanje 

e Pozornosti zaščiti in izvajanju procesnih pravic zadevnih posameznikov ali subjektov do 
predPisanega. Za ta namen in da se zagotovi temeljit pravni pregled odločitev, zaradi katerih so 

ezniki ali subjekti izpostavljeni omejevalnim ukrepom, morajo take odločitve biti osnovane 

11 in razločnih kriterijih. Te kriteriji se morajo prilagoditi posebnim pogojem vsakega 

Jevalnega ukrepa posebej. 
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16. Izjava o točki c) drugega odstavka III-167. člena 

Konferenca ugotavlja, da se določbe točke c) drugega odstavka III-167. člena Ustave razlagajo v 

skladu z obstoječo sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti in Sodišča prve stopnje glede 

uporabe določb o pomoči, dodeljeni nekaterim območjem Zvezne republike Nemčije, ki jih je 

prizadela delitev Nemčije. 

17. Izjava o III-184. členu 

Konferenca v zvezi s III-184. členom Ustave potijuje, da sta dvig potenciala rasti in zagotavljanje 

zdravega proračunskega stanja dva stebra, na katerih temelji gospodarska in proračunska politika 

Unije in držav članic. Pakt stabilnosti in rasti je pomemben instrument za dosego teh ciljev. 

Konferenca ponovno potijuje svojo zavezanost določbam Pakta stabilnosti in rasti kot okviru za 

usklajevanje proračunskih politik v državah članicah Evropske unije. 

Konferenca potijuje, daje sistem, ki temelji na pravilih, najboljše zagotovilo za izpolnjevanje 

obveznosti in enakovredno obravnavanje vseh držav članic. 

V tem okviru Konferenca nadalje ponovno potijuje svojo zavezanost ciljem Lizbonske strategije- 

ustvarjanje novih delovnih mest, strukturne reforme in socialne povezanosti. 
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Cilj Unije je doseči uravnoteženo gospodarsko rast in stabilnost cen. Gospodarske in proračunske 

Politike morajo zato določiti ustrezne prednostne naloge glede gospodarskih reform, inovacij, 

konkurenčne sposobnosti ter krepitve zasebnih naložb in potrošnje v času šibke gospodarske rasti. 

To bi se moralo odraziti v usmeritvah proračunskih odločitev na nacionalni ravni in ravni Unije, 

zlasti s prestrukturiranjem javnofinančnih prihodkov in odhodkov, pri čemer se ohrani proračunska 

disciplina v skladu z Ustavo ter Paktom stabilnosti in rasti. 

Proračunski in gospodarski izzivi, s katerimi se soočajo države članice, poudaijajo pomen zdrave 

Proračunske politike v celotnem gospodarskem ciklu. 

konferenca se strinja, da države članice uporabljajo obdobja gospodarske oživitve dejavno, da bi 
utrdile javne finance in izboljšale svoj proračunski položaj. Cilj tega je postopoma doseči 

Pr°računski presežek v obdobju gospodarskega vzpona, ki ustvarja potreben manevrski prostor za 

^čanje z gospodarsko recesijo, in tako prispevati k dolgoročni uravnoteženosti javnih financ. 

^ave članice z zanimanjem pričakujejo morebitne predloge Komisije in nadaljnje prispevke držav 
članic v zvezi s krepitvijo in pojasnitvijo izvajanja Pakta stabilnosti in rasti. Države članice bodo 

prejele vse potrebne ukrepe za dvig potenciala rasti svojega gospodarstva. Izboljšano usklajevanje 

gospodarske politike bi lahko prispevalo k uresničevanju tega cilja. Ta izjava ne vpliva na prihodnjo 
razPrav0 o Paktu stabilnosti in rasti. 
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i8. Izjava o III-213. členu 

Konferenca potijuje, da politike, opisane v III-213. členu Ustave, spadajo večinoma v pristojnost 

držav članic. Ukrepi za spodbujanje in pospeševanje usklajevanja, ki jih je treba sprejeti na ravni 

Unije v skladu s tem členom, so dopolnilne narave. Njihov glavni namen je krepiti sodelovanje med 

državami članicami in ne usklajevanje nacionalnih sistemov. To ne bo vplivalo na jamstva in 

prakse, ki obstajajo v vsaki državi članici glede odgovornosti socialnih partnerjev. 

Ta izjava ne vpliva na določbe Ustave, ki prenašajo pristojnost na Unijo, vključno na področju 

socialnih zadev. 

19. Izjava o III-220. členu 

Konferenca meni, da lahko sklicevanje na otoška območja iz III-220. člena Ustave vključuje tudi 

otoške države v celoti, če izpolnjujejo vse potrebne pogoje. 

20. Izjava o 111-243. členu 

Konferenca ugotavlja, da se določbe III-243. člena Ustave upcfrabljajo v skladu z obstoječo praks0 

Izraz "ukrepi potrebni za nadomestilo gospodarske škode, ki jo delitev Nemčije povzročila v 

gospodarstvu nekaterih območij Zvezne republike, prizadetih zaradi te delitve" se razlaga v skladu 

obstoječo sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti in Sodišča prve stopnje.. 
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21. Izjava o III-248. členu 

Konferenca se strinja, da bo delovanje Unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja 

Upoštevalo temeljne usmeritve in izbore raziskovalnih politik držav članic. 

22. Izjava o III-256. členu 

konferenca meni, da III-256. člen Ustave ne vpliva na pravico držav članic, da sprejmejo ukrepe, ki 
So Potrebni za zagotovitev njihove oskrbe z energijo pod pogoji iz III-131. člena Ustave. 

23. Izjava o drugem pododstavku prvega odstavka III-273. člena 

Konferenca meni, da morajo evropski zakoni iz drugega pododstavka prvega odstavka III- 
")7l 

■ člena Ustave upoštevati nacionalna pravila in običaje v zvezi z uvedbo kazenskih preiskav. 

24. Izjava o III-296. členu 

Konferenca izjavlja, da morajo takoj po podpisu Pogodbe o Ustavi za Evropo generalni sekretar 

Veta> visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko, Komisija in države članice začeti 

Pnpravljaino delo za ustanovitev Evropske službe za zunanjepolitično delovanje. 
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25. Izjava o III-325. členu o pogajanjih in sklepanju 

mednarodnih sporazumov držav članic v zvezi 

z območjem svobode, varnosti in pravice 

Konferenca potijuje, da se lahko države članice pogajajo in sklepajo sporazume s tretjimi državami 

in mednarodnimi organizacijami na področjih iz 3., 4. in 5. oddelka IV. poglavja III. naslova III- 

dela, kolikor so ti sporazumi v skladu s pravom Unije. 

26. Izjava o četrtem odstavku III-402. člena 

Četrti odstavek III-402. člena Ustave predvideva, da če Svet ni sprejel evropskega zakona o nove® 

finančnem okviru do izteka prejšnjega finančnega okvira, se zgornje meje in druge določbe, ki 

ustrezajo zadnjemu letu tega okvira, podaljšajo do sprejetja omenjenega zakona. 

Konferenca izjavlja, da če Svet ni sprejel evropskega zakona o novem finančnem okviru do konca 

leta 2006 in kolikor AJct o pristopu z dne 16. aprila 2003 predvideva obdobje postopnega uvajanj3 

za dodelitev odobrenih sredstev novim državam članicam, ki se zaključi v letu 2006, se dodeliti 

odobrenih sredstev z letom 2007 določi na podlagi takšnih meril, kakršna se uporabljajo za vse 

države članice. 
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27. Izjava o III-419. členu 

Konferenca izjavlja, da lahko države članice ob prošnji za vzpostavitev okrepljenega sodelovanja 

navedejo, ali nameravajo že v tej fazi uporabiti določbe iz III-422. člena Ustave, ki predvideva 

Možnost glasovanja s kvalificirano večino oziroma uporabo rednega zakonodajnega postopka. 

f 

i 

28. Izjava o sedmem odstavku IV-440. člena 

Visoke pogodbenice se strinjajo, da Evropski svet, ob uporabi sedmega odstavka IV-440. člena 

Ustave, sprejme evropski sklep, ki spreminja status Mayotte v odnosu do Unije, tako da postane to 

°2emlje najbolj oddaljena regija v smislu drugega odstavka IV-440. člena in III-424. člena Ustave, 

francoske oblasti Evropski svet in Komisijo obvestijo, da to dovoljuje trenutni razvoj notranjega 

statusa otoka. 

29. Izjava o drugem odstavku IV-448. člena 

I 

konferenca meni, da možnost uradnega prevoda Pogodbe v jezikih iz drugega odstavka IV- 

8- Člena Pogodbe, prispeva k izpolnjevanju cilja spoštovanja bogate kulturne in jezikovne 

razn°likosti Unije, kot je določeno v tretjem odstavku 1-3. člena Ustave. V tej zvezi Konferenca 

t^uje zavezanost Unije kulturni raznolikosti Evrope in posebno pozornost, ki jo bo še naprej 

^^jala tem in drugim jezikom. 

/a o. 
Uar2005 429 poročevalec, št. 4/111 



Konferenca predlaga tistim državam članicam, ki želijo koristiti možnost iz drugega odstavka IV- 

448. člena Pogodbe, da v šestih mesecih po podpisu Pogodbe Svetu sporočijo jezik ali jezike, v 

katere bo prevedena ta pogodba. 

30. Izjava o ratifikaciji Pogodbe o Ustavi za Evropo 

* 

Konferenca ugotavlja, da če bo Pogodbo o Ustavi za Evropo dve leti po njenem podpisu ratificiralo 
hO 

štiri petin? držav članic, ena ali več držav članic pa bodo imele težave v postopku ratifikacije, se 

zadevo predalo Evropskemu svetu. 
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B. IZJAVE O PROTOKOLIH, 

PRILOŽENIH USTAVI 

Izjave o Protokolu 

o pogodbah in aktih o pristopu Kraljevine Danske, 

Irske in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, 

Helenske republike. Kraljevine Španije in Portugalske republike 

ter Republike Avstrije, Republike Finske 

in Kraljevine Švedske. 

31. Izjava o Alandskih otokih 

^■°Qferenca priznava, daje ureditev iz petega odstavka IV-440. člena Pogodbe, ki se uporablja za 

^laodske otoke, vzpostavljena ob upoštevanju posebnega statusa, ki ga ti otoki uživajo po 

mednarodnem pravu. 

V ta namen Konferenca poudarja, da so bile vključene posebne določbe v 5. oddelek 5. naslova 

^r°tokola o pogodbah in aktih o pristopu Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva Velike 

^ritamje ^ Severne Irske, Helenske republike. Kraljevine Španije in Portugalske republike ter 

Oblike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske. 

Uar2005 431 poročevalec, št. 4/111 



32. Izjava o Laponcih 

Ob upoštevanju 60. in 61. člena Protokola o pogodbah in aktih o pristopu Kraljevine Danske, Irske 

in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, Helenske republike, Kraljevine Španije 

in Portugalske republike ter Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske 

Konferenca priznava obveznosti in zaveze Švedske in Finske glede Laponcev po nacionalnem in 

mednarodnem pravu. 

Konferenca ugotavlja, da sta se Švedska in Finska zavezali k ohranjanju in razvijanju sredstev za 

življenje, jezik, kulturo in načina življenja Laponcev in upošteva, da sta tradicionalna laponska 

kultura in preživljanje odvisna od osnovnih gospodarskih dejavnosti, kakor je reja severne jelenjad 

na območjih, ki jih tradicionalno naseljujejo Laponci. 

V ta namen Konferenca poudarja, da so bile vključene posebne določbe v 6. oddelek 5. naslova 

Protokola o pogodbah in aktih o pristopu Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva Velike 

Britanije in Severne Irske, Helenske republike, Kraljevine Španije in Portugalske republike ter 

Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske. 
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Izjave o Protokolu 

o Pogodbi ter Aktu o pristopu Češke republike, 

Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, 

Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, 

Republike Poljske, Republike Slovenije 

in Slovaške republike 

33. Izjava o suverenih conah 

Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske 

na Cipru 

Konferenca - 

°b sklicevanju na Skupno izjavo o suverenih conah Združenega kraljestva Velike Britanije in 
o 

Irske na Cipru, priloženo Sklepni listini Pogodbe o pristopu Združenega kraljestva k 

Ropskim skupnostim, ki predvideva, da se bo ureditev, ki se uporablja za odnose med Evropsko 

8°spodarsko skupnostjo in suverenima conama opredelila v okviru aranžmajev med Skupnostjo in 

RePublik0 Ciper, 

°b uPoštevanju določb o suverenih conah iz Pogodbe o ustanovitvi Republike Ciper (v nadaljnjem 

Cedilu "Pogodba o ustanovitvi") in pripadajoče izmenjave not z dne 16. avgusta 1960, 

"^05 
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upoštevajoč, daje eden izmed glavnih namenov izmenjave not med Vlado Združenega kraljestva m 

Vlado Republike Ciper o upravi suverenih con z dne 16. avgusta 1960 in priložene izjave 

Združenega kraljestva zavarovanje interesov oseb, ki prebivajo ali delajo v suverenih conah, in ob 

ugotovitvi, da morajo imeti omenjene osebe tako v možnem obsegu isto obravnavanje kot tiste, ki 

prebivajo ali delajo v Republiki Ciper, 

upoštevajoč nadalje določbe Pogodbe o ustanovitvi o carinski ureditvi med suverenima conama ffl 

Republiko Ciper, predvsem tiste iz Priloge F omenjene pogodbe, 

upoštevajoč tudi zavezo Združenega kraljestva, da ne bo postavljalo carinarnic ali drugih ovir na 

meji med suverenima conama in Republiko Ciper ter upoštevajoč aranžmaje, ki so bili sklenjeni na 

podlagi Pogodbe o ustanovitvi, v skladu s katerimi organi Republike Ciper v suverenih conah 

upravljajo s številnimi javnimi službami, vključno na področjih kmetijstva, carin in obdavčitve, 

potrjujoč, da pristop Republike Ciper k Uniji ne sme vplivati na pravice in obveznosti sopogodben10 

Pogodbe o ustanovitvi, 

ob spoznanju potrebe uporabljati nekatere določbe Ustave in aktov Unije v suverenih conah m 

potrebe predvideti posebno ureditev glede izvajanja teh določb v suverenih conah - 



Poudarja, da so bile posebne določbe v ta namen vključene v III. naslovu Drugega dela Protokola o 

Pogodbi ter Aktu o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike 

Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike 

Slovenije in Slovaške republike. 

34. Izjava Komisije o suverenih conah 

Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske 

na Cipru 

Komisija poudarja, da določbe prava Unije, ki se uporabljajo za suvereni coni v skladu s III. 

Naslovom Drugega dela Protokola o Pogodbi in Aktu o pristopu Češke republike, Republike 

Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike 

Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike, vključujejo naslednje:' 

^ Uredbo Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero 

blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov; 

^ Uredbo Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih 

skladih, v obsegu, kolikor to za financiranje ukrepov za razvoj podeželja v suverenih conah v 

okviru Jamstvenega oddelka EKUJS zahteva Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 

1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in 

jamstvenega sklada (EKUJS). 

'l9l) | 
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35. Izjava o jedrski elektrarni Ignalina v Litvi 

KONFERENCA - 

ob izjavi, daje Unija pripravljena zagotavljati zadostno dodatno pomoč litovskim naporom pri 

razgradnji tudi po pristopu Litve k Evropski uniji, v obdobju do 2006 in tudi dlje, in ob 

upoštevanju, da seje Litva upoštevajoč ta izraz solidarnosti Unije zavezala, da bo zaprla Enoto 1 

Jedrske elektrarne Ignalina pred letom 2005 in Enoto 2 do leta 2009, 

ob spoznanju, daje razgradnja Jedrske elektrarne Ignalina z dvema reaktoijema tipa RBMK z 

močjo 1500 MW, ki sta bila podedovana od bivše Sovjetske zveze, brez primere in predstavlja za 

Litvo izjemno finančno breme, ki je nesorazmerno velikosti in gospodarski moči države, in da se bo 

razgradnja nadaljevala preko trenutnega finančnega načrta, opredeljenega v Medinstitucionalnern 

sporazumu z dne 6. maja 1999, 

ob upoštevanju potrebe, da se sprejmejo izvedbene določbe o dodatni pomoči Unije za soočenje s 

posledicami zaprtja in razgradnje Jedrske elektrarne Ignalina, 

ob upoštevanju, da bo Litva ob uporabi pomoči Unije posvetila potrebno pozornost regijam, ki j^1 

zaprtje Jedrske elektrarne Ignalina najbolj prizadene. 

poročevalec, št. 4/111 436 



°b izjavi, da se določeni ukrepi, ki se jih bo podpiralo z javno pomočjo, štejejo za združljive z 

notranjim trgom, kot na primer razgradnja Jedrske elektrarne [gnalina, sanacija okolja v skladu s 

Pravnim redom in posodobitev obstoječih zmogljivosti proizvodnje elektrike, ki so potrebne za 

nadomestitev reaktorjev Jedrske elektrarne Ignalina po njihovem zaprtju - 

Poudarja, da so bile posebne določbe v ta namen vključene v naslov IV dela dva Protokola o 

Pogodbi ter Aktu o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike 

Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike 

Slovenije in Slovaške republike. 

36. Izjava o tranzitu oseb po kopnem 

med območjem Kaliningrada 

in drugimi deli Ruske federacije 

Konferenca - 

°b Upoštevanju posebne situacije območja Ruske federacije Kaliningrad v okviru širitve Unije, 

°k Priznavanju obveznosti in zavez Litve glede pravnega reda, ki ustanavlja območje svobode, 
Varnosti in pravice, 
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ob ugotovitvi, da Litva popolnoma uporabi in izvaja pravni red Unije glede seznama držav, katerih 

državljani morajo imeti vizum za prestop zunanjih meja in tistih, katerih državljani so od teh zahtev 

izvzeti, kakor tudi pravni red Unije glede formata za vizum najkasneje od pristopa dalje, 

ob spoznanju, da tranzit oseb po kopnem med območjem Kaliningrada in drugimi deli Ruske 

federacije po ozemlju Unije zadeva Unijo kot celoto in mora biti zato obravnavan kot tak ter ne sme 

imeti neugodnih posledic za Litvo, 

ob upoštevanju odločitve, ki jo sprejme Svet o odstranitvi kontrol na notranjih mejah po tem, ko Je 

preveril, da so potrebni pogoji v ta namen izpolnjeni, 

odločeni pomagati Litvi pri izpolnjevanju pogojev za čim hitrejše polno sodelovanje v območju 

Schengena brez notranjih meja - 

Poudaija, da so bile posebne določbe v ta namen vključene v V. naslov Drugega dela Protokola o 

Pogodbi ter Aktu o pristopu Češke republike. Republike Estonije, Republike Ciper, Republike 

Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike 

Slovenije in Slovaške republike. 

% 
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37. Izjava o enoti 1 in enoti 2 

jedrske elektrarne Bohunice VI 

na Slovaškem 

Konferenca - 

°b upoštevanju zaveze Slovaške o zaprtju Enote 1 in Enote 2 Jedrske elektrarne Bohunice VI do 

konca leta 2006 oziroma leta 2008 in ob izjavi, daje Unija pripravljena zagotavljati finančno pomoč 

v Podporo slovaškim naporom pri razgradnji, kot nadaljevanje predpristopne pomoči, načrtovane v 

°'Cviru programa Phare, do leta 2006, 

°b Upoštevanju potrebe o sprejetju izvedbenih določb o nadaljnji pomoči Skupnosti - 

Udarja, da so bile posebne določbe v ta namen vključene v naslov IX dela dva Protokola o 

Zgodbi ter Aktu o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike 

Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike 
Avenije in Slovaške republike. 
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38. Izjava o Cipru 

KONFERENCA - 

ponovno potijujoč svojo zavezanost celoviti rešitvi ciprskega vprašanja skladno z zadevnimi 

resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov ter svojo podporo prizadevanjem generalnega 

sekretarja Združenih Narodov v tej zvezi, 

ob upoštevanju, da celovit dogovor o ciprskem vprašanju še ni bil dosežen, 

ob upoštevanju, daje zato treba predvideti odložitev uporabe pravnega reda na tistih območjih 

Republike Ciper, kjer Vlada Republike Ciper ne izvršuje dejanskega nadzora, 

ob upoštevanju, da se ta odložitev v primeru dogovora o ciprskem vprašanju prekine, 

ob upoštevanju, daje Unija pripravljena sprejeti pogoje takega dogovora skladno z načeli, na 

katerih temelji Unija, 

ob upoštevanju, da je treba določiti pogoje, pod katerimi se bodo zadevne določbe prava UniJe 

uporabljale glede črte med zgoraj omenjenimi območji ter tako območji pod dejanskim nadzoro® 

Vlade Republike Ciper kot tudi območjem Vzhodne suverene cone Združenega Kraljestva Velik 

Britanije in Severne Irske, 

v želji, da bi imeli koristi od pristopa Cipra k Uniji vsi ciprski državljani in da bi predstavljal 

spodbudo za mir in spravo, 
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°b upoštevanju, da nič v X. naslovu Drugega dela dve Protokola o Pogodbi ter Aktu o pristopu 

Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, 

^publike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške 

republike ne izključuje ukrepov, usmerjenih k temu cilju, 

upoštevajoč, da takšni ukrepi ne vplivajo na uporabo pravnega reda, pod pogoji, določenimi v tem 

Protokolu, v nobenem drugem delu Republike Ciper - 

Rudarja, da so bile posebne določbe v ta namen vključene v naslov X dela dva Protokola o 

Zgodbi ter Aktu o pristopu Češke republike. Republike Estonije, Republike Ciper, Republike 

^^ije, Republike Litve. Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike 

^ovenije in Slovaške republike. 

39. Izjava o Protokolu o Danski 

konferenca ugotavlja, da glede na pravne akte, ki jih bo Svet sprejel sam ali skupaj z Evropskim 

Plamen tom, ki vsebujejo določbe, ki se uporabljajo za Dansko, tako kot tudi določbe, ki se ne 

P°rabljajo za Dansko, ker imajo pravno osnovo, za katero se uporablja I. del Protokola o Danski, 

^Ulska i • d lzjavlja, da ne bo uporabila svoje volilne pravice, da bi preprečila sprejetje določb, ki se ne 
nanašaj0 na Dansko. 

^5 
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Poleg tega Konferenca ugotavlja, da na osnovi Izjave Konference o 1-42. in 111-231. členu Ustave 

Danska izjavlja, da bo dansko sodelovanje v tožbah ali pravnih aktih na podlagi 1-43. in III-329. 

člena Ustave potekalo v skladu s I. in II. delom Protokola o stališču Danske. 

40. Izjava o Protokolu o prehodnih določbah 

v zvezi z institucijami in organi Unije 

. H 
Skupno stališče, ki ga bodo sprejele države članice na konferencah o pristopu Romunije in/ali 

Bolgarije k Uniji o porazdelitvi sedežev v Evropskem parlamentu in ponderiranju glasov v 

Evropskem svetu in Svetu, bo naslednje: 

1. Če bosta Romunija in/ali Bolgarija k Uniji pristopili pred začetkom veljavnosti sklepa 

Evropskega sveta iz drugega odstavka 1-20. člena Ustave, bo razdelitev sedežev v Evropskem 

parlamentu v mandatnem obdobju 2004-2009 opravljena v skladu z naslednjo razpredelnico 

za Unijo 27 držav članic. 
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DRŽAVE ČLANICE SEDEŽI V EP 

Nemčija 99 

Združeno kraljestvo 78 

Francija 78 

Italija 78 

Španija 54 

Poljska 54 

Romunija 35 

Nizozemska 27 

Grčija 24 

Češka 24 

Belgija 24 

Madžarska 24 

Portugalska 24 

Švedska 19 

Bolgarija 18 

Avstrija 18 

Slovaška 14 

Danska 14 

Finska 14 

Irska 13 

Litva 13 

Latvija 9 

Slovenija 7 

Estonija 6 

Ciper 6 

Luksemburg 6 

Malta 5 

SKUPAJ 785 

'9f) 
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V Pogodbi o pristopu k Uniji bo ne glede na drugi odstavek 1-20. člena Ustave zato predvideno, da 

lahko število poslancev Evropskega parlamenta za preostanek parlamentarnega mandata 2004-2009 

začasno presega 750. 

2. V drugem odstavku 2. člena Protokola o prehodnih določbah v zvezi z institucijami in organi 

Unije je ponderiranje glasov Romunije in Bolgarije v Evropskem svetu in Svetu določeno na 

14 oziroma 10. 

3. Ob vsakem pristopu se prag iz Protokola o prehodnih določbah v zvezi z institucijami in 

organi Unije izračuna po določbah iz tretjega odstavka 2. člena navedenega protokola. 

41. Izjava o Italiji 

Konferenca upošteva, da Protokol o Italiji, ki je bil leta 1957 priložen Pogodbi o ustanovil 

Evropske gospodarske skupnosti, in kot je bil spremenjen od sprejema Pogodbe o Evropski unij1' 

določa: 

"VISOKE POGODBENICE SO SE 

V ŽELJI, da bi uredile nekatere posebne probleme, ki zadevajo Italijo, 

DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priloga k tej pogodbi: 

DRŽAVE ČLANICE SKUPNOSTI 
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SE SEZNANIJO z dejstvom, da italijanska vlada izvaja desetletni program gospodarskega razvoja 

Za ^avnovešenje strukturnih neskladij italijanskega gospodarstva, zlasti z opremljanjem manj 
razvitih območij južne Italije in otokov ter z ustvarjanjem novih delovnih mest za odpravljanje 

^re2poselnosti, 

OPOZARJAJO na to, da so načela in cilje tega programa italijanske vlade preučile in odobrile 
0rganizacije za mednarodno sodelovanje, katerih članice so, 

pRiznavajo, daje doseganje ciljev italijanskega programa v njihovem skupnem interesu, 

SE dogovorijo, da z namenom olajšati italijanski vladi izpolnitev te naloge priporočijo 

^stitucijam Skupnosti uporabo vseh sredstev in postopkov iz te pogodbe, zlasti ustrezno uporabo 
Sredstev Evropske investicijske banke in Evropskega socialnega sklada, 

So 
kfNENJA, da bi morale institucije Skupnosti pri uporabi te pogodbe upoštevati obremenitve 

Pijanskega gospodarstva v naslednjih letih in izkoristiti priložnost, da se prepreči ustvarjanje 
Qevaniih napetosti, zlasti v plačilni bilanci ali ravni zaposlenosti, ki bi lahko ogrozile uporabo te 

Zgodbe v Italiji, 

A VAJO, daje zlasti pri uporabi členov 109 H in 109 I treba zagotoviti, da ukrepi, ki se jih 
^^hteva ti • • va od italijanske vlade, ne ogrozijo izvajanja njenega programa gospodarskega razvoja in 

ŠevanJa življenjske ravni prebivalstva." 

''9 f| 
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IZJAVE DRŽAV ČLANIC 

42. Izjava Kraljevine Nizozemske o 1-55. členu 

Kraljevina Nizozemska bo soglašala z evropskim sklepom iz četrtega odstavka 1-55. člena Ustave, 

ko bo revizija evropskega zakona iz tretjega odstavka 1-54. člena Ustave Nizozemski zagotovila 

zadovoljivo rešitev za njen pretirano negativen položaj kot neto plačnica v proračun Evropske umj6- 

43. Izjava Kraljevine Nizozemske o IV-440. členu 

Kraljevina Nizozemska izjavlja, da bo pobuda za evropski sklep iz sedmega odstavka IV-440. čl«12 

Ustave, namenjena spremembi statusa Nizozemskih Antilov in /ali Arube v odnosu do Evropske 

unije, predložena na podlagi odločitve, sprejete v skladu s Statutom Kraljevine Nizozemske. 

44. Izjava Zvezne republike Nemčije, Irske, Republike Madžarske, Republike Avstrije in 

Kraljevine Švedske 

Nemčija, Irska, Madžarska, Avstrija in Švedska ugotavljajo, da temeljne določbe Pogodbe o 

ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo od začetka njene veljavnosti niso bile bistven 

spremenjene in jih je treba posodobiti. Zato podpirajo zamisel o sklicu Konference predstavnik°v 

vlad držav članic v najkrajšem možnem času. 
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45. Izjava Kraljevine Španije in 

Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske 

Pogodba o Ustavi za Evropo se uporablja za Gibraltar kot evropsko ozemlje, za katerega zunanje 

°dnose je odgovorna država članica. To ne pomeni sprememb stališč zadevnih držav članic. 

46. Izjava Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske 

o opredelitvi izraza "državljani" 

Združeno kraljestvo v zvezi s Pogodbo o Ustavi za Evropo ali Pogodbo o ustanovitvi Evropske 

skupnosti za atomsko energijo ali s katerim koli aktom, ki izhaja iz navedenih pogodb ali v skladu s 

teim Pogodbami ostaja v veljavi, ponovno poudarja izjavo z dne 31. decembra 1982 o opredelitvi 

•Zraza "državljani", izraz "državljani britanskih odvisnih ozemelj" se vedno razume kot "državljani 

lanskih čezmorskih ozemelj". 

47. Izjava Kraljevine Španije o opredelitvi izraza "državljani" 

s 
Panija ugotavlja, daje v skladu s 1-8. členom Ustave vsak državljan države članice državljan 

^ije. Španija prav tako upošteva dejstvo, da v sedanji fazi evropske integracije, ki jo odraža 

Stava> zgolj državljani držav članic uživajo posebne pravice, ki izhajajo iz evropskega 

Pijanstva, razen če pravo Unije izrecno določa drugače. V tej zvezi Španija poudarja, da v 
eh,1 , 

a u s 1-20. in 1-46. členom Ustave, Evropski parlament zastopa državljane Unije." 

'kn, 
Uar20i >05 
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48. Izjava Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske 

o volilni pravici za volitve v Evropski parlament 

Združeno kraljestvo ugotavlja, da namen 1-20. člena Pogodbe o Ustavi za Evropo ni spremeniti 

podlage volilne pravice za volitve v Evropski parlament. 

49. Izjava Kraljevine Belgije o nacionalnih parlamentih 

Belgija pojasnjuje, da v skladu z njenim ustavnim pravom, tako Dom predstavnikov in Senat 

Zveznega parlamenta kot tudi parlamentarne skupščine skupnosti in regij delujejo, na podlagi 

pristojnosti, ki jih izvaja Unija, kot sestavni deli nacionalnega parlamentarnega sistema ali kot 

domovi nacionalnega parlamenta. 

50. Izjava Republike Latvije in Republike Madžarske 

o črkovanju imena enotne valute 

v Pogodbi o Ustavi za Evropo 

Ne da bi to vplivalo na poenoteno črkovanje imena enotne valute Evropske unije v Pogodbi o 

Ustavi za Evropo, kakor je odtisnjeno na bankovcih in kovancih, Latvija in Madžarska izjavljal 

črkovanje imena enotne valute, vključno z njegovimi izpeljankami, ki se uporabljajo v latvijske® 

madžarskem besedilu Pogodbe o Ustavi za Evropo, nikakor ne vpliva na obstoječa pravila 

latvijskega in madžarskega jezika. 
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Hecho en Roma, el veintinueve de octubre del dos mil cuatro. 

V Rimč dne dvacateho devateho njna dva tisice čtyri 

Udferdiget i Rom den niogtyvende oktober to tusind og fire. 

Geschehen zu Rom am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier. 

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekiimne uheksandal paeval Roomas 

Eytve o nt; P(b|m, trm; eikooi evvea OtcrcoPpiou 5uo )Tlid5eq rioaepa. 

Done at Rome on the twenty-ninth day of October in the year two thousand and four. 

^ait a Rome, le vingt-neuf octobre deux mille quatre. 

'^rna dheanamh sa Roimh, an naou la fichead de Dheireadh Fomhair sa bhliain dha mhile is a ceathair 

Fatto a Roma, addi' ventinove ottobre duemilaquattro. 

Roma, divi takstoši ceturta gada divdesmit devltaja oktobri 

Priimta du tOkstančiai ketvirtij metu spalio dvidešimt devint^ dien^ Romoje 

Romaban, a ketezer-negyedik ev oktober havanak huszonkilencedik napjan 

^aghmul f Ruma fid-disa' u ghoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgha 

Gedaan te Roma, de negenentwintigste oktober tweeduizendvier. 
Spni , P°rZ£ldzono w Rzymie dnia dwudziestego dziewi^tego paždziemika roku dwutysiQcznego czwartego 

^e,to ern Roma, em vinte e nove de Outubro de dois mil e quatro 

^ Rime dvadsiatehodeviateho oktobra dvetisicštyri 

^ Rimu, devetindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri 
Tehty Roomassa kahdentenakymmenentenayhdeksantena pSivana lokakuuta vuonna kaksituhattanelja. 
S°m s'cedde i Rom den tjugonionde oktober tjugohundrafyra. 

lan 
Uar200S 449 poročevalec, št. 4/111 







Pour le President de la Republique fran^aise 

Thar ceann Uachtaran na hEireann 
For the President of Ireland 

h%. 

Per il Prcsidente della RepubhJ italiana 

li 

fia tov ripoeSpo tt)c Ku7tpiaxr|q AT^otparia^ 



Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg 

A \ f 
®'ar Koztarsasag Elučke reszerol 

■i*n, 
Uar2o( '05 
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Ghall-President ta' Malta 

y{jjJLo£JL 

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 

Fiir den Bundespr&sidenten der Republik Osterreich 

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 



Pelo Presidente da Repiiblica Portuguesa 

Predsednika Republike Slovenije 

Fjjr p
160 ^^vallan Presidentin puolesta 
ePubliken Finlands President 



For Konungariket Sveriges regering 



firmado asimismo la presentc Acta final, en su condicion de Estados candidatos a la adhesion a la Union Europea, 
0 servadores ante la Conferencia: 

Temo zavžrečny akt rovnčž podepsali pozorovatele pri Konferenci, jakožto staty kandidujici na pristoupeni k Evropske 

jj®'gende observaterer ved konferenčen har ligeledes undertegnet denne slutakt i deres egenskab af kandidatstater til 
UenEuropaeiske Union: 

^'s ^eobachter bei der Konferenz haben in ihrer Eigenschaft als Kandidaten fiir den Beitritt zur Europaischen Union 
erner diese Schlussakte unterzeichnet: 

^esoleva lSppakti on allkiijastanud Euroopa Liidu kandidaatriikide esindajatena ka konverentsi vaatlejad: 

7tQPouoa TeX.ikt| ripa^n \)7tćypa\)/av ejtiar|<;, ujio rr)v iSi6rr|Td touc; ax; V7toyr|cpia yia 7tpo<Jxu)pTiOT| ott1v EuptiMiaucii 
KpAtri, o» napatripTfTEt; icatd ttj Aid<iKEyr]: 

following have also signed this Final Act, in their capacity as candidate States for accession to the European Union, 
S becn observers to the Conference: 

* 'galement slgn^ ]c pr jsent acte en ieur qualite d'Etats candidats a 1'adhesion de 1'Union europeenne, 
Servateurs aupres de la Conference: 

na breathnćiri seo a leanas ag an gCorahdhail an Ionstraim Chriochnaitheach seo freisin ina gcail mar Stait 
cha don Aontas Eorpach : 

C*?0 firmato il presente atto finale, in qualita di Stati candidati alFUnione europea, osservatori nella 
gtuerenza 

"0v'®rotj'^UIna ^ Eiropas Savienlbas pievienošanSs kandidatvalstu vadltžji ir parakstljuii art šadi Konferences 

giani^j j akt^ taip pat pasiražo i Europos S^jung^ stojančios valstybćs kandidatćs, Konferencijos stebetojos: 

Ezt 
k8v«u4r6°laninyt a Europai Uni6 tagjelolt allamaikent, amelyek a Konferencian megfigyel6kent vettek reszt, a et*ez6k is alairtak: 

1-Att Finali, fil-kapatiti taghhom ta' Stati kandidati ta' 1-Unjoni Ewropea, bhala osservaturi ghall- 

^onf.^'0ta'rte 's tevens ondertekend door de volgende kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, waarnemers bij de erentie: 

b^(j.JSZ^Koncowy zostal rowniež podpisany przez Panstwa kandyduj^ce do przyst^pienia do Unii Europejskiej, e 0 serwatorami przy Konferencji: 
A$s' 
obs^rVn 'Pialmente a presente Acta Final, na qualidade de Estados candidatos a adesSo a Uniao Europcia, 

^oores na Conferftncia: 
V Posta 
PodpJ.^ ^ tatov uchidzajucich sa o pristupenie k Europskej unii a v postaveni pozorovaterov na konferencii 

1 tento zavere£ny akt: 
To 

0 listino so kot države kandidatke za pristop k Evropski uniji in kot opazovalke Konference, podpisali tudi 

osaUijt^^^sasiakiijan ovat Euroopan unionin jasenehdokasvaltioina allekiijoittaneet myos konferenssiin tarkkailijoina 

Neda^tj 
'"Uoiien observatOrer vid konferensen har, i sin egenskap av kandidatstater infor anslutning till Europeiska 

'Kaledes undertecknat denna slutakt: 



3a Peny6jiHKa BiJTrapa^ 
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Pl texto que precede es copia autenticada del original del Acta Final del Tratado por el que se establece una Constitucidn para 
"ropa. firmada en Roma el 29 de octubre de 2004 y deposiiada en los archivos del Gobiemo de la Republica Italiana. 

^edchazejici textje ov4fenym opišem prvopisu zivćrećneho akni ke Smlouvč o Ustavć pro Evropu, podepsanebo v ftimč dne 29. 
r Jna 2004 a uloieneho v archivu vl4dy Italske republiky. 

Ovenstiende tekst er en bekreeftet genpan af originalteksten til slutakten til Traktaten om en forfatning for Europa, undertcgnet i 
0m ^en 29. oktober 2004 og deponeret i Den Italienske Republiks regerings arkiver. 

Der vorstehende Text ist čine beglaubigte Abschrift der Urschrift der am 29 Oktober 2004 in Rom unterzeichneten und im Archiv der 
^erung der Italienischen Republik hinterlegten Schlussakte (les Vertrags flber eine Verfassung fOr Europa. 

^ tekst on 29. oktoobril 2004. aastaJ Roomas alta kiijutatud ja Itaalia Vabariigi valitsusele hoiule antud Euroopa pOhiseaduse 
^tngu iOppakti originaali tOestanid koopia. 

To 6Er*T°Tn'W,1EVCI KEi(i£vo <ntoTE/xi Ejnicupu>(ićvo CDcpi^Ei; avriirpai»o tod upojTorimou tt|<; Te/okt^ npđ^ tt)<; ZuvW|kji<; yvi -tri 
""J101! iuvrifmrroi; tti<; Eupantri; jtou uK7pa<pr| cttt) Puifii) aru; 29 OiaaiPpiov 2004 <ai KatatEStiicE <rco ap^eio ttk icoPEpvnicEtoi; 
^ 'TOJajciV; AtinoKparioi;. 

text is a certified true copy of the original of the Final Act of theTreatv establishing a Constitution for Europe, signed 
me on 29 October 2004 and deposited in the archives of the Government of the Italian Republic. 

I'g^"te precide est une copie certifiee conforme a l'exemplaire de 1'acte finale du traite etablissant une Constitution pour 
°Pe, signe a Rome le 29 octobre 2004 et dćpose dans les archives du gouvemement de la Rćpublique italienne. 

BunT* W t4acs f0'1"116 s®0 c^ip dhilis dheimhnithe den scribhinn bhunaidh d'Ionstraim Chriochnaitheach an Conartha a bhunaionn ^nt don Eoraip, ama shiniu san Roimh ar an 29 Samhain 2004 agus ama thaisceadh i gcartlann Rialtas Phoblacht na hlodaile. 

"test f(0ma° prcccdente e una copia autenticata dell'originale dell'ano finale del trattaio che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a 
m data 29 ottobre 2004 e depositato negli are hi vi del Govemo della Repubblica italiana. 

Šis telests ir djp T® lr °riginileksemplSra apliecinita kopija Ltguraa par Konstituciju Eiropai, kas parakstits Romi, 2004. gada 29. oktobri un 
Itilijas Republikas valefibas arhivos, Nobeiguma aktam. 

'^destytas tekrtas yra Sutarties dil Konsotucijos Europai baigiamojo akto, pasiraSvto 2004 m. spalio 29 d. Romoje ir 
^ Itall nc P^raihlilrnc V\mancvK#« amkvviine# Arioinalsnc ^OT^mnlinrianc natvirrinti H\m Unniia 

he|yea
SZ0ve8 hiteles misolata a RćmAban 2004. okt6ber 29-6» alairt, <s az Olasz KOztirsasag Kormžnya irattžraban letetbe 
®. eunjpai alkotm4nyt lćtrefaozasarol szćlć szerzčdes z4rookm4nya eredeti szOvegenek 

ktest 
fRun,. huwa kopja vera attestata ta' l-original ta' 1-Att Finali tat-Trattat li jistabbiluou Kostituzzjoni ghall-Ewropa, iffirmat 

d-disa' u ghoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgha u depožitat fl-arkivji tal-Gvem tar-Repubblika Taljana. 

lebo' 
te Rom^nSlaandc 660 voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het oorspronkelijke exemplaar van de op 29 oktober 2004 
vasls,.|..

on<'crtekende en in het archief van de Regering van de Italiaanse Republiek neergelegde Slotakte van het Verdrag tot 
"'S van een Grondvvet voor Europa. 

Podpj^?'telcst «anowi uwierzytelniaj^ kopi? oryginahi Akni Koncowego Traktatu ustanawiajijcego Konstytucj? dla Europy, e8» w Rzymie w dniu 29 paždziemika 2004 r. i zložonego do depozytu w archiwum Rzadu Republiki Wloskiej. 
® tesito anti^, 
^tnada °r i c°P'a autenticada do original da Acta Final do Tratado que estabelece uma Constituicio para a Europa, Roma aos 29 de Outubro de 2004 e depositada nos arquivos do Govemo da Republica Italiana. 

2004 Iext je overenou kopiou originalu Z4vcrečn<ho aktu Zmluvv o Ustave pre Europu, podpisanćho v Rime 29. okt6bra 
°*enćho v archivoch Talianskej republiky. 

e oveijena kopija izvirnika Sklepne listine Pogodbe o Ustavi za Evropo, ki je bila podpisana v Rimu dne 29. 
4 in deponirana v arhivu vlade Italijanske republike. 

^Hioijv . 
o0 j., "''"t1 °noikeaksi todistettujiljennfls alkuperaisestaEuroopan penistuslakiakoskevan sopimuksen pSitOsasiakirjasta, 

''utjoitettu Roomassa 29 pJivJnS lokakuuta 2004 ja talletettu Italian tasavallan hallituksen arkistoon. 

^ertecuT^^6 texten ir en bestyrkt kopia av originalet till slutakten lili FOrdraget om upprittande av en konstitution fBr Europa, 
' Rom den 29 oktober 2004 och deponerad i arkiven hos Republiken Italiens regering. 

II Capo del S^rvizio del Contenzigso Diplomatico e dei Trattati bsrvizjo del Contenzioso Diplomi 

* 'V. 
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3. člen 4. člen 

Generalni sekretar Državnega zbora Republike Slovenije v 
Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe na 
predlog Ministrstva za zunanje zadeve objavi popravke besedila 
Pogodbe o Ustavi za Evropo s Sklepno listino, ki jih pošlje 
depozitar. 

• skrb' 
Za izvajanje Pogodbe o Ustavi za Evropo s Sklepno listi 
Vlada Republike Slovenije. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne"1 

Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Na medvladni konferenci v Niči leta 2000 so voditelji evropskih 
držav ocenili, da po širitvi v maju 2004 petindvajset in v prihodnosti 
celo več članska Unija ne bo mogla učinkovito delovati na podlagi 
pravil, ki veljajo za 15-člansko Unijo. Glede na to je Evropski svet 
v Laeknu decembra 2001 sprejel izjavo s seznamom odprtih 
vprašanj, na katera naj bi odgovorila posebej za ta namen sklicana 
Konvencija o prihodnosti Evrope. Konvencija je junija 2003 
predložila osnutek Pogodbe o Ustavi za Evropo. 

Osnutek Pogodbe o ustavi za Evropo je predstavljal osnovo za 
delo Medvladne konference, ki je potekala od oktobra 2003 do 
junija 2004. Na sklepnem zasedanju Medvladne konference, 17. 
in 18. junija 2004 v Bruslju, je bila Pogodba o ustavi za Evropo 
sprejeta. Podpisana je bila v Rimu, dne 29. oktobra 2004. 

I. Pogodba o ustavi za Evropo 

Pogodba o ustavi za Evropo je sestavljena iz štirih delov z enakim 
pravnim statusom. Prvi del je >•ustavnega značaja«. Vključuje 60 
členov, v katerih so opredeljeni temeljni cilji ter vrednote Unije, 
institucionalna zgradba ter zakonodajni postopki. Drugi del 
predstavlja Listina Unije o temeljnih pravicah. Tretji del vsebuje 
določila o skupnih politikah Unije, četrti pa splošna in končna 
določila. Pogodbi so priloženi protokoli; posebno pomembna sta 
Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji in Protokol 
o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti. 

II. Določbe o ključnih institucionalnih vprašanjih 

Sestava Komisije: Po začetku veljavnosti Pogodbe o ustavi 
za Evropo bo Komisija sestavljena skladno z načelom "ena 
država en komisar s polnimi glasovalnimi pravicami". Leta 
2014 bo Komisija zmanjšana, tako da bo število komisarjev 
odražalo 2/3 držav članic, vendar bo Evropski svet glede na 
dotedanje izkušnje z delom Komisije lahko soglasno odločil 
drugače. Ob tem je bila sprejeta posebna deklaracija, ki bo 
omogočila sprejem potrebnih organizacijskih določb za 
zagotavljanje vključenosti držav brez komisarja v delo 
Komisije ter njihovega informiranja o aktivnostih Komisije. 

Kvalificirana večina: Dvojno kvalificirano večino sestavlja 55% 
oziroma najmanj 15 držav, ki predstavljalo 65% prebivalstva 
EU. Sprejema odločitve ne morejo blokirati manj kot 4 države. 
Posebno kvalificirano večino, ki se uporablja pri 

oravice 

najobčutljivejših odločitvah, kjer Komisija ninra/[ 
iniciative in pri različnih imenovanjih za viso 
sestavlja 72% držav članic, ki predstavlja 65% P 

Odločba o uveljavitvi sistema dvojne kvalificiral g0dbi|Z 

31. oktobra 2009 bo veljal sistem glasovanja P°,^na di/oj^ 
Niče. 1. novembra 2009 vstopi v veljavo zgoraj op' var0v^ 
kvalificirana večina, dopolnjena s Pose^°a 
(loannina), katere cilj je spodbujanje 
odločitev v Svetu. V skladu s to varovalko bo 
predstavljajo 3/4 praga prebivalstva (>26,25% P ^0" 
ali 3/4 praga držav (>33.75% držav), potrebnega p^i3 

odločitev, lahko zaprosile, da Svet še napisi ^ g) 
zadevi. Ta režim bo ostal v veljavi do leta 2014, p 
Svet lahko odpravil. 

ialMl 
Minimalni prag članov Evropskega parlamenta, 
evropskih poslancev je 6, kar odgovarja 
interesom. Število vseh sedežev v Evropskem ^ piip) 
dvignjeno s 736 na 750, pri čemer nobeni član 
več kot 96 sedežev. 

i*/"1 

III. I Določbe o neinstitucionalnih vprašanjih 

Kar zadeva neinstitucionalna vprašanja 
i ni imela posebnih le^nih /ni^'teD 
z ocenami pristojnih reso .^je1 t 

Medvladne konference 
rešitve so bile v skladu z ocenami pristojnih resu"^inoie"\t 
sprejemljive. Glede širitve odločanja s kvalificirano $ 
Slovenija zadržke le na področju sPreiema.nl^ejetaP05. ^ 
zakonodaje. Za Slovenijo je pomembno, da je bila SP_, „1.5). zaKonoaaje. ta oiuveriiju je pomeinuiiu, wr- ,xigf] 
določba, ki zagotavlja enakost držav pred Ustavo ^ Sl 
neinstitucionalnih vprašanj, ki so bila del pogal 
zasedanju MVK, velja omeniti naslednje: 0 

Omemba krščanstva v preambuli: 0mern^ 
dediščine v preambuli, za katero so p ^ 
Portugalska, Malta, Poljska, Češka, Slovas ^ 
ni bila sprejeta. Prevladalo je stališče a'^ujg, 
kot Slovenija) zadovoljne z besedilom prea 
oblikovala Konvencija. .^ijl ' 

hljka S (idr1 

Listina Unije o temeljnih pravicah: RePu ic v hpti^ 
zadovoljna z vključitvijo Listine temeljnih 
kar je ves čas zagovarjala. Status razlag ^gijgp v P1 

iz Listine, kijih je sprejela Konvencija, je °Pre' 
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^•istino .. 
k0nf ' v nJenem 52. členu in v sklepni listini Medvladne 
pf .erence- Izmed treh variant, ki jih je v razpravo ponudilo 
"seb' °' bila na koncu sprejeta vmesna rešitev. Njena 
la F 03 'S v ,em■ da boc*0 raz,aQe posameznih pravic Listine 
"smpropsl<0 sodišče in za sodišča držav članic predstavljale rr>ice" pri njihovi interpretaciji. 

''»i*"0 sodelovanje: Skladno z osnutkom Ustavne 
prerri 

e' ki9aie oblikovala Konvencija je bila sprejeta splošna 
Drža°

S,'tvena klavzula na področju okrepljenega sodelovanja. 
s°gias 

m' ^ vzpostavijo okrepljeno sodelovanje omogoča 
većinin prebod >z soglasnega na odločanje s kvalificirano 
Tertiu 'n 'Z Posebnega na splošni zakonodajni postopek, 
držaje ^''a dodana posebna deklaracija, ki pravi, da morajo 
Predli,1*' že"io uporabiti premostitveno klavzulo, o tem n° obvestiti Komisijo. 

na p°9odbe o ustavi za Evropo 
Venija 

sl<^u s ierf
rejerna lel<sl Pogodbe o ustavi za Evropo, ki je v v £vrops^(- ^nimi pričakovanji glede članstva Republike Slovenije 

Ponija je eVr°Pskih n Posebei zadovoljna z dvigom minimalnega praga 
t9 ia s) K S na državo članico s 4 na 6 (zavzemali smo 
b
0n,'sar" s D°1"SIJa bo sestavljena po načelu "ena država - en 

"'.^'Glasovalnimipravicami vsaj do leta 2014. Nato 
g"6' 9'ede 3n^ana na število 2/3 držav članic, bodisi bo Evropski 
<"°titey ^ 

3 dotedanje izkušnje s Komisijo sprejel drugačno 
r'

ia<'članicbnmeru zmanjšanja števila komisarjev pod število 
Ml sp 

0 9lede mest v Komisiji veljala povsem enakopravna 
p Prebiva/f'

a opredel',ev kvalificirane večine (55% držav in 
g % kot pS Va^ ^lover,iji P" odločanju v Svetu zagotavlja boljši 
j."r°Po, ifj °9°dba iz Niče in kot osnutek Pogodbe o Ustavi za 
%eso,

aJe oblikovala Konvencija. V interesu Republike 1 določbe, po katerih se bodo odločitve na področju 

davčne zakonodaje tudi v prihodnje sprejemale soglasno. 

Končno besedilo Pogodbe o ustavi za Evropo je tako skladno s 
stališči, ki jih je v času medvladne konference zastopala Republika 
Slovenija. Z ozirom na veljavno Pogodbo iz Niče Pogodba o ustavi 
za Evropo prinaša pomembne pridobitve. Predstavlja 
enostavnejšo pravno podlago (ena pogodba namesto sedanje 
nepregledne množice temeljnih pogodb), Uniji podeljuje pravno 
osebnost, zagotavlja enostavnejšo in učinkovitejšo institucionalno 
ureditev EU (ukinitev tristeberne strukture Unije in zmanjšanje 
števila pravnih instrumentov) ter krepi vlogo nacionalnih 
parlamentov na področju politične kontrole nad spoštovanjem 
načela subsidiarnosti in načela proporcionalnosti. Pogodba 
podeljuje Listini Unije o temeljnih pravicah (II. del Pogodbe) pravno 
zavezujočo naravo in s tem neposredno uporabnost pred 
Evropskim sodiščem, predvideva pa tudi vzpostavitev funkcije 
zunanjega ministra EU, ki bi pripomogel k enotnejšem nastopanju 
Unije v odnosu do tretjih držav ter izboljšal sposobnosti soočanja 
Unije z globalnimi izzivi. 

Pogodbo bo v skladu s 3.a) členom Ustave RS in 75. členom 
Zakona o zunanjih zadevah ratificiral državni zbor z dvotretjinsko 
večino glasov vseh poslancev. 

Na podlagi 79. člena Dunajske konvencije o pravu pogodb po 
pridobitvi soglasja vseh drža v podpisnic pooblaščenec depozitarja 
podpisnicam lahko razpošlje popravke v besedilu Pogodbe o 
Ustavi za Evropo. V ta namen in zaradi možnosti vpogleda v 
integralno besedilo je v zakon v 3. členu vključena določba o 
objavi popravkov v Uradnem listu Republike Slovenije - 
Mednarodne pogodbe. Ta tak način se bodo objavljali morebitni 
prihodnji popravki napak, o katerih se bodo dogovorile države 
pogodbenice (na podlagi te določbe bi popravke objavljal/a 
generalni/a sekretar/ka državnega zbora). 

Zakon o ratifikaciji Pogodbe o ustavi za Evropo ne bo imel 
neposrednih finančnih učinkov na javne finance. 

■lan, 
"*2005 
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NasioV; 

Te|6fon: 

Milnica 

Priimek; 

e; 

^Čna - as,eviika. 

°*AM 

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

n'ka (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

%: 

Bl^VA°4P0
T
Š,iite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 

C6 ' TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

^^lžVocia p 
^ ^ 'ocevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



a urDa'"j^-, pep^j Za^$ 
ov \uio*. uavrva; - piamu v iuivu o um piejemu lauuna - i ru *' DrŽ3 _g P '(Jf- 

Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 131 ®stopnji 8'5% 

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija,pgpuft""®. 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Dfžavni ^ pc""3 

Ljubljana, 01100-8450000512 
davku na dodano vrednosi sodi ta publikacija mea proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po 
št. 89/98) 
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