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Za svobodno, varno
in pravično Evropsko unijo

30

Svoboda, človekove pravice in svoboščine so temelji liberalne Evrope in temeljni elementi
Evropske unije. ZARES je stranka, ki podpira koncept odprte družbe in verjame, da se je proti
nevarnostim, ki jo ogrožajo, vedno treba boriti s konceptom odprte družbe. Ta obsega tudi
močno pravno zaščito človekovih pravic ter svoboščin in varovanje človekove integritete.
Zato menimo, da morajo liberalne vrednote človekovih pravic in svoboščin v večji meri kot
danes prežemati procese odločanja v EU, njeno zakonodajo in vsakdanje prakse. Le tako se
bo lahko uresničevala EU, v kateri bo človek v središču njenih dejavnosti.
ZARES je trdnega prepričanja, da so človekove pravice univerzalne, nedeljive in neodtujljive. Po našem prepričanju moramo državljani Evropske unije, države članice in institucije
Evropske unije dosledno spodbujati, zagovarjati in uveljavljati vrednote, ki so zapisane v
pogodbah o Evropski skupnosti in ustanovitvi Evropske unije, ter pravice, potrjene v Listini
o temeljnih pravicah Evropske unije, tako znotraj svojih meja kot tudi v svojih odnosih z
drugimi državami in njihovimi prebivalci.
V primeru uveljavitve Lizbonske pogodbe bo Listina o temeljnih pravicah EU postala pravno
zavezujoč dokument. Uveljavitev Lizbonske pogodbe bo tudi omogočala, da Evropska unija
postane pogodbenica Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). ZARES podpira pristop Evropske unije k EKČP.
• Za močnejšo funkcijo institucije varuha človekovih pravic
V EU obstajata dve instituciji z nalogo varovanja pravic posameznic in posameznikov: Evropski varuh človekovih pravic in Evropski nadzornik za varstvo podatkov. ZARES se bo zavzemala za to, da se ju nadomesti z eno institucijo, ki bo imela močno funkcijo varuha tako, da
bo celotna Listina o pravicah področje njene odgovornosti.
Takšna institucija bi zelo verjetno lahko vplivala na razprave in proteste v zadnjih letih, ki se
nanašajo na baze podatkov, registracije podatkov o potnikih, DNK evidence prosilcev za azil
in nenazadnje na ponavljajoče se zahteve ZDA za dostop do občutljivih zasebnih podatkov.
• Za ravnotežje učinkovitosti boja proti kriminalu in pravno zaščito posameznika
Večina kaznivih dejanj se dogaja na lokalni ali nacionalni ravni. Hkrati pa obstajajo tudi organizirane oblike kriminala, ki presegajo državne meje. Tu še predvsem izstopajo trgovine z
ljudmi, prepovedanimi drogami in nezakonitim orožjem, gospodarski kriminal, korupcija in
pranje denarja. Pogosto se iste transnacionalne kriminalne združbe in omrežja ukvarjajo z
različnimi tipi kaznivih dejanj glede na trenutno donosnost in skušajo koristiti ta ista omrežja
za naložbo svojih dobičkov v nezakonite projekte.
V vsakem boju proti kriminalu mora biti ravnotežje med učinkovitostjo tega boja in zaščito integritete in pravne zaščite posameznice in posameznika. S tega vidika bi uveljavitev
Lizbonske pogodbe in Listine o temeljnih pravicah Evropske unije pripomogla tako k močnejšemu orodju za skupno borbo proti kriminalu kot k pravni zaščiti državljanskih (civilnih)
pravic.
Spoštovanje integritete in svobode posameznika je temeljna vrednota demokracije. Mednarodno policijsko in pravosodno sodelovanje se vedno bolj poglablja tako v EU kot tudi v
odnosih med EU in ZDA. ZARES je načeloma pozitivna do tega razvoja. Hkrati se zavedamo,
da to predstavlja tudi tveganje ravnotežja med varnostnimi interesi in svoboščinami ter zasebnostjo posameznika.
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Del agende EU je poenostaviti pravne ureditve in zakonodaje. ZARES to podpira in meni, da
je poleg presoje o ekonomskih, socialnih in okoljskih učinkih ter upravnih stroških predlogov
zakonov treba vključiti tudi presojo zaščite zasebnosti in varstva podatkov. Še več, prepričani smo, da bi se EU pred sprejemom katere koli politične odločitve morala vprašati, ali ta
vodi do krepitve človekove svobode, neodvisnosti in nadzora nad lastnim življenjem.
Poslanke in poslanci ZARES bomo v EP delovali za EU, ki bo varovala pravice in svoboščine, in
bo varna, pravno zaščitna, strpna in gostoljubna do vseh, ki imajo v Evropski uniji svoj dom
ali zatočišče. Zato bomo dosledno zagovarjali vlogo Evropskega parlamenta kot »čuvarja«
zaščite temeljnih vrednot demokracije in človekovih pravic tako znotraj EU kot v odnosih z
zunanjim svetom. Pripravljeni smo, da v Evropskem parlamentu delujemo za zaustavitev
vseh predlogov, ki bi kršili integriteto posameznika in temeljne pravice ter svoboščine.
• Za skupno azilno politiko
Migracijska in begunska vprašanja si zaslužijo evropsko in globalno sodelovanje. V EU
odprtih meja morajo države članice prevzeti skupno odgovornost za begunce. Pomembno
je, da priseljenci in begunci pridobijo enako pravico do prostega gibanja, kot jo imamo državljani EU, in da celotna EU s skupnimi kakovostnimi standardi prevzame odgovornost za
mednarodno zaščito oseb, ki takšno zaščito potrebujejo.
ZARES se zavzema za skupno azilno politiko EU. Pravica do iskanja in uživanja azila je človekova pravica. V svetu je veliko ljudi, ki so prisiljeni pobegniti iz svoje države in se vanjo ne
morejo vrniti zaradi strahu pred preganjanjem. Ti ljudje potrebujejo mednarodno zaščito ob
polnem spoštovanju njihovih temeljnih pravic in priložnosti za ustvarjanje novega življenja.
Da bi na spoštljiv in dostojanstven način pomagali tem ljudem v boljšo prihodnost, mora EU
imeti skupno humano in solidarno azilno ter begunsko politiko. ZARES meni, da morajo države članice, ki sodelujejo v oboroženih spopadih v neki državi tudi prevzeti del odgovornosti
za begunske tokove, ki zaradi teh konfliktov nastajajo.
Vzpostavljanje skupnega azilnega sistema še ni dalo skupnih rezultatov o tem, kje in kako
naj bi se podale prošnje za azil, pa tudi ne konsistentnosti sprejemanja odločitev v različnih
državah članicah o beguncih iz istih držav izvora. Za prosilce za azil je značilna tudi socialna
izključenost; pogosto nimajo pristopa do trga dela in izobraževanja. Evropski parlament je
sicer uspel v branjenju nekaterih postopkovnih pravic, ki se nanašajo na odločitev o tem, ali
so države izvora in tranzita prosilcev za azil v principu varne, vendar ta priporočila še niso
izvršena.
ZARES se bo zavzemal za takšno modifikacijo evropskega azilnega sistema, da bo država, v
kateri prosilec za azil poda svojo prošnjo, tudi v resnici odgovorna za determinacijo vsebine
te prošnje. Sistem pošiljanja prosilca v drugo državo, da bi se o prošnji odločalo drugje,
je kontraproduktiven, drag in nehuman. Prosilci za azil bi morali dobiti pravico do dela in
izobraževanja vsaj šest mesecev po prisotnosti na teritoriju države članice. Izključitev iz mehanizmov socialne participacije za daljše obdobje ni konsistentna s pravico do dostojanstva
v Listini o temeljnih pravicah EU.
Preganjanje prosilcev za azil, ki se vrši v nekaterih državah članicah EU, je popolnoma
nesprejemljivo. Naša sočloveška dolžnost je, da reagiramo in delujemo z namenom izboljšanja življenja posameznikov, izpostavljenih takšnemu ravnanju in takšne dejavnosti odločno
obsodimo.
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ZARES meni, da morajo biti države članice EU, ki kršijo temeljne vrednote demokracije in
človekovih pravic, pri sprejemanju prosilcev azila kaznovane. Predpisi za varstvo človekovih
pravic veljajo za vse. To med drugim pomeni, da ni sprejemljivo, da so ljudje v priporu za
daljši čas, ne da bi vedeli, na kakšni podlagi.
ZARES se v notranjem in v zunanjem delovanju Evropske unije zavzema za otrokove pravice, kot izhajajo iz temeljnih načel Konvencije OZN o otrokovih pravicah. Poslanke/poslanci
ZARES se bomo zavzemali za boj proti vsem oblikam nasilja nad otroki in njihovi zlorabi,
sodelovanju otrok-vojakov v oboroženih konfliktih, za prepoved pridržanja otroka zaradi
njegovega statusa prosilca za azil ali priseljenca, za zagotovitev otrokove pravice do izobraževanja v vojni ali drugih katastrofalnih razmerah.
• Za evropsko mrežo boja proti trgovini z ljudmi
Trgovina z ljudmi, zlasti z ženskami in otroki, je oblika modernega suženjstva ali suženjstvu
podobnega izkoriščanja. Dogaja se tako znotraj EU in tudi čez njene meje, ne glede na to ali
gre za države izvora, tranzita ali destinacije. Hkrati je trgovina z ljudmi po trgovini s prepovedanimi drogami in nezakonitim orožjem najdonosnejša oblika mednarodnega organiziranega kriminala. Po ocenah OZN je okoli 4 milijone ljudi letno žrtev trgovcev z ljudmi. Okoli
pol milijona jih je v Evropi.
Za preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej je potrebno globalno, medregionalno
in regionalno sodelovanje, hkrati s tem pa tudi medsektorsko sodelovanje med oblastmi
držav, mednarodnimi in nevladnimi organizacijami in prebivalstvom na splošno. EU aktivnosti na področju razvojnega sodelovanja, ki so umerjene na področje odpravljanja svetovne
revščine, so dolgoročno najbolj učinkovit ukrep proti trgovini z ljudmi.
V EU že obstajajo metode sodelovanja med institucijami kot sta Europol in Eurojust. V ZARES
menimo, da je v boju proti trgovini z ljudmi potrebno okrepljeno evropsko sodelovanje in
pozdravljamo to prioriteto švedskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta 2009.
Poslanke/poslanci ZARES se bomo zavzemali za okrepitev sodelovanja z državami izvora in
tranzita, za uvedbo skupne minimalne kazni za trgovce z ljudmi in skupne določbe glede pravic in standardov obravnavanja žrtev in žrtev-prič. Da bi olajšali načrtovanje, sodelovanje
in ocenjevanje boja proti trgovini z ljudmi, menimo, da je treba vzpostaviti evropsko mrežo
proti trgovanju z ljudmi. Še posebno bomo podpirali vrsto čezmejnih programov, usmerjenih v boj proti trgovini z ljudmi v jugovzhodni Evropi.
• Za parlamentarni nadzor varovanja zunanjih meja EU
Ugotavljamo, da razvoj skupnih pravil, ki se nanašajo na prehajanje zunanjih meja EU, vodi
do neenotnih praks kontrol na zunanjih mejah in to ne glede na dejstvo, da je eden od ciljev
skupnega pravnega okvira enako obravnavanje in spoštovanje vladavine prava. Javne informacije o upravljanju zunanjih meja EU so pomanjkljive. Evropski parlament tudi nima dovolj
moči nadzora nad agencijo Frontex.
ZARES se bo zavzemala, da EP pridobi pristojnost spremljanja konsistentnosti mejnih kontrol
in nadzora kopnih in morskih meja ter izgona s pravom EU in Listino o pravicah EU. ZARES
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meni, da bi agencija Frontex morala biti predmet načel transparentnosti in odgovornosti
pred EP z agencijskim proračunom, ločenim od splošnega proračuna EU.
• Za evropsko sodelovanje za varnost
ZARES ne sprejema strpnosti do kriminala ne glede, od kod prihaja. Vse tesnejše in okrepljeno sodelovanje med policijami in organi kazenskega pregona lahko pripomore k preprečevanju organiziranega kriminala - trgovcev s prepovedanimi drogami, ljudmi, s pralci
denarja in teroristi – in k uresničevanju svoboščin, ki so temelj Evropske unije.
ZARES se zavzema za učinkovitejšo EU politiko na področju prepovedanih drog. V skladu
s tem podpira krepitev preventivnih aktivnosti, usmerjenih zlasti na mlade, ki sodijo med
najbolj ranljive skupine, s poudarkom na izobraževanju o nevarnostih in posledicah uživanja
drog. Podpiramo razvoj programov osveščanja uživalcev, ki se še ne morejo ali ne želijo
odpovedati drogam, o varnejši uporabi, nizkopražne programe oziroma programe za zmanjšanje škode ter širitev zdravstvene mreže za zdravljenje odvisnosti. Potreben je ponoven in
temeljit razmislek o možnostih uporabe marihuane v medicinske namene. Ob prepovedanih
drogah pa ne smemo zanemariti tudi tistih, ki so dovoljene, kot so alkohol, tobak, igre na
srečo, ki prav tako povzročajo občutno družbeno škodo.
Mednarodna trgovina s prepovedanimi drogami predstavlja pomemben vir prihodkov terorističnih skupin in raznih kriminalnih združb, s čimer pomembno vpliva na varnost evropskih
državljanov. Menimo, da je pri preganjanju tovrstne trgovine potrebno zagotoviti tesnejše
sodelovanje med organi pregona in pravosodnimi organi ter mednarodnimi organizacijami.
Terorizem je v zadnjih letih postal resen mednarodni problem, ki predstavlja grožnjo demokraciji, uživanju človekovih pravic ter gospodarskemu in družbenemu razvoju. Slovenija
ni bila žrtev terorističnih napadov, kar pa ne pomeni, da bi lahko bili naivni in verjeli, da se
pri nas teroristični napadi ne morejo zgoditi. Z močnim mednarodnim sodelovanjem proti
terorizmu lahko zmanjšamo tveganje terorističnih napadov v naši državi in po svetu.
ZARES meni, da imamo pri tem dvojno odgovornost. Prvič, do lastnega prebivalstva in drugih držav s tem, da zagotovimo, da teroristi ali voditelji terorističnih organizacij ne koristijo
naše države za načrtovanje terorističnih napadov, za pomoč pri tem ali za rekrutiranje privržencev, njihovo urjenje ipd. Drugič, da predstavljamo glas za intenzivnejše in učinkovitejše
bilateralno ter EU sodelovanje kot tudi sodelovanje v boju proti terorizmu v okviru OZN. To
velja za okrepljeno sodelovanje organov pregona kot za izmenjavo izkušenj in iskanja novih
poti za boljše operativno sodelovanje kompetentnih institucij kot tudi za močnejšo zaščito
človekovih pravic in za odpravljanje vzrokov za teroristične dejavnosti.
ZARES meni, da se mi vsi še vedno premalo sprašujemo o vzrokih za terorizem – zakaj voditelji terorističnih organizacij, ki jim je mar le zase in lastne interese, tako zlahka pridobivajo
privržence? Eden glavnih razlogov, če ne sploh edini, je ta, da mnogimi med njimi nimajo
nikakršne perspektive za udejanjanje svojih sposobnosti. Zato si bomo poslanke in poslanci
ZARES v Evropskem parlamentu še posebno prizadevali, da bi se ta institucija še bolj kot do
sedaj posvečala odpravljanju vzrokov za teroristične dejavnosti, torej politikam pomočim,
ki so usmerjanje k odpravljanju revščine in spodbujanju trajnostnega razvoja ter drugega
sodelovanja v državah, ki so tradicionalno zatočišče teroristov in njihovih potencialnih naslednikov. Obenem pa se bo ZARES zavzemala tudi, da evropski zakonodajni predlogi ne
bodo namenjeni krčenju človekovih pravic in svoboščin pod krinko ogroženosti državljank in
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državljanov zaradi terorizma. Pri ukrepanju proti terorizmu je potrebno upoštevati načelo
sorazmernosti in obvarovati že zagotovljene človekove pravice in svoboščine, zlasti pravico
do svobodnega govora.
Internet je po definiciji čezmejna dejavnost. Stranka ZARES se bo tako kot na drugih področjih borila proti tistim, ki bi regulirali preveč ali v napačni smeri, a zagovarjala, da so določena jasna skupna pravila nujna, med drugim tudi na področju avtorskih pravic. ZARES podpira
prizadevanja Evropske komisije za odpravo teritorialne omejitve pri licenciranju glasbe: s
tem bi recimo postala spletna glasbena trgovina v eni državi članici dostopna vsem evropskim državljanom. Če pa gre za skupna pravila na področju boja proti nezakonitemu izmenjevanju avtorsko zaščitenih del prek interneta, menimo, da je potrebno poiskati ravnovesje
med interesi industrije in uporabniki spleta, ki se tičejo zasebnosti, svobode dostopa ipd.
V Evropskem parlamentu bo ZARES nastopila proti poskusom uveljavitve patentiranja programskih algoritmov in poslovnih metod, kot to poznajo v ZDA. Tak način patentiranja bi
namreč prizadel slovenske proizvajalce licenčne programske opreme in bi oviral tudi odprtokodno skupnost.
ZARES podpira program Evropskega parlamenta »varnejši internet« 2009-2013 za zaščito
otrok, ki uporabljajo internet in nove komunikacijske tehnologije. Zelo bomo pozorni, da
bodo ukrepi za varni internet dejansko tudi ščitili interese uporabnikov, posebej otrok. Varnost otrok ne sme postati lobistično igrišče za parcialne interese dela industrije.
• Za pravno varnost
Varna in zanesljiva EU mora zagotoviti varnost državljanov in drugih prebivalcev. Zelo pomembno je, da kot državljani EU lahko zaupamo pravnemu sistemu države, v kateri smo
zaradi potovanja, dela ali študija. Pomembno je tudi, da to zaupanje seže čez mejo naše
države. Pomembno je torej, da državljanke in državljani ter pravosodni organi zaupajo, da so
pravosodni sistemi v vseh ostalih državah članicah ustrezni in da obdolžencem zagotavljajo
varnost oziroma minimalne procesne standarde v kazenskih postopkih. V tem kontekstu je
nedopustno, da nekatere države članice v kazenskih postopkih ne dosegajo niti standardov EKČP.
ZARES se bo zavzemala za to, da bo Evropska unija določila svoje standarde v kazenskih
postopkih in da bodo ti standardi še višji, kot jih določa konvencija. EU mora sprejeti in vzpostaviti jasna skupna pravila o posameznikovih procesnih pravicah, kot so na primer trajanje
pripora, prepoved odhoda v tujino, pravica do prevajanja in tolmačenja, pravica do obrambe in do poštenega sojenja. Zavzemali se bomo za prepoved dosmrtne ječe.
V vedno bolj globaliziranem svetu, kjer se ljudje preprosteje gibljejo med različnimi državami in žal tudi nekatere oblike kriminala ne poznajo meja, potrebujemo učinkovite in pravno
varne metode za sodelovanje med državami članicami EU. Ko je bilo kaznivo dejanje storjeno, je bistveno, da je pravna varnost za vse vpletene stranke zagotovljena.
EU je na področju vladavine prava in pravne države že veliko postorila, vendar so procesi
odločanja pogosto dolgi. Delno je to posledica različnih pravnih sistemov držav članic, ki so
izraz različnih družbeno-kulturnih in zgodovinskih razmer.
ZARES želi okrepiti pravice žrtev kaznivih dejanj. Če je nekdo žrtev takšnega dejanja v tujini
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bi morala biti prijava takega dejanja enako enostavna kot v domovini. Zavzemali se bomo
tudi za evropsko sodelovanje, ki bo s pomočjo modernih tehnologij izboljšalo sodelovanje
žrtve v sodnih procesih v drugih državah članicah.
Razvoj elektronskih tehničnih zmožnosti je dal občutek, da za vse ali večino socialnih problemov obstaja neka tehnična rešitev. To je napačna ideja, ki vodi do stigmatizacije skupin
posameznikov ali skupnosti, ki temelji na zbiranju in rabi osebnih podatkov. Ustvarjanje podatkovnih baz (npr. Schengenski informacijski sistem (SIS II), vizumski informacijski sistem,
baze DNK prosilcev za azil), ki manipulirajo z velikimi količinami osebnih podatkov, da bi
iskale osebe z določenimi karakteristikami, lahko vodijo do rasnega in verskega profiliranja,
ki krši obveznosti nediskriminacije, ki jih vsebuje Listina temeljnih pravic EU. Hkrati so mehanizmi zaščite posameznice/ka pred zlorabo njenih ali njegovih podatkov zelo šibki in tudi
slabo delujejo.
To pomeni, da obstaja tveganje kršitve temeljnih pravic in interesov posameznika. ZARES se
bo zavzemala za večjo zaščito/varnost podatkov, med drugim za vgraditev pravil o zasebnosti v programe, ki poganjajo EU baze podatkov in informacijske sisteme (data protection
by design). Ti programi bi morali vključevati avtomatično brisanje podatkov po predpisanem
obdobju, preprečevati kopiranje podatkov za kakršen koli namen in vse neavtorizirane pristope do sistema ipd.
Sistemi zbiranja podatkov tudi ne smejo odkriti občutljivih podatkov o etničnem poreklu,
veri ali drugih vidikih, ki jih prepoveduje EU zakonodaja proti diskriminaciji. Skriti podatki o
etnični in verski različnosti bi morali biti prepovedani.
Tudi preleti letal CIA so ostali brez ustreznega epiloga. Zato bomo preučili možnost ustanovitve preiskovalnih komisij Evropskega parlamenta glede kršitve človekovih pravic s
pravico do preiskave v vsaki državi članici.
• Za enakopravnost in strpnost
Enakost spolov je ena temeljnih vrednot EU. Vendar se v praksi ženske in moški pogosto
obravnavajo različno, plačna razlika je še vedno velika, malo žensk je v upravnih in nadzornih
odborih podjetij in ženske na splošno težje dosežejo visoke položaje.
ZARES se zavzema za enakost spolov na vseh področjih, za pridobivanje in imenovanje več
žensk na visoke položaje v institucijah EU in za cilj paritete v vseh imenovanih delovnih skupinah.
Pravice do oblik partnerstva, do sklepanja zakonske zveze in do ustanovitve družine ureja
nacionalna zakonodaja. V več državah članicah Evropske unije je trend razvoja na področju
enakosti spolov kar se tiče pravic žensk trenutno negativen, z vladami, ki želijo omejiti reproduktivne in socialne pravice žensk.
Nekatere države članice EU so sprejele strogo zakonodajo o splavu, kar pomeni, da številne
ženske nimajo možnosti za izvajanje varne in zakonite prekinitve nosečnosti in se zatekajo
k nezakonitim splavom, v najslabšem s smrtnim izidom. Zakonodaja o splavu je v nacionalni
pristojnosti držav članic. Mi, kot soljudje in predstavniki liberalne stranke, bomo pozivali
naše politične somišljenike v Evropi, da delujejo za pravico vseh žensk v EU do nadzora lastnega telesa.
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Naloga EU je, da olajša prosto gibanje. Mnogi se selijo čez meje svoje domovine in ustvarjajo
različna družinska in premoženjskopravna razmerja z državljani drugih držav članic ali z
državljani iz tretjih držav. Pravna ureditev se še ni uspela prilagoditi tem razmeram. Zato
je pomembno dobro evropsko sodelovanje na teh področjih. Uredba o preživninah je za to
premalo. Poleg področja razvez je med drugim potrebno urediti tudi področje delitve premoženja po razvezi in dodelitev starševskih pravic.
Očitna nevarnost so razprave o veljavnem pravu v primeru razveze zakonske zveze. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah določa enakost zakoncev v pravicah in dolžnostih glede zakonske zveze, med njenim trajanjem in ob razvezi, in da morajo za to države
zagotoviti ustrezne ukrepe. To pomeni, da je temeljne pravice žensk treba spoštovati, tudi
kadar gre za razvezo. To je pomembno načelo, ki ga v stranki ZARES želimo varovati.
Tudi pravila o združevanju družine so v nekaterih državah članicah pod velikim pritiskom.
Posledica tega je vidna v odmiku od pravice do družinskega življenja, ki jo med drugim navaja tudi Listina temeljnih pravic EU in pravice do združevanja družine, ki je pravica družin, da
živijo skupaj, in pravica otrok, da so z obema staršema. Kot takšna oblikuje osnovo družine
in je načelo, ki ga vsebuje Splošna deklaracija človekovih pravic.
ZARES ne sprejema šibkega in nezadovoljivega pojma »sprejemnih kapacitet« kot argumenta vmešavanja v pravico do združevanja družine v EU. Odklanjamo integracijske ukrepe kot
instrumente pred-imigracijskih in imigracijskih kontrolnih mehanizmov, ki bi preprečevali
združevanje družine ali bili oblikovani tako, da bi omejevali zakonite možnosti, ki družinam
omogočajo skupno življenje.
Vprašanja LGBT so vprašanja človekovih pravic. ZARES ne sprejema kršenja človekovih pravic istospolno usmerjenih posameznic in posameznikov. Evropa mora delovati tako, da so
vsi ljudje, ne glede na spol, invalidnost, poreklo, spolno usmerjenost, starost in narodnost/
etničnost enako obravnavani. Pri tem je vodenje EU pomembno, enako kot tudi izobraževanje ter izmenjava izkušenj. Zakonodaja na področju istospolnih partnerstev je različno
urejena po EU ali pa sploh ni, npr. v Italiji.
Istospolne družine pogosto niso pravno priznane in zaščitene. Pri nas so obravnavane kot
enostarševske družine tako, da je priznano samo biološko ne pa tudi socialno starševstvo. V
ZARES se bomo zavzemali, da bodo istospolna partnerstva, sklenjena v kateri koli od držav
EU, priznana v drugih državah članicah. Zagovarjali bomo pravice otrok istospolnih družin,
da so pravno zaščiteni in da so pravno priznani tudi ljudje, ki za njih skrbijo.
Zavzemali se bomo, da Evropska unija podpre načela iz Yogyakarte o uresničevanju mednarodnega prava človekovih pravic v zvezi s spolno usmerjenostjo in spolno družbeno identiteto.
Dosledno bomo zagovarjali spoštovanje kulturne, verske in jezikovne raznolikosti, enakopravnost in pravice pripadnikov narodnih in drugih etničnih manjšin, da ohranjajo svojo
manjšinsko identiteto.
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Poslanke/poslanci ZARES v EP se bomo zavzemali za:

29.
30.

Pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Močnejšo funkcijo institucije varuha človekovih pravic (z nadomestitvijo Evropskega varuha človekovih pravic in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z
odgovornostjo za celotno Listino o temeljnih pravicah EU)

31.
32.
33.

Ravnotežje učinkovitosti boja proti kriminalu in pravno zaščito posameznika (z
obvezno presojo predlogov zakonov z vidika zaščite zasebnosti in varstva podat-

kov)

Skupno azilno politiko (z odgovornostjo vseh držav članic)

Evropsko mrežo boja proti trgovini z ljudmi (z okrepitvijo sodelovanja z državami
izvora in tranzita, uvedbo skupne minimalne kazni za trgovce z ljudmi in skupnih
določb glede pravic in standardov obravnavanja žrtev in žrtev-prič; podpiranje čezmejnih
programov, usmerjenih v boj proti trgovini z ljudmi v jugovzhodni Evropi)

34.

Parlamentarni nadzor varovanja zunanjih meja EU (za EP monitoring konsistentnosti mejnih kontrol in nadzora kopnih in morskih meja ter izgona s pravom EU in
Listino o temeljnih pravicah Evropske unije, za načela transparentnosti agencije Frontex in
za njen ločen proračun)

35.

Evropsko sodelovanje za varnost (za učinkovitejšo evropsko politiko proti drogam, okrepljeno sodelovanje v boju proti terorizmu in odpravljanju vzrokov zanj,
za jasna pravila o internetu in ukrepe za varni internet, ki bodo ščitili interese uporabnikov,
posebej otrok)

36.

Pravno varnost (okrepitev pravic žrtve kaznivih dejanj, dvig standardov procesnih
pravic v kazenskih postopkih, za večjo varnost podatkov in možnost ustanovitve
preiskovalnih komisij Evropskega parlamenta glede kršitve človekovih pravic s pravico do
preiskave v vsaki državi članici)

37.

Enakopravnost in strpnost (za enakost spolov na vseh področjih, za pridobivanje
in imenovanje več žensk na visoke položaje v institucijah EU, cilj paritete v vseh
imenovanih delovnih skupinah; proti omejevanju reproduktivnih in socialnih pravic žensk;
ureditev družinskih in premoženjskopravnih razmerij z državljani drugih držav članic; proti omejevanju pravice do združevanja družine, proti kršenju človekovih pravic istospolno
usmerjenih, za preprečevanje nestrpnosti do drugačnih, tudi migrantov, do pripadnikov
družbenih, etničnih, verskih, jezikovnih in narodnih manjšin).
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