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O	avtorju	
	

Peter Jambrek se je rodil leta 1940. Doktoriral je na Univerzi v 
Chicagu leta 1971. Je profesor ustavnega prava in prava človekovih 
pravic na Evropski pravni fakulteti v Sloveniji. Kot gostujoči 
profesor je predaval na Univerzi v Pittsburghu, Univerzi v Virginiji 
in Univerzi v Zambiji. Bil je tudi raziskovalec v Centru za 
mednarodne zadeve Univerze Harvard. Bil je član znanstvenega 
odbora Agencije Evropske unije za temeljne pravice in član Evropske 
komisije za demokracijo skozi pravo. Bil je sodnik in predsednik 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije in sodnik Evropskega 
sodišča za človekove pravice. Je avtor in urednik številnih knjig, 
monografij in člankov o ustavnem pravu, pravu človekovih pravic 
in sociologiji. Med letoma 1987 in 1991 je prispeval k osamosvojitvi 
Slovenije in razvoju njene ustavne demokracije kot eden od avtorjev 
ustanovnih dokumentov plebiscita in nove slovenske ustave. 

	
	
	
	

Uvodni	komentar	avtorja/urednika	dela	
	

Ta osnutek temelji na besedilih konsolidiranih različic Pogodbe o 
Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah. Besedili obeh ratificiranih 
pogodb in listine so bila združena v osnutek pogodbe o ustavi 
Evropske unije. Njihovi deli so bili izbrisani, prilagojeni, 
spremenjeni, predelani in vstavljeni v nove konceptualne okvire, 
tako da se ujemajo s celotno strukturo novega besedila. 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

PREAMBULA	
	
	

OB ZASTOPANJU državljanov držav članic in državljanov 
Evropske unije, 

	
OB ČRPANJU NAVDIHA iz kulturne, verske in humanistične 
dediščine Evrope, iz katere so se razvile temeljne človekove pravice 
in svoboščine, demokracija, enakost in pravna država, 

	
Z ŽELJO, da bi se poglobila solidarnost med njenimi narodi, ob 
spoštovanju njihove zgodovine, kulture in tradicije ter ob 
spodbujanju razvoja znanja in izobrazbe na najvišji ravni, 

	
ODLOČENE, da ustanovijo ekonomsko in monetarno unijo na 
podlagi enotne in trdne valute, poštene konkurence in odpravijo 
omejitve mednarodne trgovine, 

	
ODLOČENE, da vzpostavijo skupno zunanjo, varnostno in 
obrambno politiko in tako utrdijo evropsko identiteto v 
regionaliziranem svetu, 

	
ODLOČENE, da odpravijo ovire, ki delijo Evropo in omogočijo 
prosti pretok oseb na območju Evropske unije, svobodo, varnost in 
pravičnost za svoje državljane, 

	
VISOKE POGODBENICE s to pogodbo med seboj in za blaginjo 
prihodnjih generacij ustanavljajo Evropsko unijo kot suveren 
predmet svetovnega reda, ki temelji na mednarodnem pravu: 
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I.	

	

	
	
	

UNIJA	NARODOV	IN	DRŽAVLJANOV	
	
	
	
Člen	1	
S to pogodbo visoke pogodbenice med seboj ustanavljajo Evropsko unijo, v nadaljnjem 
besedilu »Unija«, in na njo države članice prenašajo nekatere suverene pristojnosti. Unija 
temelji na tej pogodbi, ki ima ustavno vrednost. 

	
Člen	2	
Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, 
enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov 
manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo 
pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost, enakost žensk in moških. 

	
Člen	3	
1. Ustavno ozemlje Unije je območje svobode, varnosti in pravice brez notranjih mej, na 

katerem je v povezavi z ustreznimi ukrepi glede kontrole zunanjih mej zagotovljeno 
prosto gibanje oseb. 

2. Unija vzpostavi notranji trg na podlagi konkurenčnega gospodarstva blaga in storitev. 
3. Spoštuje bogato evropsko kulturno in jezikovno dediščino in raznolikost. 
4. Unija vzpostavi ekonomsko in monetarno unijo, katere valuta je euro. 
5. V odnosih s preostalim svetom Unija prispeva k miru, varnosti, trajnostnemu razvoju 

Zemlje, doslednemu spoštovanju in razvoju mednarodnega prava. 
6. Unija ima pravno osebnost. 

	
Člen	4	
1. Ta pogodba ureja delovanje Unije in določa področja, razmejitve in ureditev izvajanja 

pristojnosti. Države članice skladno s členom 5 ohranijo vse pristojnosti, ki s pogodbo niso 
dodeljene Uniji. 

2. Unija spoštuje enakost držav članic pred pogodbo in njihovo narodno identiteto, ki je 
neločljivo povezana z njihovimi temeljnimi političnimi in ustavnimi strukturami, 
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vključno z regionalno in lokalno samoupravo. Upošteva njihove temeljne državne 
funkcije, zlasti zagotavljanje ozemeljske celovitosti, vzdrževanje javnega reda in miru ter 
varovanje državne varnosti. 

3. Države članice sprejemajo vse splošne ali posebne ukrepe, potrebne za zagotovitev 
izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz pogodb ali aktov institucij Unije. 

	
Člen	5	
1. Za razmejitev pristojnosti Unije velja načelo prenosa pristojnosti. Za izvajanje pristojnosti 

Unije veljata načeli subsidiarnosti in sorazmernosti. 
2. Skladno z načelom prenosa pristojnosti Unija deluje le v mejah pristojnosti, ki so jih s 

pogodbo nanjo prenesle države članice za uresničevanje ciljev, opredeljenih v pogodbi. 
Države članice ohranijo vse pristojnosti, ki s pogodbo niso dodeljene Uniji. 

3. Skladno z načelom subsidiarnosti Unija deluje na področjih, ki niso v njeni izključni 
pristojnosti, samo če in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo 
zadovoljivo doseči na državni, regionalni ali lokalni ravni, temveč jih zaradi obsega ali 
učinkov predlaganih ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije. Institucije Unije uporabljajo 
načelo subsidiarnosti skladno s protokolom o uporabi načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti. Nacionalni parlamenti zagotavljajo spoštovanje načela subsidiarnosti 
skladno s postopkom, določenim v zadevnem protokolu. 

4. Skladno z načelom sorazmernosti ukrepi Unije vsebinsko in formalno ne presegajo 
tistega, kar je potrebno za doseganje ciljev pogodb. 

	
Člen	6	
Temeljne pravice, kakor jih zagotavlja Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, kakor izhajajo iz ustavnega izročila, skupnega državam članicam, 
veljajo kot splošna načela prava Unije. 
	
Člen	7	
Vsi državljani držav članic so državljani Unije. Državljanstvo Unije dopolnjuje in ne 
nadomešča nacionalnega državljanstva. 
	
Člen	8	
1. Delovanje Unije temelji na predstavniški demokraciji. 
2. Politične stranke na ravni Unije prispevajo k izražanju volje državljanov Unije. 
	
Člen	9	
1. Državljani in države članice so na ravni Unije neposredno zastopani v dvodomnem 

Evropskem parlamentu, ki ga sestavljata Svet evropskih narodov, v nadaljnjem besedilu 
»Svet«, in Skupščina evropskih državljanov, v nadaljnjem besedilu »Skupščina«. 

2. Izvršilno oblast ima predsednik Unije, ki mu pomagajo člani njegovega kabineta. 
3. Sodno oblast ima Sodišče Evropske unije, ki deluje kot vrhovno in ustavno sodišče Unije. 
4. Deljenje pristojnosti med zakonodajno, izvršilno in pravno vejo Unije se določi po načelu 

demokratične legitimnosti vsake veje, da se izpolnijo najboljši cilji Unije, ki je suverena 
nosilka svetovnega reda in mednarodnega prava. 
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Delitev pristojnosti je uravnotežena in usklajena, da se državam članicam, državljanom 
in združenjem civilne družbe zagotovijo pravice. 

	
Člen	10	
1. Najmanj milijon državljanov iz več držav članic lahko izrazi svojo pobudo Evropskemu 

parlamentu, da sprejme pravni akt Unije, ki je potreben za izvajanje pogodb. 
2. Postopki in pogoji, potrebni za predložitev take pobude, se določijo v protokolu o 

državljanski pobudi. 
	
Člen	11	
Nacionalni parlamenti dejavno prispevajo k dobremu delovanju Unije, skladno s 
protokolom o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji. 
	
Člen	12	
Vsi državljani Unije in vse fizične ali pravne osebe s prebivališčem ali statutarnim sedežem 
v eni od držav članic imajo pravico dostopa do dokumentov institucij, organov, uradov in 
agencij Unije, ne glede na nosilce dokumenta, ob upoštevanju določenih načel in pogojev. 
	
Člen	13	
1. Unija spoštuje status, ki ga cerkve in verska združenja ali skupnosti uživajo v državah 
članicah po notranjem pravu, in ne posega vanj. 

2. Unija enako spoštuje status svetovnonazorskih in nekonfesionalnih organizacij po 
notranjem pravu. 

	
Člen	14	
1. Vsakršna diskriminacija glede na državljanstvo je prepovedana. 
2. Evropski parlament lahko po rednem zakonodajnem postopku sprejme predpise, s 

katerimi prepove tako diskriminacijo. 
	
Člen	15	
1. S to pogodbo se uvede državljanstvo Unije. Državljani Unije so vse osebe z 

državljanstvom ene od držav članic. Državljanstvo Unije dopolnjuje in ne nadomešča 
nacionalnega državljanstva. 

2. Državljani Unije imajo pravice in dolžnosti, določene v pogodbi. Med drugim imajo: 
a) pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic; 
b) pravico voliti in biti voljeni na volitvah v Evropski parlament in na občinskih volitvah 

v državi članici, kjer prebivajo, pod enakimi pogoji kot državljani te države; 
c) pravico na ozemlju tretje države, kjer država članica, katere državljani so, nima 

predstavništva, do zaščite s strani diplomatskih in konzularnih organov katere koli 
države članice pod enakimi pogoji, kakršni veljajo za državljane te države; 

d) pravico naslavljati peticije na Evropski parlament in obrniti se na institucije in 
posvetovalne organe Unije v katerem koli jeziku pogodbe in prejeti odgovor v istem 
jeziku. 

3. Te pravice se uresničujejo skladno s pogoji in omejitvami, opredeljenimi v pogodbi, in z 
ukrepi, sprejetimi za njeno izvajanje. 
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Člen	16	
1. Vsak državljan Unije ima pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav 
članic ob upoštevanju omejitev in pogojev, določenih v pogodbah, in ukrepov, sprejetih 
za njihovo uveljavitev. 

2. Če bi se izkazalo, da je zaradi doseganja tega cilja potrebno ukrepanje Unije, pogodba pa 
ne predvideva potrebnih pooblastil, lahko Evropski parlament po rednem zakonodajnem 
postopku sprejme določbe za olajšanje uresničitve teh pravic. 

	
Člen	17	
1. Vsak državljan Unije, ki prebiva v državi članici, nima pa njenega državljanstva, ima 

pravico, da v tej državi voli in je voljen na občinskih volitvah pod enakimi pogoji kakor 
državljani te države. Ta pravica se uresničuje skladno s podrobno ureditvijo, ki jo Svet po 
posebnem zakonodajnem postopku in posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno 
sprejme; ta ureditev lahko predvideva odstopanja, kadar so utemeljena s težavami, 
značilnimi za neko državo članico. 

2. Vsak državljan Unije, ki prebiva v neki državi članici, nima pa njenega državljanstva, ima 
pravico, da v tej državi voli in je voljen na volitvah v Evropski parlament pod enakimi 
pogoji kakor državljani te države. Ta pravica se uresničuje skladno s podrobno ureditvijo, 
ki jo Svet po posebnem zakonodajnem postopku in posvetovanju z Evropskim 
parlamentom soglasno sprejme; ta ureditev lahko predvideva odstopanja, kadar so 
utemeljena s težavami, značilnimi za neko državo članico. 

	
Člen	18	
1. Vsak državljan Unije ima na ozemlju tretje države, kjer država članica, katere državljan 

je, nima predstavništva, pravico, da ga zaščitijo diplomatski ali konzularni organi katere 
koli države članice pod enakimi pogoji, kakor veljajo za državljane tiste države. Države 
članice sprejmejo potrebne predpise in začnejo mednarodna pogajanja, nujna za 
zagotovitev te zaščite. 

2. Evropski parlament lahko sprejme direktive o določitvi ukrepov za usklajevanje in 
sodelovanje, potrebnih za lažje zagotavljanje te zaščite. 

	
Člen	19	
1. Evropski parlament z uredbami, sprejetimi po rednem zakonodajnem postopku, določi 

postopke in pogoje za vložitev državljanske pobude skladno s to pogodbo, vključno z 
najmanjšim številom držav članic, iz katerih so ti državljani. 

2. Vsak državljan Unije ima pravico nasloviti peticijo na Evropski parlament. 
3. Vsak državljan Unije ima pravico pisati kateri koli instituciji ali organu v enem od jezikov, 

navedenih v tej pogodbi, in prejeti odgovor v istem jeziku. 
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II.	

	

	
	
	

TEMELJNE	PRAVICE	
	
	
	
Člen	20	
Človekovo dostojanstvo je nedotakljivo. Treba ga je spoštovati in varovati. 

	
Člen	21	
1. Vsakdo ima pravico do življenja. 
2. Nihče ne sme biti obsojen na smrtno kazen ali usmrčen. 

	
Člen	22	
1. Vsakdo ima pravico do spoštovanja telesne in duševne celovitosti. 
2. Na področjih medicine in biologije je treba spoštovati zlasti: 

a) svobodno privolitev po predhodni seznanitvi prizadete osebe skladno s postopki, 
določenimi z zakonom; 

b) prepoved evgeničnih postopkov, zlasti tistih, katerih cilj je selekcija med ljudmi; 
c) prepoved uporabe človeškega telesa in njegovih delov za pridobivanje premoženjske 

koristi; 
d) prepoved reproduktivnega kloniranja človeških bitij. 

	
Člen	23	
Nihče ne sme biti mučen ali nečloveško ali ponižujoče obravnavan ali kaznovan. 

	
Člen	24	
1. Nihče ne sme biti zasužnjen ali prisiljen v podložništvo. 
2. Od nikogar se ne sme zahtevati, da opravlja prisilno ali obvezno delo. 
3. Trgovina z ljudmi je prepovedana. 

	
Člen	25	
Vsakdo ima pravico do svobode in varnosti. 

	
Člen	26	
Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, stanovanja 
in komunikacij. 
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Člen	27	
1. Vsakdo ima pravico do varstva osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo. 
2. Osebni podatki se morajo obdelovati pošteno, za določene cilje in na podlagi privolitve 

prizadete osebe ali na drugi legitimni podlagi, določeni z zakonom. Vsakdo ima pravico 
dostopa do podatkov, zbranih o njem, in pravico zahtevati, da se ti podatki popravijo. 

3. Upoštevanje teh pravil nadzira neodvisen organ. 
	
Člen	28	
Pravica sklepanja zakonske zveze in pravica ustvarjanja družine sta zagotovljeni skladno z 
nacionalnimi zakoni, ki urejajo uresničevanje teh pravic. 
	
Člen	29	
1. Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in vere. Ta pravica vključuje svobodo 

spreminjanja vere ali prepričanja in svobodo izražanja svoje vere ali svojega prepričanja 
posamezno ali skupaj z drugimi, javno ali zasebno, pri bogoslužju, pouku, običajih in 
obredih. 

2. Pravica do ugovora vesti se prizna skladno z nacionalno zakonodajo, ki ureja 
uresničevanje te pravice. 

	
Člen	30	
1. Vsakdo ima pravico do svobodnega izražanja. Ta pravica vključuje svobodo mnenja, 

sprejemanja in širjenja informacij ali idej brez vmešavanja javnih organov in ne glede na 
državne meje. 

2. Spoštujeta se svoboda in pluralnost medijev. 
	
Člen	31	
1. Vsakdo ima pravico do mirnega zbiranja in združevanja na vseh ravneh, zlasti glede 

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 Unije. 
	
Člen	32	
Umetnostno ustvarjanje in znanstveno raziskovanje sta svobodna. Spoštuje se akademska 
svoboda. 
	
Člen	33	
1. Vsakdo ima pravico do izobraževanja, poklicnega in nadaljnjega usposabljanja. 
2. Ta pravica vključuje možnost brezplačnega obveznega šolanja. 
3. Spoštuje se svoboda ustanavljanja izobraževalnih zavodov. 
4. Pravica staršev, da svojim otrokom zagotovijo vzgojo in izobraževanje skladno s svojimi 

verskimi, svetovnonazorskimi in pedagoškimi prepričanji, se spoštuje skladno z 
nacionalno zakonodajo, ki ureja uresničevanje te svobode in pravice. 

	
Člen	34	
1. Vsakdo ima pravico do dela in opravljanja svobodno izbranega ali sprejetega poklica. 
2. Vsakemu državljanu Unije je v kateri koli državi članici zagotovljena svoboda iskanja 

zaposlitve in dela ter pravica do ustanavljanja in opravljanja storitev. 
3. Državljani tretjih držav, ki smejo delati na ozemlju držav članic, imajo pravico do 

enakih delovnih pogojev kot državljani Unije. 
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Člen	35	
Svoboda gospodarske pobude je priznana skladno s pravom Unije in nacionalnimi 
zakonodajami in običaji. 
	
Člen	36	
1. Vsakdo ima pravico imeti v posesti svojo zakonito pridobljeno lastnino, jo uporabljati, z 

njo razpolagati in jo komu zapustiti. Lastnina se nikomur ne sme odvzeti, razen v javno 
korist v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon, toda le proti pravični in pravočasni 
odškodnini. Uživanje lastnine se lahko uredi z zakonom, če je to potrebno zaradi 
splošnega interesa. 

2. Zagotovljeno je varstvo intelektualne lastnine. 
	
Člen	37	
Pravica do azila je zagotovljena skladno s Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o delovanju 
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu »pogodbi«) in na podlagi nacionalne zakonodaje, ki 
ureja uresničevanje te pravice. 
	
Člen	38	
1. Kolektivni izgoni so prepovedani. 
2. Nihče se ne sme odstraniti, izgnati ali izročiti državi, kjer obstaja zanj resna nevarnost, da 

bo podvržen smrtni kazni, mučenju ali drugemu nečloveškemu ali ponižujočemu 
ravnanju ali kaznovanju. 

	
Člen	39	
Pred zakonom so vsi enaki. 
	
Člen	40	
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. 

2. Brez poseganja v posebne določbe pogodb je na njunem področju uporabe prepovedana 
vsakršna diskriminacija na podlagi državljanstva. 

	
Člen	41	
Unija spoštuje kulturno, versko in jezikovno raznolikost. 
	
Člen	42	
Enakost žensk in moških se mora zagotoviti na vseh področjih, vključno z zaposlovanjem, 
delom in plačilom za delo. 
	
Člen	43	
1. Otroci imajo pravico do potrebnega varstva in skrbi, ki zagotavljata njihovo blaginjo. 

Svoje mnenje lahko svobodno izražajo. Njihovo mnenje o stvareh, ki jih zadevajo, se 
upošteva skladno z njihovo starostjo in zrelostjo. 

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

3. Vsak otrok ima pravico do rednih osebnih odnosov in neposrednih stikov z obema 
staršema, če to ni v nasprotju z njegovimi koristmi. 
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Člen	44	
Unija priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov, ki zagotavljajo njihovo 
samostojnost, socialno in poklicno vključenost ter sodelovanje v življenju skupnosti. 
	
Člen	45	
Delavci in delodajalci ali njihove organizacije imajo pravico, da se skladno s pravom Unije, 
nacionalnimi zakonodajami in običaji pogajajo in sklepajo kolektivne pogodbe na ustreznih 
ravneh, pri nasprotju interesov pa do kolektivnih ukrepov za obrambo svojih interesov, 
vključno s stavko. 
	
Člen	46	
1. Vsak delavec ima pravico do delovnih razmer, ki spoštujejo njegovo zdravje, varnost in 

dostojanstvo. 
2. Vsak delavec ima pravico do omejenega delovnega časa, dnevnega in tedenskega počitka 

ter plačanega letnega dopusta. 
	
Člen	47	
1. Delo otrok je prepovedano. Brez poseganja v pravila, ki so za mlade ugodnejša, in, razen  

omejenih izjem, najnižja starost za zaposlitev ne sme biti nižja od najnižje starosti ob 
dokončanju obveznega šolanja. 

2. Zaposlenim mladim je treba zagotoviti delovne razmere, primerne njihovi starosti, in jih 
zaščititi pred gospodarskim izkoriščanjem in kakršnim koli delom, ki bi lahko škodovalo 
njihovi varnosti, zdravju, telesnemu, duševnemu, moralnemu ali socialnemu razvoju ali 
ogrozilo njihovo vzgojo. 

	
Člen	48	
1. Družina uživa pravno, ekonomsko in socialno varstvo. 
2. Za uskladitev družinskega in poklicnega življenja ima vsakdo pravico do varstva pred 

odpustitvijo zaradi materinstva in pravico do plačanega porodniškega in starševskega 
dopusta ob rojstvu ali posvojitvi otroka. 

	
Člen	49	
Unija priznava in spoštuje pravico dostopa do socialnih prejemkov in socialnih služb, ki 
zagotavljajo varstvo v primerih, kot so materinstvo, bolezen, nesreče pri delu, odvisnost ali 
starost in v primeru izgube zaposlitve, skladno s pravili, ki jih določajo pravo Unije, 
nacionalne zakonodaje in običaji. 
	
Člen	50	
1. Vsak državljan Unije ima pravico, da v državi članici, kjer prebiva, pod enakimi pogoji 

kakor državljani te države voli in je voljen na volitvah v Evropski parlament. 
2. Člani Evropskega parlamenta se volijo s splošnim, neposrednim, svobodnim in tajnim 

glasovanjem. 
	
Člen	51	
Vsak državljan Unije ima pravico, da v državi članici, kjer prebiva, pod enakimi pogoji kakor 
državljani te države voli in je voljen na občinskih volitvah. 
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Člen	52	
1. Vsak ima pravico, da institucije, organi, uradi in agencije Unije njegove zadeve 

obravnavajo nepristransko, pravično in v razumnem roku. 
2. Ta pravica vključuje: 

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

b) pravico vsake osebe do vpogleda v svoj spis ob spoštovanju legitimnih interesov 
zaupnosti, poklicne in poslovne tajnosti; 

c) obveznost uprave, da svoje odločitve razloži. 
3. Vsakdo ima pravico, da mu Unija skladno s splošnimi načeli, ki so skupna pravnim 

ureditvam držav članic, nadomesti kakršno koli škodo, ki so jo povzročile njene institucije 
ali njeni uslužbenci pri opravljanju svojih dolžnosti. 

4. Vsak se lahko na institucije Unije obrne v enem od jezikov pogodbe in mora prejeti 
odgovor v istem jeziku. 

	
Člen	53	
Vsak državljan Unije in vsaka fizična ali pravna oseba s prebivališčem ali statutarnim 
sedežem v eni od držav članic ima pravico dostopa do dokumentov institucij, organov, 
uradov in agencij Unije, ne glede na nosilec dokumenta. 
	
Člen	54	
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. 
	
Člen	55	
1. Vsak državljan Unije ima pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav 
članic. 

2. Svoboda gibanja in prebivanja se lahko skladno s pogodbama prizna državljanom tretjih 
držav, ki zakonito prebivajo na ozemlju ene od držav članic. 

	
Člen	56	
Vsak državljan Unije ima na ozemlju tretje države, kjer država članica, katere državljan je, 
nima svojega predstavništva, pravico, da ga zaščitijo diplomatski ali konzularni organi 
katere koli države članice pod enakimi pogoji, kakršni veljajo za državljane te države. 
	
Člen	57	
1. Vsakdo, ki so mu kršene pravice in svoboščine, zagotovljene s pravom Unije, ima pravico 

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

2. Vsakdo ima pravico, da o njegovi zadevi pravično, javno in v razumnem roku odloča 
neodvisno, nepristransko in z zakonom predhodno ustanovljeno sodišče. Vsakdo ima 
možnost svetovanja, obrambe in zastopanja. 

3. Osebam, ki nimajo zadostnih sredstev, se odobri pravna pomoč, če je ta potrebna za 
učinkovito zagotovitev dostopa do sodnega varstva. 
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Člen	58	
1. Obdolženec velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni dokazana skladno z zakonom. 
2. Vsakemu obdolžencu je zagotovljena pravica do obrambe. 
	
Člen	59	
1. Nihče ne sme biti obsojen za dejanje, izvršeno s storitvijo ali opustitvijo, ki v času, ko je 

bilo storjeno, po notranjem ali mednarodnem pravu ni bilo določeno kot kaznivo dejanje. 
Prav tako se ne sme izreči strožja kazen od tiste, ki jo je bilo mogoče izreči v času, ko je 
bilo kaznivo dejanje storjeno. Če je bila 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 dejanja, ki je 
bilo v času, ko je bilo storjeno, kaznivo po splošnih načelih, ki jih priznava skupnost 
narodov. 

3. Kazen ne sme biti nesorazmerna s kaznivim dejanjem. 
	
Člen	60	
Nihče ne sme biti ponovno v kazenskem postopku ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, 
za katero je bil v Uniji skladno z zakonom s pravnomočno sodbo že oproščen ali obsojen. 
	
Člen	61	
1. Določbe, ki zadevajo temeljne pravice, se uporabljajo za institucije, organe, urade in 

agencije Unije ob upoštevanju načela subsidiarnosti, za države članice pa samo, kadar 
izvajajo pravo Unije. Zato spoštujejo pravice, upoštevajo načela in spodbujajo njihovo 
uporabo skladno s svojimi pristojnostmi in ob spoštovanju omejitev pristojnosti Unije, ki 
so ji dodeljene v pogodbah. 

2. Določbe, ki zadevajo temeljne pravice, ne razširjajo področja uporabe prava Unije prek 
pristojnosti Unije, ne ustvarjajo nikakršnih novih pristojnosti ali nalog Unije in ne 
spreminjajo pristojnosti in nalog, opredeljenih v pogodbah. 

	
Člen	62	
1. Kakršno koli omejevanje uresničevanja pravic in svoboščin, ki jih priznavajo določbe, ki 

zadevajo temeljne pravice, 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 ustrezajo ciljem splošnega interesa, ki jih 
priznava Unija, ali če so potrebne zaradi zaščite pravic in svoboščin drugih. 

2. Temeljne pravice, ki jih urejajo določbe te pogodbe, se uresničujejo skladno s pogoji in v 
mejah, opredeljenih v pogodbi. 

3. Če določbe, ki zadevajo temeljne pravice, vsebujejo 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. Če določbe, ki zadevajo temeljne pravice, priznavajo temeljne pravice, kot izhajajo iz 
skupnih ustavnih tradicij držav članic, je treba te pravice razlagati skladno s temi 
tradicijami. 
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5. Določbe, ki zadevajo temeljne pravice in vsebujejo načela, se lahko izvajajo z 

zakonodajnimi in izvedbenimi akti institucij, organov, uradov in agencij Unije ter akti 
držav članic za izvajanje prava Unije skladno z njihovimi pristojnostmi. Nanje se sme pred 
sodišči sklicevati samo pri razlagi teh aktov in pri odločanju o njihovi zakonitosti. 

6. Nacionalne zakonodaje in običaji se morajo v celoti upoštevati kot narekujejo določbe o 
temeljnih pravicah. 

7. Sodišča Unije in držav članic ustrezno upoštevajo pojasnila, pripravljena kot vodilo za 
razlago določb, ki zadevajo temeljne pravice. 

8. Socialne, gospodarske in kulture pravice, ki niso vključene v določbe o temeljnih pravicah 
v tej pogodbi, obravnavajo pristojni organi Unije. 

	
Člen	63	
Nobena določba, ki zadeva temeljne pravice, se ne sme razlagati kot omejevanje ali zoževanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih, na njihovem področju uporabe, priznavajo 
pravo Unije, mednarodno pravo in mednarodni sporazumi, katerih pogodbenica je Unija ali 
vse države članice, vključno z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ter ustavami držav članic. 
	
Člen	64	
Nobena določba, ki zadeva temeljne pravice, 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, priznane v določbah o temeljnih pravicah, ali jih omejiti bolj, 
kakor je predvideno v tej pogodbi. 
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ZAKONODAJNE	PRISTOJNOSTI	
	
	
	
Člen	65	
1. Zakonodajne pristojnosti Unije se prenesejo na dvodomni Evropski parlament, ki ga 

sestavljata Svet evropskih narodov in Skupščina evropskih državljanov. 
2. Na ravni Unije države članice v Svetu evropskih narodov neposredno zastopata dva člana 

Sveta iz vsake države članice, ki ju izberejo zakonodajna telesa za obdobje štirih let. 
3. Na ravni Unije državljane Unije zastopa Skupščina evropskih državljanov, ki jo sestavljajo 
člani Skupščine in ki jih za obdobje štirih let volijo volivci v državah članicah s splošnim, 
neposrednim, svobodnim in tajnim glasovanjem. 

	
Člen	66	
1. S skupnim zakonodajnim delovanjem obeh domov parlament opravlja zakonodajno in 

proračunsko funkcijo ter funkciji oblikovanja politike in usklajevanja, kakor je določeno 
v tej pogodbi. 

2. Zakonodajne in vse druge akte Unije je mogoče sprejeti na podlagi predloga predsednika, 
razen kadar pogodba predvideva drugače. 

3. Osnutek zakonodajnega akta postane zakon, ko ga potrdita oba domova in ga podpiše 
predsednik ali ko ga z dvotretjinsko večino potrdita oba domova parlamenta ob vetu 
predsednika. 

	
Člen	67	
1. Parlament predpiše določbe, ki so potrebne, da nacionalna zakonodajna telesa izvolijo 
člane Sveta in člane Skupščine na neposrednih splošnih volitvah skladno z enotnim 
postopkom v vseh državah članicah in na podlagi načel, ki so skupna vsem državam 
članicam. 

2. Parlament opredeli določbe, ki so potrebne za urejanje delovanja političnih strank na 
evropski ravni. 

	
Člen	68	
1. Vsak dom parlamenta lahko na lastno pobudo zahteva od predsednika, da poda predlog 

glede zadev, o katerih meni, da je nujen akt Unije zaradi izvajanja pogodb. 
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2. Vsak državljan Unije ima pravico, da, samostojno ali skupaj z drugimi državljani na 

Evropski parlament naslovi peticijo o zadevi, ki spada v okvir delovanja Unije in vpliva 
neposredno na državljana. 

	
Člen	69	
1. Domova parlamenta se srečujeta na letni ravni. Srečata se vsak drugi torek v marcu brez 

predhodnega sklica. 
2. Srečata se na letnem zasedanju ali izrednem delnem zasedanju na zahtevo predsednika 

doma, večine članov doma ali na zahtevo predsednika. 
3. Vsak dom parlamenta sprejme svoj poslovnik. 
	
Člen	70	
1. Svet deluje na podlagi kvalificirane večine, če pogodba ne določa drugače. 
2. Določila v povezavi s kvalificirano večino in manjšino, ki lahko prepreči sprejetje 

odločitev, so zapisana v ustreznem protokolu. 
3. Kadar Svet odloča in voli o osnutku zakonodajnega akta, so njegova srečanja javna. 
4. Predsednika Sveta imenujejo predstavniki Sveta iz držav članic na podlagi enakopravne 

rotacije. 
	
Člen	71	
1. Svet se sreča na podlagi zahteve predsednika Sveta, enega od članov ali predsednika. 
2. Kadar je potrebna navadna večina, Svet deluje na podlagi večine svojih članov. 
3. Svet deluje na podlagi navadne večine pri postopkovnih zadevah in sprejetju poslovnika. 
	
Člen	72	
1. Vsaki državi članici se dodeli število sedežev v Skupščini glede na število prebivalcev. 

Državljani so zastopani proporcionalno upadajoče, z najmanj dvema članoma na državo 
članico. 

2. Razen če v pogodbi ni določeno drugače, Skupščina odloča na podlagi večine oddanih 
glasov. 

3. Skupščina lahko ustanovi začasni preiskovalni odbor za preiskavo domnevnih kršitev ali 
nepravilnosti pri izvajanju zakonodaje Unije, ki ne vpliva na pristojnosti, dodeljene s to 
pogodbo drugim ustanovam ali organom, razen kadar domnevna dejstva preiskuje 
sodišče in je zadeva še v sodnem postopku. 

	
Člen	73	
1. Redni zakonodajni postopek vključuje uredbe, direktive ali odločbe, ki jih skupno sprejme 

Evropski parlament na predlog predsednika. 
2. Pravni akti, sprejeti po zakonodajnem postopku, so zakonodajni akti. 
3. V posebnih primerih, navedenih v pogodbi, so zakonodajni akti lahko sprejeti na pobudo 

skupine držav članic ali Evropskega parlamenta, na podlagi priporočila Evropske 
centralne banke ali na zahtevo Sodišča Evropske unije ali Evropske investicijske banke. 
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Člen	74	
1. Z zakonodajnim aktom je mogoče prenesti na predsednika pooblastilo, da sprejme 

nezakonodajne akte splošne uporabe, s katerimi dopolni ali spremeni nekatere nebistvene 
elemente zakonodajnega akta. 

2. V zakonodajnih aktih se izrecno opredelijo cilji, vsebina, področje uporabe in trajanje 
pooblastila. 

	
Člen	75	
1. Za sprejetje akta se upošteva naslednji redni zakonodajni postopek: 
2. Predsednik poda predlog Evropskemu parlamentu. 
3. Skupščina sprejme stališče v prvi obravnavi in ga pošlje Svetu. 
4. Če Svet odobri stališče Skupščine, je akt sprejet v besedilu, ki ustreza temu stališču. 
5. Če Svet ne odobri stališča Skupščine, sprejme svoje stališče v prvi obravnavi in ga pošlje 

Skupščini. 
6. Svet izčrpno obvesti Skupščino o razlogih za sprejetje svojega stališča v prvi obravnavi. 

Predsednik izčrpno obvesti Skupščino o svojem stališču. 
7. Če Skupščina v treh mesecih po takem obvestilu: 

a) odobri stališče Sveta v prvi obravnavi ali se ne izreče, se šteje, da je bil zadevni akt 
sprejet v besedilu, ki ustreza stališču Sveta; 

b) z večino svojih članov zavrne stališče Sveta v prvi obravnavi, se šteje, da predlagani 
akt ni sprejet; 

c) z večino svojih članov predlaga spremembe stališča Sveta v prvi obravnavi, se tako 
spremenjeno besedilo pošlje Svetu in predsedniku, ki o teh spremembah poda svoje 
mnenje. 

8. Če Svet v treh mesecih po prejemu sprememb Skupščine s kvalificirano večino: 
a) odobri vse spremembe, se šteje, da je akt sprejet; 
b) ne odobri vseh sprememb, predsednik Sveta v dogovoru s predsednikom Skupščine 

v šestih tednih skliče sestanek spravnega odbora. 
9. Svet o spremembah, o katerih je predsednik podal negativno mnenje, odloča soglasno. 
10. Naloga spravnega odbora, ki ga sestavljajo člani Sveta ali njihovi predstavniki in enako 
število članov, ki predstavljajo Skupščino, je, da na podlagi stališč Skupščine in Sveta v 
drugi obravnavi v šestih tednih po sklicu s kvalificirano večino članov Sveta ali njihovih 
predstavnikov in z večino članov, predstavnikov Skupščine, doseže soglasje o skupnem 
predlogu. 

11. Predsednik sodeluje pri delu spravnega odbora in s potrebnimi pobudami spodbuja 
približanje stališč Skupščine in Sveta. 

12. Če spravni odbor v šestih tednih po sklicu ne odobri skupnega predloga, se šteje, da 
predlagani akt ni sprejet. 

13. Če spravni odbor v tem roku odobri skupni predlog, lahko Skupščina, ki odloča z večino 
oddanih glasov, in Svet, ki odloča s kvalificirano večino, v šestih tednih od odobritve 
skupnega predloga sprejmeta akt skladno s skupnim predlogom. Če tega ne storita, se 
šteje, da akt ni sprejet. 
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14. Trimesečni in šesttedenski rok iz tega člena se na pobudo Skupščine ali Sveta podaljšata 

za največ en mesec oziroma dva tedna. 
15. Kadar je v primerih, predvidenih v pogodbi, zakonodajni akt predložen v redni 

zakonodajni postopek na pobudo skupine držav članic, bosta, po priporočilu Evropske 
centralne banke ali na zahtevo Sodišča Evropske unije, Skupščina in Svet sporočila 
predlagani akt predsedniku skupaj s svojimi stališči v prvi in drugi obravnavi. Skupščina 
ali Svet lahko predsednika med postopkom zaprosita za mnenje, ki ga predsednik lahko 
poda tudi na lastno pobudo. Predsednik lahko prav tako, če meni, da je to potrebno, 
sodeluje v spravnem odboru. 

	
Člen	76	
Skupščina, Svet in predsednik se med seboj posvetujejo in v medsebojnem soglasju določijo 
načine svojega sodelovanja. Za to lahko skladno s pogodbo sklenejo medinstitucionalne 
sporazume, ki so lahko zavezujoči. 
	
Člen	77	
Evropski parlament lahko ustanovi ali odpravi katero koli ustanovo, organ, upravo, urad ali 
agencijo v okviru zakonodajne oblasti Unije. Predloge parlamenta za ustanovitev ali 
odpravo, vključno s finančnim sredstvi, ki so potrebna za njihovo delovanje, mora potrditi 
predsednik. Vsi upravni organi delujejo pod vodstvom predsednika. 
	
Člen	78	
1. Evropski parlament lahko razreši predsednika v povezavi z izvajanjem proračuna. 

Evropski parlament zato pregleda račune, izkaz stanja, finančno poročilo in letno poročilo 
Računskega sodišča, skupaj z odgovori revidiranih ustanov in ugotovitvami Računskega 
sodišča, izjavo o zanesljivosti, in vsa ustrezna posebna poročila Računskega sodišča. 

2. Pred razrešitvijo predsednika ali za druge cilje, v povezane z njegovimi pristojnostmi nad 
izvajanjem proračuna, lahko Evropski parlament zahteva, da predsednik predloži dokaze 
o izvrševanju odhodkov ali delovanju sistemov finančnega nadzora. Na zahtevo 
Evropskega parlamenta mora predsednik posredovati vse potrebne podatke. 

3. Predsednik sprejme vse ustrezne ukrepe na podlagi ugotovitev iz sklepov o razrešitvi in 
drugih ugotovitev Evropskega parlamenta o izvrševanju odhodkov in glede pripomb, 
priloženih priporočilom o razrešitvi, ki jo je sprejel Parlament. 

4. Na zahtevo Evropskega parlamenta predsednik poroča o ukrepih, ki jih je sprejel na 
podlagi teh ugotovitev in pripomb, in še posebej o navodilih, ki jih je dal službam, 
odgovornim za izvrševanje proračuna. Ta poročila se posredujejo Računskemu sodišču. 

	
Člen	79	
1. Skladno z rednim zakonodajnim postopkom in po posvetovanju z Računskim sodiščem 

Evropski parlament sprejme v obliki uredb: 
a) finančna pravila, ki podrobno določijo postopek za vzpostavitev in izvrševanje 

proračuna, predložitev in revizijo računov; 
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b) pravila, ki urejajo nadzor nad odgovornostjo finančnih udeležencev, zlasti dajanje 
pooblastil uradnikom in računovodjem. 

2. Na predlog predsednika in po posvetovanju z Računskim sodiščem parlament določi 
načine in postopke, s katerimi so proračunski prihodki, ki so predvideni v ureditvi o 
lastnih sredstvih Unije, na voljo predsedniku, in določi ukrepe, ki jih je treba uporabiti za 
zagotavljanje denarnih sredstev, če je potrebno. 
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IV.	

	

	
	
	

IZVRŠILNE	PRISTOJNOSTI	
	
	
	
Člen	80	
1. Izvršilno oblast ima predsednik Unije, ki mu pomagajo podpredsednik in člani njegovega 

kabineta. 
2. Predsednik in podpredsednik sta imenovana za obdobje štirih let. Izvolijo ju volivci v 

državah članicah s splošnim, neposrednim, svobodnim in tajnim glasovanjem. (Ali: 
Predsednik in podpredsednik sta imenovana za obdobje štirih let. Izvolijo ju predstavniki 
zakonodajnih teles v državah članicah s svobodnim in tajnim glasovanjem.) 

3. Vsaki državi članici se dodeli število glasov glede na število prebivalcev. Državljani so 
zastopani proporcionalno upadajoče. 

4. Predsednik je lahko imenovan samo za dva mandata. 
	
Člen	81	
Predsednik in podpredsednik sta lahko imenovana, če sta državljana Unije deset ali več let 
in sta stara najmanj petintrideset let. 

	
Člen	82	
1. Predsednik imenuje člane svojega kabineta, ki so visoki predstavniki Unije za zunanje 

zadeve, varnost in obrambo, notranji trg, finance in proračun ter socialno kohezijo. 
2. Predsednik imenuje veleposlanike in sodnike Sodišča Evropske unije. 
3. Predsednikovo imenovanje kandidatov potrdi Svet z glasovanjem po vsaki javni 

obravnavi kandidata. 
4. Privolitev Sveta ni potrebna za druga imenovanja visokih uradnikov, razen kadar se 

kandidat javno zagovarja pred Svetom in je potrebno mnenje Sveta o njihovi kandidaturi. 
5. Član kabineta ali drug izvršilni uradnik odstopi na zahtevo predsednika. 
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Člen	83	
1. Predsednik izvaja predstavniško in izvršilno oblast Unije v zunanjih zadevah in skrbi za 

obrambo v vojni in miru. 
2. Skrbi tudi za izvajanje zakonov, ki jih je sprejel parlament. 
3. V primeru zlorabe pooblastil lahko parlament predsednika razreši funkcije. 
4. Predsednik lahko prekliče kazni in pomilosti storilce kaznivih dejanj. 
	
Člen	84	
1. Ob pomoči podpredsednika, članov kabineta in drugih izvršilnih uradnikov predsednik 

skrbi za izvajanje pogodb in ukrepov, ki so jih ustanove sprejele na njihovi podlagi. 
2. Predsednik nadzoruje izvajanje prava Unije skupaj s Sodiščem Evropske unije. 
3. Predsednik izvršuje proračun in vodi programe. 
4. Usklajuje in izvaja izvršilne in vodstvene funkcije, kakor so določene v pogodbah. 
5. Skrbi za zunanje zastopanje Unije. 
	
Člen	85	
Zakonodajne in druge akte Unije je mogoče sprejeti na podlagi predloga predsednika, 
razen kadar pogodba predvideva drugače. 
	
Člen	86	
Predsednik predlaga in imenuje člane kabineta in druge izvršilne uradnike izmed 
državljanov držav članic, pri čemer upošteva demografski in geografski vidik vseh držav 
članic. 
	
Člen	87	
Predsednik lahko ustanovi ali odpravi katero koli ustanovo, organ, upravo, urad ali agencijo 
v okviru izvršilne oblasti Unije. Predloge predsednika za njihovo ustanovitev ali odpravo, 
vključno s finančnimi sredstvi, ki so potrebna za njihovo delovanje, mora potrditi Evropski 
parlament. Vsi upravni organi delujejo pod vodstvom predsednika. 
	
Člen	88	
Predsednik predlaga Evropskemu parlamentu sprejetje kadrovskih predpisov in pogojev za 
zaposlitev uslužbencev v upravi izvršilne in zakonodajne veje v obliki uredb, sprejetih po 
rednem zakonodajnem postopku. 
	
Člen	89	
V okviru omejitev in pod pogoji, ki jih določi parlament z navadno večino, lahko predsednik 
zbira podatke in izvaja preverjanja, potrebna za izvedbo nalog, ki so mu bile zaupane. 
	
Člen	90	
1. Evropski parlament sprejme po rednem zakonodajnem postopku ukrepe za pripravo 

statistike, kadar je to potrebno za izvajanje dejavnosti Unije. 
2. Statistiko Unije pripravi uprava, ki ima izvršilne pristojnosti Unije. Priprava statistike 

mora biti nepristranska, zanesljiva, objektivna, 
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znanstveno neodvisna, stroškovno učinkovita in zagotavljati zaupnost statističnih 
podatkov; priprava ne sme pretirano obremeniti gospodarskih subjektov. 

	
Člen	91	
Tudi po prenehanju opravljanja svojih dolžnosti člani ustanov Unije, odborov, uradniki in 
drugi uslužbenci Unije ne smejo razkriti podatkov, za katere velja obveznost varovanja 
poslovne skrivnosti, še zlasti podatkov o podjetjih, njihovih poslovnih odnosih ali sestavnih 
delih stroškov. Take zahteve nadzira uprava v okviru izvršilne pristojnosti Unije. 
	
Člen	92	
1. Predsednik pripravi načrte odhodkov za naslednje proračunsko leto. Načrte združi v 

predlogu proračuna. Predlog proračuna vsebuje načrt prihodkov in odhodkov. 
2. Predsednik predloži Evropskemu parlamentu predlog proračuna najpozneje do 1. 

septembra v letu, ki je pred letom njegovega izvrševanja. Predsednik lahko spremeni 
predlog proračuna med postopkom do sklica spravnega odbora, ki je naveden v 
posebnem protokolu o proračunu Unije. 

3. Predsednik sprejme stališče o predlogu proračuna in ga predloži Evropskemu 
parlamentu najpozneje do 1. oktobra v letu, ki je pred letom njegovega izvrševanja. O 
razlogih za sprejetje svojega stališča predsednik izčrpno obvesti Evropski parlament. 

4. Če Evropski parlament v dvainštiridesetih dneh potem, ko je bil predlog poslan: 
a) odobri stališče predsednika, je proračun sprejet; 
b) ne sprejme nikakršne odločitve, se šteje, da je proračun sprejet. 

	
Člen	93	
1. Predsednik izvršuje proračun v sodelovanju z državami članicami skladno z določbami 

posebnega protokola o proračunu Unije, na lastno odgovornost in v mejah odobrenih 
proračunskih sredstev, pri čemer upošteva načela dobrega finančnega poslovanja. Države 
članice sodelujejo s predsednikom, da bi zagotovile porabo odobrenih proračunskih 
sredstev skladno z načeli dobrega finančnega poslovanja. 

2. Navedeni protokol določa obveznosti držav članic v povezavi z revizijo in nadzorom 
izvrševanja proračuna in nastalih obveznosti. Za vsako ustanovo se določijo tudi 
obveznosti in podrobna pravila, ki se nanašajo na njen delež odhodkov. 

3. Ob upoštevanju omejitev in pogojev, ki so določeni, lahko predsednik v okviru proračuna 
odobrena sredstva prerazporedi med področja porabe ali njihove sestavne dele. 

	
Člen	94	
1. Predsednik vsako leto predloži Evropskemu parlamentu poročilo o predhodnem 

proračunskem letu, ki se nanaša na izvrševanje proračuna. Poleg tega predloži tudi izkaz 
stanja sredstev in obveznosti Unije. 

2. Predsednik predloži Evropskemu parlamentu tudi finančno poročilo Unije glede na 
dosežene rezultate, zlasti v povezavi z navedbami Evropskega parlamenta. 
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SODNE	PRISTOJNOSTI	
	
	
	
Člen	95	
1. Sodno oblast ima Sodišče Evropske unije, ki deluje kot vrhovno in ustavno sodišče Unije. 
2. Sodišče Evropske unije sestavljajo Sodišče, Splošno sodišče in specializirana sodišča. 

	
Člen	96	
1. Sodišče skrbi, da se pri razlagi in uporabi pogodb upošteva pravo. 
2. Sodišče Evropske unije: 

a) odloča o tožbah, ki jih vloži država članica, ustanova, fizična ali pravna oseba; 
b) na predlog nacionalnih sodišč predhodno odloča o vprašanjih glede razlage prava 

Unije ali veljavnosti aktov, ki so jih sprejele ustanove; 
c) odloča o drugih zadevah, predvidenih v pogodbi. 3. Države članice vzpostavijo 

pravna sredstva, potrebna za zagotovitev učinkovitega pravnega varstva na 
področjih, ki jih ureja pravo Unije. 

	
Člen	97	
1. Sodišče in Splošno sodišče sestavljata po en sodnik iz vsake države članice, ki ju imenuje 

predsednik. Njegove predloge mora potrditi Svet z glasovanjem po vsaki javni obravnavi 
kandidata. 

2. Sodišču pomagajo generalni pravobranilci. Dolžnost generalnega pravobranilca je, da 
popolnoma nepristransko in neodvisno javno predstavi obrazložene sklepne predloge o 
zadevah, pri katerih je skladno s statutom Sodišča Evropske unije zahtevano njegovo 
sodelovanje. 

3. Sodniki in generalni pravobranilci Sodišča in sodniki Splošnega sodišča so izbrani med 
osebami, katerih neodvisnost je nedvomna in ki so ustrezno usposobljene za imenovanje 
na najvišje sodniške položaje v svojih državah ali so priznani pravniki. 

4. Imenovani so za obdobje devetih let z možnostjo ponovnega imenovanja. 



32	 NOVI	OSNUTEK	POGODBE	O	USTAVI	EVROPSKE	UNIJE	
	
	
	
	
	
Člen	98	
1. Sodišče zaseda v senatih ali v velikem senatu. Sodišče lahko zaseda tudi na občni seji. 
2. Sodniki izvolijo predsednika Sodišča in predsednika Splošnega sodišča med svojimi člani 

za obdobje treh let. Predsednika sta lahko ponovno izvoljena. 
	
Člen	99	
1. Splošno sodišče je pristojno za obravnavanje in odločanje na prvi stopnji o tožbah ali 

postopkih, razen o tistih, ki so dodeljeni specializiranemu sodišču. Zoper odločitev 
Splošnega sodišča se lahko vloži pritožba na Sodišče samo glede pravnih vprašanj. 

2. Splošno sodišče je pristojno za obravnavanje in odločanje o tožbah ali postopkih, 
sproženih proti odločitvam specializiranih sodišč. Sodišče lahko izjemoma preverja 
odločitve Splošnega sodišča, če obstaja resno tveganje, da bosta prizadeti enotnost ali 
doslednost prava Unije. 

3. Splošno sodišče je pristojno za obravnavanje in odločanje o vprašanjih, predloženih v 
predhodno odločanje na posebnih področjih. Če Splošno sodišče meni, da je glede neke 
zadeve potrebna načelna odločitev, ki bi lahko prizadela enotnost ali doslednost prava 
Unije, lahko zadevo preda v odločanje Sodišču. Sodišče lahko izjemoma preverja take 
odločitve, če obstaja resno tveganje, da bosta prizadeti enotnost ali doslednost prava 
Unije. 

	
Člen	100	
1. Evropski parlament in Svet lahko ustanovita specializirana sodišča, dodana Splošnemu 

sodišču, pristojna za obravnavanje in odločanje na prvi stopnji o nekaterih vrstah tožb ali 
postopkov na posebnih področjih. 

2. Zoper odločitev specializiranih sodišč se lahko vloži pritožba na Splošno sodišče samo 
glede pravnih vprašanj ali, če je to predvideno v uredbi o ustanovitvi specializiranega 
sodišča, tudi glede vprašanj dejanskega stanja. 

3. Člane specializiranih sodišč izbere predsednik. Njegove predloge mora potrditi Svet z 
glasovanjem po vsaki javni obravnavi kandidata. Člani specializiranih sodišč so izbrani 
med osebami, katerih neodvisnost je nedvomna in ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje 
na sodniške položaje. 

	
Člen	101	
1. Če predsednik meni, da katera od držav članic ni izpolnila neke obveznosti iz pogodbe, 

poda o zadevi obrazloženo mnenje, potem ko je tej državi omogočil, da predloži svoje 
pripombe. 

2. Če zadevna država ne ravna skladno z mnenjem v roku, ki ga določi predsednik, lahko 
slednji zadevo predloži Sodišču Evropske unije. 

	
Člen	102	
1. Država članica, ki meni, da druga država članica ni izpolnila neke obveznosti iz pogodbe, 

lahko zadevo predloži Sodišču Evropske unije. 
2. Preden država članica vloži tožbo proti drugi državi članici zaradi domnevne kršitve 

obveznosti iz pogodb, mora zadevo predložiti predsedniku. 
3. Predsednik poda obrazloženo mnenje, potem ko je bila obema državama dana možnost, 

da se v kontradiktornem postopku ustno in pisno izrečeta. 
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4. Če predsednik v treh mesecih po datumu vložitve zadeve ne poda svojega mnenja, to ni 

ovira, da zadeva ne bi bila predložena Sodišču. 
	
Člen	103	
1. Če Sodišče Evropske unije ugotovi, da katera od držav članic ni izpolnila neke obveznosti 

iz pogodb, mora ta država sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe Sodišča. 
2. Če predsednik meni, da zadevna država članica ni sprejela potrebnih ukrepov za izvršitev 

sodbe Sodišča, lahko pred Sodiščem vloži tožbo, potem ko je tej državi omogočil, da 
predloži svoje pripombe. Pri tem določi višino pavšalnega zneska ali denarne kazni, ki 
naj jo plača zadevna država članica in ki je po njegovem mnenju primerna glede na 
okoliščine zadeve. 

3. Če Sodišče ugotovi, da zadevna država članica ni izvršila njegove sodbe, ji lahko naloži 
plačilo pavšalnega zneska ali denarne kazni. 

4. Če predsednik vloži tožbo pred Sodiščem, ker zadevna država članica ni izpolnila 
obveznosti o obvestilu glede ukrepov o prenosu pravnega akta, sprejetega skladno z 
zakonodajnim postopkom, lahko predsednik, kadar meni, da je ustrezno, določi višino 
pavšalnega zneska ali denarne kazni, ki jo šteje za ustrezno v danih okoliščinah in naj jo 
zadevna država članica plača. 

5. Če Sodišče ugotovi kršitev, lahko naloži zadevni državi članici plačilo pavšalnega zneska 
ali denarne kazni, ki ne presega zneska, ki ga je določil predsednik. Obveznost plačila 
učinkuje od dneva, ki ga Sodišče določi v svoji sodbi. 

	
Člen	104	
1. Sodišče Evropske unije nadzira zakonitost zakonodajnih aktov in aktov predsednika in 

Evropske centralne banke, razen priporočil in mnenj, pa tudi zakonitost aktov 
Evropskega parlamenta s pravnim učinkom za tretje osebe. Nadzira tudi zakonitost aktov 
organov, uradov ali agencij Unije s pravnim učinkom za tretje osebe. 

2. Za to je Sodišče pristojno za odločanje o tožbah, ki jih vloži država članica, Evropski 
parlament ali predsednik zaradi nepristojnosti, bistvene kršitve postopka, kršitve 
pogodbe ali katerega koli pravnega pravila, ki se nanaša na njeno uporabo, ali zaradi 
zlorabe pooblastil. 

3. Sodišče je pod enakimi pogoji pristojno za tožbe, ki jih zaradi varovanja svojih posebnih 
pravic vložijo Računsko sodišče, Evropska centralna banka in Odbor regij. 

4. Fizične ali pravne osebe lahko vložijo tožbe zoper nanje naslovljene akte ali zoper akte, ki 
se nanje neposredno in posamično nanašajo, in zoper predpise, ki se nanje neposredno 
nanašajo, a ne potrebujejo izvedbenih ukrepov. 

5. V aktih o ustanovitvi organov, uradov in agencij Unije se lahko določijo posebni pogoji in 
podrobnosti glede tožb fizičnih ali pravnih oseb zoper akte teh organov, uradov ali 
agencij, ki imajo zanje pravni učinek. 

6. Postopki iz tega člena se glede na posamezen primer sprožijo v dveh mesecih od objave 
akta ali njegovega uradnega obvestila tožniku, če tega ni bilo, pa od dneva, ko je zanj 
izvedel. 
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Člen	105	
1. Če je tožba utemeljena, Sodišče Evropske unije razglasi zadevni akt za ničnega. 
2. Toda če Sodišče razglasi akt za ničnega, določi, če meni, da je to potrebno, tiste njegove 

učinke, ki jih je treba šteti za dokončne. 
	
Člen	106	
1. Če Evropski parlament, predsednik ali Evropska centralna banka z opustitvijo ukrepanja 

krši pogodbo, lahko države članice in druge ustanove Unije vložijo pri Sodišču Evropske 
unije tožbo za ugotovitev kršitve. Ta člen se pod enakimi pogoji uporablja tudi za organe, 
urade in agencije Unije zaradi opustitve ukrepanja. 

2. Tožba je dopustna le, če so bili zadevna ustanova, organ, urad ali agencija predhodno 
pozvani k ukrepanju. Če v dveh mesecih po tem pozivu zadevna ustanova, organ, urad 
ali agencija ne oblikujejo svojega stališča, se lahko tožba vloži v nadaljnjih dveh mesecih. 

3. Fizične ali pravne osebe se lahko pod pogoji, določenimi v prejšnjih odstavkih, pritožijo 
pri Sodišču glede tega, da neka ustanova, organ, urad ali agencija Unije nanje niso 
naslovili nobenega drugega akta, razen priporočila ali mnenja. 

	
Člen	107	
Ustanova, katere akt je bil razglašen za ničnega ali ki je z opustitvijo ukrepanja kršila 
pogodbi, mora sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe Sodišča Evropske unije. 
	
Člen	108	
1. Sodišče Evropske unije je pristojno za predhodno odločanje o vprašanjih glede: 

a) razlage pogodb; 
b) veljavnosti in razlage aktov ustanov, organov, uradov ali agencij Unije; 2. Kadar se 

tako vprašanje postavi kateremu koli sodišču države članice in če to sodišče meni, da 
je treba glede vprašanja sprejeti odločitev, ki mu bo omogočila izreči sodbo, lahko to 
vprašanje predloži v odločanje Sodišču. 

2. Kadar je tako vprašanje postavljeno v postopku, ki teče pred sodiščem države članice, 
zoper odločitev katerega po nacionalnem pravu ni pravnega sredstva, je to sodišče dolžno 
predložiti zadevo Sodišču. 

3. Kadar je tako vprašanje postavljeno v postopku, ki teče pred sodiščem države članice 
glede osebe, ki ji je odvzeta prostost, Sodišče Evropske unije odloča v najkrajšem 
mogočem roku. 

	
Člen	109	
Sodišče Evropske unije je pristojno v sporih glede nadomestila škode. 
	
Člen	110	
Sodišče Evropske unije je pristojno za vse spore med Unijo in njenimi uslužbenci. 
	
Člen	111	
Sodišče Evropske unije je v mejah, določenih v protokolu o statutu Sodišča Evropske unije, 
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pristojno v sporih, ki zadevajo Evropsko investicijsko banko in nacionalne centralne banke. 
	
Člen	112	
Sodišče Evropske unije je pristojno za izrekanje sodb na podlagi arbitražne klavzule v 
pogodbah, ki jih sklene Unija ali ki so sklenjene v njenem imenu, ne glede na to, ali jih ureja 
javno ali zasebno pravo. 
	
Člen	113	
Sodišče je pristojno v vseh sporih med državami članicami, ki se nanašajo na predmet 
pogodbe, če je bil spor predložen Sodišču skladno s posebnim sporazumom med strankami. 
	
Člen	114	
Spori, v katerih je ena od strank Unija, niso izvzeti iz pristojnosti sodišč držav članic, razen 
kadar je bila pristojnost s pogodbama dodeljena Sodišču Evropske unije. 
	
Člen	115	
Sodišče je pristojno za preverjanje zakonitosti sklepov, ki predvidevajo omejevalne ukrepe 
proti fizičnim ali pravnim osebam pri izvajanju skupne zunanje in varnostne politike. 
	
Člen	116	
1. Pri izvajanju pristojnosti glede varnosti in pravice Sodišče Evropske unije ni pristojno za 

preverjanje veljavnosti ali sorazmernosti ukrepov policije ali drugih organov kazenskega 
pregona države članice ali za odločanje o izpolnjevanju obveznosti držav članic glede 
vzdrževanja javnega reda in miru ter varovanja notranje varnosti. 

2. To določilo se ne nanaša na pristojnost Unije za vzdrževanje javnega reda in miru pri 
varovanju zunanjih mej Unije. 

	
Člen	117	
Tožbe, vložene pri Sodišču Evropske unije, nimajo odložilnega učinka. Vendar pa lahko 
Sodišče, če meni, da okoliščine to zahtevajo, odloži izvršitev izpodbijanega akta. 
	
Člen	118	
Sodišče Evropske unije lahko v vseh pri njem vloženih zadevah sprejme potrebne začasne 
ukrepe. 
	
Člen	119	
Sodbe Sodišča Evropske unije so izvršljive. 
	
Člen	120	
Nadaljnja pravila o sestavi, pristojnostih in postopkih v povezavi z izvajanjem sodne oblasti 
Unije določi Evropski parlament v posebnem protokolu o statutu Sodišča Evropske unije. 
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FINANČNI	SISTEM	UNIJE	
	
	
	
Člen	121	
1. Vse postavke prihodkov in odhodkov Unije se vključijo v načrte, ki se pripravijo za vsako 

proračunsko leto, in prikažejo v proračunu. 
Letni proračun Unije določi Evropski parlament. Prihodki in odhodki, prikazani v 
proračunu, morajo biti uravnoteženi. 

2. Odhodki, prikazani v proračunu, se odobrijo za eno proračunsko leto. 
3. Za izvrševanje odhodkov, prikazanih v proračunu, je treba vnaprej sprejeti pravno 

zavezujoč akt Unije, ki daje pravno podlago za njeno ukrepanje in izvrševanje ustreznih 
odhodkov. 

4. Zaradi ohranjanja proračunske discipline Unija ne sprejme nobenega akta, ki bi lahko 
bistveno vplival na proračun, ne da bi zagotovila, da se s tem aktom povezani odhodki 
lahko financirajo v mejah lastnih sredstev Unije in ob upoštevanju večletnega finančnega 
okvira. 

5. Proračun se izvršuje skladno z načelom dobrega finančnega poslovanja. Države članice 
sodelujejo z Unijo, tako da zagotovijo uporabo odobrenih proračunskih sredstev skladno 
s tem načelom. 

6. Unija in države članice preprečujejo goljufije in druga protipravna ravnanja, ki škodijo 
finančnim interesom Unije. 

	
Člen	122	
1. Unija si za doseganje svojih ciljev in izvajanje svojih politik zagotovi potrebna sredstva. 
2. Brez vpliva na druge prihodke se proračun v celoti financira iz lastnih sredstev. 
3. Evropski parlament sprejme sklep s kvalificirano večino, ki določa sistem virov lastnih 

sredstev Unije. Za to lahko uvede tudi nove ali odpravi trenutne kategorije virov lastnih 
sredstev. Ta sklep ne začne veljati, dokler ga države članice ne potrdijo skladno s svojimi 
ustavnimi pravili. 

4. Parlament določi izvedbene ukrepe v povezavi s sistemom virov lastnih sredstev Unije. 
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Člen	123	
1. Z večletnim finančnim okvirom se zagotovi, da se odhodki Unije v okviru njenih lastnih 

sredstev urejeno izvršujejo. Sprejme se za obdobje najmanj petih let. 
Letni proračun Unije se pripravi skladno z večletnim finančnim okvirom. 

2. Evropski parlament sprejme uredbo o določitvi večletnega finančnega okvira s 
kvalificirano večino svojih članov. 

3. V večletnem finančnem okviru se določijo letne zgornje meje glede odobrenih 
proračunskih sredstev za prevzem obveznosti po vrstah odhodkov in letne zgornje meje 
odobrenih proračunskih sredstev za plačila. Kategorije odhodkov, katerih število je 
omejeno, ustrezajo glavnim področjem dejavnosti Unije. Finančni okvir opredeli vse 
druge potrebne določbe za nemoten potek letnega proračunskega postopka. 

4. Če parlament do izteka predhodnega finančnega okvira ni sprejel nobene uredbe o 
določitvi novega finančnega okvira, se zgornje meje in druge določbe, ki ustrezajo 
zadnjemu letu tega okvira, podaljšajo do sprejetja omenjenega akta. 

5. Evropski parlament in predsednik v postopku sprejemanja finančnega okvira ukreneta 
vse potrebno za njegovo lažje sprejetje. 

	
Člen	124	
Proračunsko leto traja od 1. januarja do 31. decembra. 
	
Člen	125	
1. Evropski parlament določi letni proračun Unije skladno z določbami posebnega 

protokola o proračunu Unije, kjer so določene obveznosti predsednika, parlamenta, 
njegovih obeh domov in posebnega spravnega odbora. 

2. Ko je postopek, ki je naveden v protokolu, končan, predsednik Evropskega parlamenta 
potrdi dokončno sprejetje proračuna. 

	
Člen	126	
1. Če proračun na začetku proračunskega leta še ni dokončno sprejet, se lahko vsak mesec 

porabi največ ena dvanajstina proračunskih sredstev, odobrenih za zadevno poglavje 
proračuna v predhodnem proračunskem letu; vendar ta vsota ne sme preseči ene 
dvanajstine odobrenih proračunskih sredstev, predvidenih v istem poglavju predloga 
proračuna. 

2. Evropski parlament lahko na predlog predsednika odobri odhodke, ki so višji od ene 
dvanajstine, če so upoštevani pogoji, ki so navedeni v zadevnem protokolu. 

	
Člen	127	
1. Vsa odobrena proračunska sredstva, ki niso bila porabljena do konca proračunskega leta, 

razen odhodkov za zaposlene, se lahko prenesejo samo na naslednje proračunsko leto. 
2. Odobrena proračunska sredstva se razvrstijo po področjih porabe, ki združujejo 

odhodkovne postavke glede na njihovo vrsto ali namen. 
3. Odhodki Evropskega parlamenta, predsednika in Sodišča Evropske unije se brez 

poseganja v posebno ureditev, ki velja za nekatere skupne odhodkovne postavke, 
prikažejo v ločenih delih proračuna. 



VI. FINANČNI SISTEM UNIJE	 39	
	
	
	
	
	
	
	

Člen	128	
Večletni finančni okvir in letni proračun se pripravita v eurih. 

	

Člen	129	
Evropski parlament in predsednik zagotovita, da so Uniji na voljo finančna sredstva, ki ji 
omogočajo izpolnjevanje njenih pravnih obveznosti do tretjih strani. 
	
Člen	130	
1. Unija in države članice preprečujejo goljufije in vsa druga nezakonita dejanja, ki škodijo 

finančnim interesom Unije, s potrebnimi ukrepi, ki delujejo svarilno in so taka, da v 
državah članicah, ustanovah, organih, uradih in agencijah Unije omogočajo učinkovito 
zaščito. 

2. Države članice sprejmejo za preprečevanje goljufij, ki škodijo finančnim interesom Unije, 
enake ukrepe, kakršne sprejmejo za preprečevanje goljufij, ki škodijo njihovim lastnim 
finančnim interesom. 

3. Države članice usklajujejo svoje delovanje, katerega cilj je zaščita finančnih interesov 
Unije pred goljufijami. V ta namen skupaj s predsednikom organizirajo tesno in redno 
sodelovanje med pristojnimi organi. 

4. Evropski parlament sprejme po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z 
Računskim sodiščem potrebne ukrepe za preprečevanje in boj proti goljufijam, ki škodijo 
finančnim interesom Unije, da bi omogočil učinkovito in enakovredno zaščito v državah 
članicah in v vseh ustanovah, organih, uradih ter agencijah Unije. 

5. Predsednik v sodelovanju z državami članicami vsako leto predloži Evropskemu 
parlamentu poročilo o ukrepih, ki so bili sprejeti zaradi izvajanja tega člena. 

	
Člen	131	
1. Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke sestavljajo Evropski sistem 

centralnih bank (ESCB). Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke držav 
članic, katerih valuta je euro in sestavljajo Eurosistem, vodijo monetarno politiko Unije. 

2. ESCB vodijo organi odločanja Evropske centralne banke. Glavni cilj ESCB je vzdrževanje 
stabilnosti cen. Brez poseganja v ta cilj podpira splošne ekonomske politike v Uniji, da bi 
prispeval k doseganju njenih ciljev. 

3. Evropska centralna banka je pravna oseba. Je edina pooblaščena za odobritev izdajanja 
eura. Pri izvajanju svojih pooblastil in upravljanju svojih financ je neodvisna. Ustanove, 
organi, uradi in agencije Unije ter vlade držav članic spoštujejo to neodvisnost. 

4. Evropska centralna banka sprejme potrebne ukrepe za izvajanje svojih nalog skladno z 
določili te pogodbe in s pogoji, določenimi v statutu ESCB in ECB. Skladno z navedenimi 
določbami države članice, katerih valuta ni euro, in njihove centralne banke ohranijo svoje 
pristojnosti na monetarnem področju. 

5. Z Evropsko centralno banko se je na področjih njenih pristojnosti treba posvetovati o vseh 
osnutkih aktov Unije in o vseh predlogih predpisov na nacionalni ravni, Evropska 
centralna banka pa lahko poda svoje mnenje. 

6. Pristojnosti in sestava upravljavskih organov Evropske centralne banke so določeni v 
njenem statutu. 
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Člen	132	
Računsko sodišče opravlja revizije v Uniji. Sestavlja ga po en državljan vsake države članice. 
Člani opravljajo svoje naloge popolnoma neodvisno in v splošnem interesu Unije. 
	
Člen	133	
1. Člani Računskega sodišča so izbrani med osebami, ki v svojih državah pripadajo ali so 

pripadale zunanjim revizijskim organom ali ki so posebej usposobljene za to službo. 
Njihova neodvisnost mora biti nedvomna. 

2. Člani Računskega sodišča so imenovani za obdobje šestih let. Svet po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom sprejme seznam članov, sestavljen skladno s predlogi držav 
članic. Člani Računskega sodišča so lahko ponovno imenovani. 
Predsednika Računskega sodišča izvolijo med svojimi člani za obdobje treh let. 
Predsednik je lahko ponovno izvoljen. 

3. Pri opravljanju teh nalog člani Računskega sodišča ne smejo zahtevati ali sprejemati 
nikakršnih navodil od posameznih vlad ali drugih organov. Vzdržijo se vsakršnega 
ravnanja, ki ni združljivo z njihovimi nalogami. 

4. Vsa druga določila o mandatu, dolžnostih članov Računskega sodišča, postopkov 
Računskega sodišča in vsa druga pomembna določila so zapisana v statutu Računskega 
sodišča Evropske unije. 

	
Člen	134	
1. Računsko sodišče izvaja revizije vseh prihodkov in odhodkov Unije. Prav tako izvaja 

revizije prihodkov in odhodkov vseh organov, uradov ali agencij, ki jih je ustanovila 
Unija, če ustrezni ustanovni akt take revizije ne izključuje. Računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu izjavo o zanesljivosti poslovnih knjig, zakonitosti in pravilnosti 
poslovnih dogodkov, ki se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Ta izjava je lahko 
dopolnjena s posebnimi ocenami za vsako večje področje dejavnosti Unije. 

2. Računsko sodišče preveri zakonitost in pravilnost vseh prihodkov in odhodkov ter, ali je 
bilo finančno poslovanje dobro. Pri tem poroča zlasti o vseh primerih nepravilnosti. 
Revizija prihodkov se opravi na podlagi zapadlih zneskov in zneskov, ki so bili Uniji 
dejansko plačani. Revizija odhodkov se opravi na podlagi prevzetih obveznosti in 
izvršenih izplačil. Navedeni reviziji se lahko opravita pred zaključkom poslovnih knjig 
za ustrezno proračunsko leto. 

3. Računsko sodišče in nacionalni revizijski organi držav članic sodelujejo v duhu zaupanja, 
pri čemer ohranjajo svojo neodvisnost. Ti organi ali službe obvestijo Računsko sodišče, ali 
nameravajo sodelovati pri reviziji. Druge ustanove Unije, vsi organi, uradi in agencije, ki 
vodijo računovodske evidence prihodkov ali odhodkov v imenu Unije, vse fizične ali 
pravne osebe, ki prejemajo plačila iz proračuna, in nacionalni revizijski organi, ali – če ti 
nimajo potrebne pristojnosti – pristojne nacionalne službe pošljejo Računskemu sodišču 
na njegovo zahtevo vso dokumentacijo ali vse podatke, ki so potrebni za izvršitev njegove 
naloge. 

4. Računsko sodišče pripravi letno poročilo po koncu vsakega proračunskega leta. To 
poročilo se predloži drugim ustanovam Unije in se skupaj 
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z odgovori teh ustanov na ugotovitve Računskega sodišča objavi v Uradnem listu 
Evropske unije. 

5. Letna poročila, posebna poročila ali mnenja sprejme z večino svojih članov. Računsko 
sodišče pomaga Evropskemu parlamentu in Svetu pri nadzoru nad izvrševanjem 
proračuna. 

	
Člen	135	
1. Evropska investicijska banka je pravna oseba. 
2. Člani Evropske investicijske banke so države članice. 
3. Statut Evropske investicijske banke je določen v protokolu, ki je priloga k pogodbi. 
	
Člen	136	
Naloga Evropske investicijske banke je, da v interesu Unije prispeva k uravnoteženemu in 
nemotenemu razvoju notranjega trga, pri čemer ima dostop do trga kapitala in uporablja 
lastna sredstva. Za to banka, ki posluje na neprofitni podlagi, odobrava posojila in izdaja 
jamstva, ki v vseh sektorjih gospodarstva olajšujejo financiranje naslednjih projektov: 

a) projektov za razvoj regij z omejenimi možnostmi; 
b) projektov za posodabljanje ali preoblikovanje podjetij ali razvoj novih dejavnosti, 

potrebnih zaradi vzpostavitve ali delovanja notranjega trga, kadar so ti projekti v 
takem obsegu ali take vrste, da jih ni mogoče v celoti financirati iz sredstev, ki so na 
voljo v posameznih državah članicah; 

c) projektov skupnega interesa za več držav članic, ki so v takem obsegu ali take vrste, 
da jih ni mogoče v celoti financirati iz sredstev, ki so na voljo v posameznih državah 
članicah. Banka pri opravljanju svoje naloge olajšuje financiranje investicijskih 
programov skupaj s pomočjo drugih finančnih instrumentov Unije. 
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PRISTOJNOSTI	NARODOV	IN	UNIJE	
	
	
	
Pravni	dokumenti	Unije	
	
Člen	137	
1. Za izvajanje pristojnosti Unije ustanove sprejemajo uredbe, direktive, sklepe, priporočila 

in mnenja. 
2. Uredba se splošno uporablja. Zavezujoča je v celoti in se neposredno uporablja v vseh 

državah članicah. 
3. Direktiva je za vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča glede cilja, ki ga 

je treba doseči, vendar prepušča nacionalnim organom izbiro oblike in metod. 
4. Sklep je v celoti zavezujoč. Če sklep določa tiste, na katere je naslovljen, je zavezujoč samo 

zanje. 
5. Priporočila in mnenja niso zavezujoča. 

	
Člen	138	
1. Države članice sprejmejo vse ukrepe notranjega prava, ki so potrebni za izvajanje pravno 

zavezujočih aktov Unije. 
2. Če so potrebni enotni pogoji za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije, se s temi akti 

na predsednika prenesejo izvedbena pooblastila. 
3. Za namene odstavka 2 Evropski parlament z uredbami, sprejetimi po rednem 

zakonodajnem postopku, vnaprej določi pravila in splošna načela, na podlagi katerih 
države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil predsednika. 

	
Člen	139	
1. Če pogodba ne določa vrste akta, ki naj se sprejme, se ustanove o tem odločijo v vsakem 

primeru posebej, ob upoštevanju ustreznega postopka in načela sorazmernosti. 
2. Pravni akti se obrazložijo, v njih pa se navedejo predlogi, pobude, priporočila, zahteve ali 

mnenja, predvideni v pogodbi. 
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3. Evropski parlament in Svet pri obravnavi osnutkov zakonodajnih aktov ne sprejmeta 

nobenega akta, za katerega na zadevnem področju ni predviden ustrezen zakonodajni 
postopek. 

	
Člen	140	
1. Zakonodajne akte, sprejete po rednem zakonodajnem postopku, podpišeta predsednik 

Evropskega parlamenta in predsednik Sveta. 
2. Zakonodajne akte, sprejete po posebnem zakonodajnem postopku, podpiše predsednik 

ustanove, ki jih sprejme. 
3. Zakonodajni akti se objavijo v Uradnem listu Evropske unije. Veljati začnejo z dnem, ki je 

v njih naveden, sicer pa dvajseti dan po objavi. 
4. Nezakonodajne akte, sprejete v obliki uredb, direktiv in sklepov, v katerih ni določeno, 

na koga so naslovljeni, podpiše predsednik ustanove, ki jih sprejme. 
5. Uredbe in direktive, ki so naslovljene na vse države članice, in tisti sklepi, v katerih ni 

določeno, na koga so naslovljeni, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije. Veljati 
začnejo z dnem, ki je v njih naveden, sicer pa dvajseti dan po objavi. 

6. O drugih direktivah in sklepih, v katerih je določeno, na koga so naslovljene, se uradno 
obvestijo naslovljenci, učinkovati pa začnejo s takim obvestilom. 

	
Člen	141	
1. Akti Evropskega parlamenta, predsednika ali Evropske centralne banke, ki nalagajo 

denarno obveznost osebam, so izvršilni naslov; to ne velja za države. 
2. Izvršbo urejajo pravila civilnega postopka, ki veljajo v državi, na ozemlju katere se opravi 

izvršba. Nacionalni organ, ki ga za to določi vlada vsake od držav članic in o tem obvesti 
predsednika in Sodišče, priloži odločbi potrdilo o njeni izvršljivosti, pri čemer ni potrebna 
nobena druga formalnost, razen preveritve pristnosti odločbe. 

3. Ko so te formalnosti na zahtevo zadevne stranke izpolnjene, lahko ta preide na izvršbo 
skladno z nacionalnim pravom tako, da zadevo predloži neposredno pristojnim organom. 

4. Izvršba se lahko odloži le z odločbo Sodišča. Vendar so za nadzor nad pravilnostjo 
izvršilnih dejanj pristojna sodišča zadevne države. 

	
	
	
	
	
Kategorije	pristojnosti	Unije	
	
Člen	142	
1. Evropska unija je zveza držav članic. V Uniji je suverenost držav razdeljena med države 
članice in na zvezni ravni Unije. Z ratifikacijo te pogodbe so države članice skladno s 
svojimi ustavnimi redi prenesle nekaj svoje suverene pristojnosti na nekaterih področjih 
na zvezno raven Unije. 
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2. Države članice ohranijo suverene pristojnosti, ki s pogodbo niso dodeljene Uniji. Zvezna 

raven Unije razpolaga samo z dodeljenimi suverenimi pravicami, ki so navedene v tej 
pogodbi. 

	
Člen	143	
Pristojnost Unije je na področju, kjer lahko organ oblasti na zvezni ravni Unije izvaja svoje 
pristojnosti. Ta pogodba določa področja, razmejitve in ureditve izvajanja pristojnosti. 
	
Člen	144	
1. Uniji so zaupane naslednje kategorije zveznih pristojnosti: izključna pristojnost, deljena 

pristojnost, usklajevalna pristojnost in dopolnilna pristojnost. 
2. Izključna pristojnost: Če ima Unija po pogodbi na določenem področju izključno 

pristojnost, lahko samo Unija izdaja zakonodajne in sprejema pravno zavezujoče akte; 
države članice lahko tako ukrepajo same le, če jih Unija za to pooblasti ali za izvajanje 
aktov Unije. 

3. Deljena pristojnost: Če ima Unija po pogodbah na določenem področju deljeno pristojnost 
z državami članicami, lahko Unija in države članice na tem področju izdajajo zakonodajne 
in sprejemajo pravno zavezujoče akte. Ker so suverene pravice držav članic izvirne in so 
pravice Unije izvedene in podeljene, države članice izvajajo vse pristojnosti, ki s to 
pogodbo niso bile prenesene na Unijo. V primeru posamezne deljene pristojnosti so 
običajno v posebnem protokolu določeni natančni instrumenti, postopki in naloge, ki jih 
mora izvesti Unija ali država članica za izvedbo deljenih pristojnosti. 

4. Usklajevalna pristojnost: Države članice uskladijo svoje politike v okviru dogovora, ki je 
določen v tej pogodbi, za pripravo katerega je pristojna Unija. 

5. Dopolnilna pristojnost: Unija je na nekaterih področjih in pod pogoji, določenimi v 
pogodbi, pristojna za izvajanje ukrepov za podporo, uskladitev ali dopolnitev ukrepov 
držav članic, ne da bi s tem nadomestila pristojnost držav članic na teh področjih. Pravno 
zavezujoči akti Unije, sprejeti na podlagi določb iz pogodb, ki se nanašajo na ta področja, 
ne smejo vključevati harmonizacije zakonov in drugih predpisov držav članic. 

	
Člen	145	
1. Obseg in načini izvajanja izključne in deljene pristojnosti Unije so navedeni in določeni z 

ustreznimi določbami za vsako področje iz pogodbe. 
	
Člen	146	
1. Unija ima izključno pristojnost na naslednjih področjih: 

a) nadzor nad zunanjimi mejami območja svobode in varnosti Unije; 
b) raziskovanje vesolja; 
c) atomska energija; 
d) ohranjanje morskih bioloških virov; 
e) carinska unija; 
f) skupna trgovinska politika; 
g) določitev pravil o konkurenci, potrebnih za delovanje notranjega trga; 
h) monetarna politika držav članic, katerih valuta je euro. 
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2. Unija ima tudi izključno pristojnost za sklenitev mednarodnega sporazuma, kadar je ta 

sklenitev predvidena v zakonodajnem aktu Unije ali je potrebna, da se Uniji omogoči 
izvajanje njene notranje pristojnosti, ali kolikor lahko vpliva na skupna pravila ali 
spremeni njihovo področje uporabe. 

	
Člen	147	
Deljena pristojnost med Unijo in državami članicami velja za naslednja glavna področja: 

a) zunanje zadeve; 
b) varnost in obramba; 
c) okolje; 
d) notranji trg; 
e) varstvo potrošnikov; 
f) promet; 
g) vseevropska omrežja; 
h) energijo; 
i) skupno skrb za varnost na področju javnega zdravja. 

	
Člen	148	
Države članice, ki želijo med sabo okrepiti sodelovanje v okviru neizključne pristojnosti 
Unije, lahko za to uporabijo njene ustanove in izvajajo te pristojnosti z uporabo ustreznih 
določil iz pogodb. Vse države članice se lahko kadar koli odločijo za okrepljeno sodelovanje. 

	
	
	
	
	
Izključne	pristojnosti	Unije	
	
Člen	149	
1. Pri izvajanju svoje izključne pristojnosti na področju svobode in varnosti z 

nadzorovanjem zunanjih mej Unije se osebe pri prehajanju notranjih mej ne preverjajo. 
2. Parlament odloča o strateškem interesu in ciljih Unije, ki so povezani z nadzorom 

zunanjih mej Unije. Predvideno je tudi sprejetje zakonodajnih aktov. 
3. Parlament vzpostavi ustrezne instrumente in mehanizme, vključno z organi kazenskega 

pregona, za učinkovit nadzor zunanjih mej. 
4. Parlament ustanovi Evropsko policijo za zunanje meje in Evropsko obalno stražo za 

nadzor zunanjih mej Unije na kopnem in morju. 
5. Politike nadzora zunanje meje določi predsednik, ki mu pomagajo visoki predstavniki za 

zunanje zadeve, varnost in obrambo. Predstavniki prejmejo pomoč in nadzorujejo 
Evropsko policijo za zunanje meje in Evropsko obalno stražo. 

	
Člen	150	
1. Zaradi priseljevanja se osebe brez državljanstva obravnavajo kot državljani tretjih držav. 
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2. Unija si prizadeva zagotoviti visoko raven notranje varnosti Unije in nacionalne varnosti 

držav članic z ukrepi za preprečevanje prehajanja kriminala in terorizma prek zunanjih 
mej Unije, pri čemer uporablja upravne ukrepe v okviru uredb, ki jih sprejme Parlament 
po rednem zakonodajnem postopku. 

	
Člen	151	
1. Pri izvajanju svoje izključne pristojnosti pri varovanju svobode in varnosti z 

nadzorovanjem zunanjih mej Unije je Unija odgovorna, da: 
a) pri prečkanju notranjih mej ne izvaja nadzora oseb ne glede na njihovo 

državljanstvo; 
b) izvaja kontrolo oseb; 
c) zagotovi učinkovit nadzor nad prehajanjem zunanjih mej; in 
d) vzpostavi in vodi integriran sistem upravljanja zunanjih mej, vključno s teritorialno 

mejno policijo Unije in v sodelovanju z agencijo za pomorstvo in obalno stražo. 
2. Za to Evropski parlament po rednem zakonodajnem postopku sprejme instrumente, 

ukrepe in upravne zmogljivosti, ki zadevajo: 
a) vizume in druga dovoljenja za kratkotrajno prebivanje; 
b) kontrolo oseb pri prehodu zunanjih meja; 
c) pogoje, pod katerimi se lahko državljani tretjih držav za krajše obdobje prosto gibajo 

v Uniji; 
d) vse ukrepe, ki so potrebni za uvedbo integriranega sistema upravljanja zunanjih 

meja; 
e) potne liste, osebne izkaznice, dovoljenja za prebivanje in druge podobne dokumente. 

3. Evropski parlament po rednem zakonodajnem postopku sprejme instrumente in ukrepe 
za skupni evropski azilni sistem, ki vključuje: 
a) enoten status azila za državljane tretjih držav, ki velja v vsej Uniji; 
b) enoten status subsidiarne zaščite za državljane tretjih držav, ki bi brez pridobitve 

evropskega azila potrebovali mednarodno zaščito; 
c) skupen sistem začasne zaščite razseljenih oseb v primeru množičnega prihoda; 
d) skupne postopke za dodelitev ali odvzem enotnega statusa azila ali subsidiarne 

zaščite; 
e) instrumente, merila in organ, odgovoren za obravnavanje prošenj za azil ali 

subsidiarno zaščito v imenu Unije; 
f) pogoje za sprejem prosilcev za azil ali subsidiarno zaščito; 
g) partnerstvo in sodelovanje s tretjimi državami za obvladovanje prihoda oseb, ki 

prosijo za azil ali subsidiarno ali začasno zaščito. 
4. Unija oblikuje skupno politiko o subsidiarni zaščiti in začasni zaščiti, zato da ponudi 

ustrezen status vsem državljanom tretjih držav, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in 
zagotovi skladnost z načelom nevračanja. 

5. V primeru izrednih razmer, kot je nenaden prihod državljanov tretjih držav, Parlament 
na predlog predsednika sprejme začasne ukrepe za obvladovanje razmer v korist Unije 
in zadevnih držav članic. 

6. Unija vzpostavi instrumente in upravne zmogljivosti, ki na vseh ravneh zagotovijo 
učinkovito upravljanje migracijskih tokov, pravično obravnavo državljanov tretjih držav, 
ki zakonito prebivajo v državah članicah, ter preprečujejo in okrepijo ukrepe za boj proti 
nezakonitemu priseljevanju, trgovini z ljudmi in grožnjam kriminala in terorizma. 
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7. Evropski parlament po rednem zakonodajnem postopku sprejme ukrepe na naslednjih 

področjih: 
a) pogoji vstopa in prebivanja ter standardi glede postopkov za izdajo vizumov in 

dovoljenj za daljše prebivanje, tudi tistih za združitev družine; 
b) opredelitev pravic državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici, in 

pogojev, ki urejajo svobodo gibanja in prebivanja v drugih državah članicah; 
c) nezakonito priseljevanje in nedovoljeno prebivanje, tudi odstranitev in vračanje oseb, 

ki prebivajo brez dovoljenja; 
d) boj proti trgovini z ljudmi, zlasti z ženskami in otroki. 

8. Unija lahko s tretjimi državami sklene sporazume o ponovnem sprejemu državljanov 
tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, prisotnost ali 
prebivanje na ozemlju Unije, v njihovo državo izvora ali porekla. 

9. Ta določila ne vplivajo na pravice držav članic, da določijo število državljanov tretjih 
držav, ki lahko iz tretjih držav prihajajo na njihovo ozemlje. 

	
Člen	152	
1. Pri izvajanju svoje izključne pristojnosti pri varovanju območja svobode in varnosti Unije 

z nadzorom zunanjih mej lahko Evropski parlament in Svet z direktivami, sprejetimi po 
rednem zakonodajnem postopku, določita pravila glede opredelitve in preprečevanja 
kaznivih dejanj in sankcij na področju posebno hudih oblik kriminala s čezmejnimi 
posledicami zaradi narave ali učinkov teh dejanj ali zaradi posebne potrebe po skupnem 
boju proti njim. 

2. Ta področja kriminala so: terorizem, trgovina z ljudmi in spolna zloraba žensk in otrok, 
nedovoljen promet s prepovedanimi drogami in orožjem, pranje denarja, korupcija, 
ponarejanje plačilnih sredstev, računalniški kriminal in organizirani kriminal. 

	
Člen	153	
1. Zaradi izvajanja svoje izključne pristojnosti na področju raziskovanja vesolja Unija sestavi 

vesoljsko politiko Evropske unije za spodbujanje znanstvenega in tehničnega napredka, 
konkurenčnosti industrije in izvajanja svojih politik. Za to spodbuja skupne pobude, 
podpira raziskave in tehnološki razvoj ter usklajuje prizadevanja, potrebna za 
raziskovanje in izkoriščanje vesolja. 

2. Za dosego teh ciljev Evropski parlament sprejme po rednem zakonodajnem postopku 
potrebne ukrepe za oblikovanje vesoljskega programa Unije, pri čemer izključuje 
vsakršno usklajevanje z zakoni in predpisi držav članic. 

3. Zaradi zgoraj navedenih razlogov Unija z zakonom, ki ga sprejme Parlament, ustanovi 
Evropsko vesoljsko agencijo, ki deluje pod nadzorom predsednika in redno poroča 
Parlamentu. 

	
Člen	154	
1. Pri izvajanju svoje izključne pristojnosti na področju jedrske energije Unija z instrumenti, 

ukrepi in agencijami zagotavlja: 
a) spodbujanje raziskav in širjenje tehničnih informacij; 
b) določitev enotnih varnostnih standardov za zaščito zdravja delavcev in splošne 

javnosti ter njihovo uporabo; 



VII. PRISTOJNOSTI NARODOV IN UNIJE	 49	
	
	
	
	
	
	

c) naložbe in vzpostavitev osnovnih naprav za razvoj jedrske energije v Uniji; 
d) dostop do redne in pravične oskrbe z rudami in jedrskim gorivom vsem 

uporabnikom v Uniji; 
e) da se civilni jedrski materiali ne uporabljajo za druge, predvsem vojaške cilje; 
f) da ima Unija lastninsko pravico do posebnih cepljivih materialov; 
g) napredek pri miroljubni uporabi jedrske energije v sodelovanju z drugimi državami 

in mednarodnimi organizacijami. 
2. Določi se poseben protokol o jedrski energiji Evropske unije, ki bo zamenjal Pogodbo o 

ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) in bo natančneje opredelil 
zgornja določila. 

	
Člen	155	
Pri izvajanju svoje izključne pristojnosti na področju ohranjanja morskih bioloških virov 
Unija med drugim sprejme spodnje ohranitvene ukrepe, zato da doseže cilje skupne ribiške 
politike v povezavi z ohranjanjem in trajnostnim izkoriščanjem morskih bioloških virov: 

a) večletni načrti; 
b) cilje za ohranjanje in trajnostno izkoriščanje staležev in povezane ukrepe za 

zmanjšanje vpliva ribolova na morsko okolje; 
c) ukrepe za prilagoditev ribolovne zmogljivosti ribiških plovil razpoložljivim 

ribolovnim možnostim; 
d) spodbude, tudi ekonomske, kot so ribolovne možnosti, ki pospešujejo ribolovne 

metode in prispevajo k bolj selektivnemu ribolovu, preprečevanju in čim večjemu 
zmanjševanju neželenega ulova in ribolovu z majhnim vplivom na morski ekosistem 
in ribolovne vire; 

e) ukrepe za določanje in dodeljevanje ribolovnih možnosti; 
f) najmanjše referenčne velikosti ohranjanja; 
g) izvajanje pilotnih projektov o nadomestnih tehnikah upravljanja ribolova in orodjih, 

ki povečujejo selektivnost ali zmanjšujejo negativen vpliv ribolovnih dejavnosti na 
morsko okolje. 

	
Člen	156	
1. Pri izvajanju svoje izključne pristojnosti Unija vključuje carinsko unijo, ki zajema vso 

blagovno menjavo in med državami članicami prepoveduje carine pri uvozu in izvozu 
ter vse dajatve z enakim učinkom, poleg tega pa uvaja skupno carinsko tarifo v odnosih 
s tretjimi državami. 

2. Določbe o carinski uniji se uporabljajo za izdelke s poreklom iz držav članic in za izdelke, 
ki prihajajo iz tretjih držav in so v državah članicah v prostem prometu. 

3. Za izdelke iz tretjih držav velja, da so v prostem prometu v neki državi članici, če so bile 
v tej državi zanje opravljene uvozne formalnosti in plačane vse predpisane carine ali 
dajatve z enakim učinkom in če te carine ali dajatve niso bile v celoti ali delno povrnjene. 

4. Carine pri uvozu in izvozu ter vse dajatve z enakim učinkom so med državami članicami 
prepovedane. Ta prepoved se uporablja tudi za carine fiskalne narave. 

5. Carine skupne carinske tarife določi Svet na predlog predsednika. 
6. Predsednik pri izvajanju nalog, ki so mu zaupane v tem poglavju, upošteva: 

a) potrebo po pospeševanju trgovine med državami članicami in tretjimi državami; 
b) razvoj pogojev konkurence v Uniji, če omogočajo izboljšanje konkurenčne 

sposobnosti podjetij; 
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c) potrebe Unije glede preskrbe s surovinami in polizdelki; pri tem predsednik skrbi, da 
med državami članicami ni izkrivljanja pogojev konkurence za končne izdelke; 

d) potrebo po tem, da se izogne resnim motnjam v gospodarstvih držav članic in se 
zagotovi racionalen razvoj proizvodnje in razmah potrošnje v Uniji. 

7. Količinske omejitve pri uvozu in izvozu ter vsi ukrepi z enakim učinkom so med 
državami članicami prepovedani. Ta določba ne izključuje prepovedi ali omejitev pri 
uvozu, izvozu ali blagu v tranzitu, če so utemeljene z javno moralo, javnim redom ali 
javno varnostjo, varovanjem zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin, varstvom 
nacionalnih bogastev z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo ali z varstvom 
industrijske in poslovne lastnine. Vendar te prepovedi ali omejitve ne smejo biti sredstvo 
za samovoljno diskriminacijo ali prikrito omejevanje trgovine med državami članicami. 

8. Države članice prilagodijo vse državne monopole tržne narave, s čimer zagotovijo, da je 
odpravljena vsakršna diskriminacija glede pogojev nabave in trženja blaga med 
državljani držav članic. Te določbe se uporabljajo za vse organe, s katerimi država članica 
pravno ali dejansko, neposredno ali posredno nadzoruje, določa ali občutno vpliva na 
uvoz ali izvoz med državami članicami. Te določbe se uporabljajo tudi za monopole, ki 
jih država prenese na druge. 

9. Države članice ne uvajajo novih ukrepov, ki so v nasprotju s sprejetimi načeli ali omejujejo 
obseg prepovedi carin in količinskih omejitev med državami članicami. 

10. Če državni monopol tržne narave vsebuje pravila, ki naj olajšajo prodajo kmetijskih 
proizvodov ali pridobitev kar najboljšega izkupička zanje, je treba storiti vse potrebno za 
zagotovitev enakovrednih zaščitnih ukrepov glede zaposlovanja in življenjske ravni 
posameznih proizvajalcev. 

	
Člen	157	
1. Glede izvajanja izključne pristojnosti Unije na področju skupne trgovinske politike je 

treba najprej ugotoviti, da z vzpostavitvijo carinske unije Unija v skupnem interesu 
prispeva k usklajenemu razvoju svetovne trgovine, postopnemu odpravljanju omejitev v 
mednarodni trgovini in pri tujih neposrednih naložbah ter k zmanjševanju carinskih in 
drugih ovir. 

2. Skupna trgovinska politika temelji na enotnih načelih, zlasti glede sprememb carinskih 
stopenj, sklenitve sporazumov o carinskih tarifah in trgovini, ki se nanašajo na trgovino 
z blagom in storitvami, trgovinske vidike pravic intelektualne lastnine, tuje neposredne 
naložbe, doseganje enotnosti pri ukrepih liberalizacije, izvozno politiko in ukrepe 
trgovinske zaščite, na primer pri dampingu ali subvencijah. Skupna trgovinska politika 
se izvaja v okviru načel in ciljev zunanjega delovanja Unije. 

3. Evropska skupščina in Svet z uredbami, sprejetimi po rednem zakonodajnem postopku, 
določita ukrepe, s katerimi se opredeli okvir za izvajanje skupne trgovinske politike. 

4. Če se je treba z eno ali več tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami pogajati in 
skleniti sporazum, predsednik predloži Svetu priporočila, ta pa ga pooblasti za začetek 
potrebnih pogajanj. Svet in predsednik zagotavljata, da so sporazumi, doseženi s 
pogajanji, skladni z notranjo politiko in pravili Unije. Predsednik vodi pogajanja ob 
posvetovanju 
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s posebnim odborom, ki ga Svet imenuje za pomoč predsedniku pri izvajanju te naloge, 
in v okviru smernic, ki jih Svet lahko naslovi nanj. Predsednik o napredku pri pogajanjih 
redno poroča posebnemu odboru in Evropskemu parlamentu. 

5. Pri pogajanjih in sklenitvi sporazumov, ki zadevajo trgovino s storitvami, trgovinske 
vidike pravic intelektualne lastnine ali tuje neposredne naložbe, je soglasje Sveta obvezno. 
Svet prav tako odloča o pogajanjih in sklenitvi sporazumov: 
a) na področju trgovine s kulturnimi in avdiovizualnimi storitvami, kadar bi ti 

sporazumi lahko škodovali kulturni in jezikovni raznolikosti Unije; 
b) na področju trgovine s socialnimi, izobraževalnimi in zdravstvenimi storitvami, 

kadar obstaja nevarnost, da bi ti sporazumi resno ovirali nacionalno ureditev teh 
storitev in posegli v pristojnost držav članic za njihovo zagotavljanje. 

6. Pogajanja in sklepanje mednarodnih sporazumov na področju prevoza so skladni z 
ustreznimi določili te pogodbe. 

7. Izvajanje dodeljenih pristojnosti iz zgornjih določil na področju skupne trgovinske 
politike ne vpliva na razmejitev pristojnosti med Unijo in državami članicami in ne 
povzroči harmonizacije zakonov ali drugih predpisov držav članic, če pogodba tako 
harmonizacijo izključuje. 

	
Člen	158	
1. Pri izvajanju svoje izključne pristojnosti na področju pravil konkurence za delovanje 

notranjega trga Unija prepove vse sporazume med podjetji, sklepe podjetniških združenj 
in usklajena ravnanja, ki niso združljivi z notranjim trgom in bi lahko prizadeli trgovino 
med državami članicami, in katerih cilj oziroma posledica je preprečevanje, omejevanje 
ali izkrivljanje konkurence na notranjem trgu, zlasti tiste, ki: 
a) neposredno ali posredno določajo nakupne ali prodajne cene ali druge pogoje 

poslovanja; 
b) omejujejo ali nadzorujejo proizvodnjo, trge, tehnični razvoj ali naložbe; 
c) določajo razdelitev trgov in virov nabave; 
d) uvajajo neenake pogoje za primerljive posle z drugimi trgovinskimi partnerji in jih 

tako postavljajo v podrejen konkurenčni položaj; 
e) pogojujejo sklepanje pogodb s tem, da sopogodbeniki sprejmejo dodatne obveznosti, 

ki po svoji naravi ali glede na trgovinske običaje nimajo nobene povezave s 
predmetom takih pogodb. 

2. Vsi sporazumi ali sklepi, ki jih to določilo prepoveduje, so nični. Ta določila se ne 
uporabljajo v nekaterih primerih, ki jih določi Parlament. 

 
Člen 159 
1. Pri izvajanju svoje izključne pristojnosti na področju pravil konkurence za delovanje 

notranjega trga je kot nezdružljiva z notranjim trgom prepovedana vsaka zloraba 
prevladujočega položaja enega ali več podjetij na notranjem trgu ali njegovem 
precejšnjem delu, če bi lahko prizadela trgovino med državami članicami. 

2. Taka zloraba je zlasti: 
a) neposredno ali posredno določanje nepoštenih nakupnih ali prodajnih cen ali drugih 

nepoštenih pogojev poslovanja; 
b) omejevanje proizvodnje, trgov ali tehničnega razvoja na škodo potrošnikov; 
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c) uporaba neenakih pogojev za primerljive posle z drugimi trgovinskimi partnerji, ki 
slednje postavlja v podrejen konkurenčni položaj; 

d) sklepanje pogodb, ki sopogodbenikom narekujejo sprejetje dodatnih obveznosti, ki 
po svoji naravi ali glede na trgovinske običaje nimajo nobene povezave s predmetom 
takih pogodb. 

3. V primeru javnih podjetij in podjetij, ki jim države članice podelijo posebne ali izključne 
pravice, države članice nikoli ne uzakonijo ali ohranijo veljavnosti ukrepov, ki so v 
nasprotju z zgornjimi pravili konkurence. 

4. Podjetja, pooblaščena za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena, oziroma 
podjetja, ki imajo značaj dohodkovnega monopola, ravnajo po pravilih konkurence, če 
uporaba takih pravil pravno ali dejansko ne ovira izvajanja posebnih nalog, ki so jim 
dodeljene. Razvoj trgovine ne sme biti prizadet v takem obsegu, ki bi bil v nasprotju z 
interesi Unije. 

5. Razen če pogodbi ne določata drugače, je vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica, ali 
kakršna koli vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala 
konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega 
blaga, nezdružljiva z notranjim trgom, če prizadene trgovino med državami članicami. 

6. Nekatere kategorije pomoči so združljive z notranjim trgom, če jih kot take prizna 
pristojni organ Unije. 

7. Nobena država članica ne uvaja, neposredno ali posredno, kakršnih koli notranjih davkov 
na izdelke drugih držav članic, ki bi bili višji od davkov, uvedenih neposredno ali 
posredno na enakovrstne domače izdelke. 

8. Prav tako nobena država članica ne uvaja takih notranjih davkov na izdelke drugih držav 
članic, s katerimi bi posredno zaščitila druge izdelke. 

9. Kadar se izdelki izvažajo na ozemlje katere koli države članice, povračilo notranjih 
davkov ne sme preseči notranjih davkov za navedene izdelke, ki so bili uvedeni bodisi 
neposredno ali posredno. 

	
Člen	160	
1. Pri izvajanju svoje izključne pristojnosti in za zagotovitev pravilnega delovanja 

ekonomske in monetarne unije Svet sprejme ukrepe za tiste države članice, katerih valuta 
je euro: 
a) za večjo uskladitev in nadzor nad njihovo proračunsko disciplino; 
b) za določitev smernic njihove ekonomske politike ob zagotavljanju združljivosti s 

smernicami, sprejetimi za vso Unijo, in njihovega nadzora. 
2. V povezavi z zgornjimi ukrepi lahko pri glasovanju sodelujejo samo člani Sveta, ki 

predstavljajo države članice, katerih valuta je euro. 
3. Za zagotovitev položaja eura v mednarodnem monetarnem sistemu Svet na predlog 

predsednika sprejme sklep, s katerim določi skupna stališča o zadevah posebnega 
pomena za ekonomsko in monetarno unijo v pristojnih mednarodnih finančnih 
ustanovah in na konferencah. Svet odloča po posvetovanju z Evropsko centralno banko. 

4. Svet lahko na predlog predsednika sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev enotnega 
zastopanja v mednarodnih finančnih ustanovah in na konferencah. Svet odloča po 
posvetovanju z Evropsko centralno banko. 

5. V povezavi z zgornjimi ukrepi lahko pri glasovanju sodelujejo samo člani Sveta, ki 
predstavljajo države članice, katerih valuta je euro. 
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Deljene	pristojnosti	na	področju	okolja,	notranjega	trga,	
varstva	potrošnikov,	prometa,	energije	in	javnega	
zdravja	

	
	
Člen	161	
1. Z izvajanjem svoje deljene pristojnosti na področju okolja Unija prispeva k: 

a) preudarni in varčni rabi naravnih virov; 
b) ohranjanju, varstvu in izboljšanju kakovosti okolja; 
c) varovanju človekovega zdravja; 
d) spodbujanju ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali globalnih 

okoljskih problemov, zlasti v boju proti podnebnim spremembam. 
2. Cilj okoljske politike Unije je doseči visoko raven varstva, pri čemer se upošteva 

raznolikost razmer v posameznih regijah Unije. Politika temelji na previdnostnem načelu 
in na načelih, da je treba delovati preventivno, da je treba okoljsko škodo prednostno 
odpravljati pri viru in da mora povzročitelj plačati obremenitve. 

3. V tej povezavi harmonizacijski ukrepi, ki ustrezajo zahtevam varstva okolja, vključujejo, 
kadar je to primerno, zaščitno klavzulo, ki državam članicam dovoljuje, da iz 
negospodarskih okoljskih razlogov sprejmejo začasne ukrepe, za katere velja nadzorni 
postopek Unije. 

4. Evropski parlament po rednem zakonodajnem postopku odloči, katere ukrepe naj Unija 
sprejme za doseganje teh ciljev. 

	
Člen	162	
1. Z izvajanjem svoje deljene pristojnosti Unija sprejme ukrepe za vzpostavitev ali 

zagotavljanje delovanja notranjega trga. 
2. Notranji trg zajema območje brez notranjih meja, kjer je zagotovljen prosti pretok blaga, 

oseb, storitev in kapitala. 
	
Člen	163	
1. Z izvajanjem svoje deljene pristojnosti na področju notranjega trga Unija zagotavlja prosti 

pretok oseb, storitev in kapitala v Uniji. 
2. V Uniji se zagotovi prosto gibanje delavcev. Ob upoštevanju omejitev, utemeljenih z 

javnim redom, javno varnostjo in javnim zdravjem, zajema pravico: 
a) sprejeti ponujeno delovno mesto; 
b) se zato na območju držav članic prosto gibati; 
c) bivati v državi članici zaradi zaposlitve skladno z določbami zakonov, uredb ali 

drugih predpisov, ki urejajo zaposlovanje državljanov te države; 
d) ostati na ozemlju države članice po prenehanju zaposlitve v tej državi pod pogoji, 

zajetimi v predpisih, ki jih pripravi predsednik. 
3. Te določbe se ne uporabljajo pri zaposlovanju v državni upravi. 
	
Člen	164	
1. Z izvajanjem svoje deljene pristojnosti na področju notranjega trga Unija zagotavlja 

pravico do ustanavljanja. 
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2. Omejitve glede pravice do ustanavljanja za državljane ene države članice na ozemlju 

druge države članice se prepovejo. Ta prepoved se uporablja tudi za omejitve pri 
ustanavljanju agencij, podružnic ali hčerinskih družb državljanov katere koli države 
članice s sedežem na ozemlju katere koli države članice. 

3. Pravica do ustanavljanja zajema pravico začeti in opravljati dejavnost kot samozaposlena 
oseba in pravico do ustanovitve in vodenja podjetij, zlasti družb ali podjetij pod pogoji, 
ki jih ob upoštevanju določb o kapitalu za svoje državljane določa zakonodaja države, 
kjer se taka ustanovitev izvede. 

4. Za uresničevanje svobode ustanavljanja v povezavi s posamezno dejavnostjo Evropski 
parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-
socialnim odborom ukrepata z direktivami. 

5. Ta določila ne veljajo v posamezni državi članici za dejavnosti, ki so v tej državi povezane, 
tudi občasno, z izvajanjem javne oblasti. 

6. Da bi samozaposlenim osebam olajšali začetek in opravljanje njihove dejavnosti, Evropski 
parlament po rednem zakonodajnem postopku sprejme direktive za vzajemno 
priznavanje diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah ter za 
uskladitev določb zakonov, uredb ali drugih predpisov v državah članicah, ki se nanašajo 
na začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti samozaposlenih oseb. 

7. Družbe ali podjetja, ustanovljena skladno z zakonodajo posamezne države članice, ki 
imajo statutarni sedež, glavno upravo ali glavni kraj poslovanja v Uniji, se obravnavajo 
enako kakor fizične osebe, ki so državljani držav članic. »Družbe ali podjetja« pomeni 
družbe ali podjetja, ustanovljena po civilnem ali gospodarskem pravu, vključno z 
zadrugami, in druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava, razen neprofitnih. 

8. Države članice priznajo državljanom drugih držav članic enako obravnavo pri udeležbi 
v kapitalu družb ali podjetij kot svojim državljanom. 

	
Člen	165	
1. Z izvajanjem svoje deljene pristojnosti na področju notranjega trga Unija zagotavlja 

pravico do zagotavljanja storitev. 
2. Omejitve svobode opravljanja storitev v Uniji se prepovejo državljanom držav članic, ki 

imajo sedež v eni od držav članic, vendar ne v državi osebe, ki so ji storitve namenjene. 
3. Te pravice se lahko uporabljajo tudi za državljane tretje države, ki opravljajo storitve in 

imajo sedež v Uniji. 
4. V tej pogodbi se storitve štejejo za »storitve« takrat, kadar se praviloma opravljajo za 

plačilo, in če jih ne urejajo določbe, ki se nanašajo na prosti pretok blaga, kapitala in oseb. 
Storitve vključujejo dejavnosti industrijskega in trgovinskega značaja, obrtne dejavnosti 
in dejavnosti samostojnih poklicev. 

5. Brez poseganja v določbe o pravici do ustanavljanja lahko ponudnik, zato da zagotovi 
storitev, začasno izvaja svojo dejavnost v državi članici, kjer se ta storitev opravlja, pod 
enakimi pogoji, kakršne ta država predpisuje svojim državljanom. 

6. Za doseganje liberalizacije posameznih storitev Evropski parlament izdaja direktive. 
Prednost imajo praviloma tiste storitve, ki neposredno vplivajo na  
proizvodne stroške ali katerih liberalizacija pospešuje blagovno menjavo. 
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7. Države članice si prizadevajo liberalizirati storitve v večjem obsegu, kakor zahteva Unija, 
če to dopuščajo njihove gospodarske razmere in stanje zadevnega gospodarskega 
sektorja. Za to predsednik pripravi priporočila za zadevne države članice. 

8. Dokler omejitve svobode za opravljanje storitev niso odpravljene, uporablja vsaka država 
članica te omejitve brez diskriminacije glede na državljanstvo ali prebivališče za vse 
osebe, ki opravljajo storitve. 

	
Člen	166	
1. Z izvajanjem svoje deljene pristojnosti na področju notranjega trga Unija zagotavlja prosti 

pretok kapitala in plačil. 
2. Vse omejitve pretoka kapitala med državami članicami ter državami članicami in tretjimi 

državami so prepovedane. 
3. Vse omejitve plačil med državami članicami ter državami članicami in tretjimi državami 

so prepovedane. 
4. Ob prizadevanju v kar največjem obsegu doseči cilj prostega pretoka kapitala med 

državami članicami in tretjimi državami Evropski parlament po rednem zakonodajnem 
postopku sprejme ukrepe o pretoku kapitala v tretje države in iz njih, ki se nanašajo na 
neposredne naložbe, tudi naložbe v nepremičnine, ustanavljanje, opravljanje finančnih 
storitev ali na sprejem vrednostnih papirjev na kapitalske trge. 

5. Določbe o prostem pretoku kapitala in plačil ne posegajo v pravice držav članic, da 
uvedejo določene omejitve, ki so združljive s pogodbo ali jih ureja Parlament. 

	
Člen	167	
1. Z izvajanjem svoje deljene pristojnosti na področju notranjega trga Evropski parlament 

po rednem zakonodajnem postopku sprejme ukrepe za približevanje določb zakonov, 
uredb in drugih predpisov v državah članicah, katerih cilj je vzpostavitev in delovanje 
notranjega trga. 

2. Pri vzpostavitvi in delovanju notranjega trga Evropski parlament po rednem 
zakonodajnem postopku določi ukrepe za zagotovitev enotnega varstva pravic 
intelektualne lastnine v vsej Uniji in za vzpostavitev centralizirane ureditve na ravni Unije 
na področju potrjevanja, usklajevanja in nadzorovanja. 

	
Člen	168	
1. Z izvajanjem svoje deljene pristojnosti na področju varstva potrošnikov Unija prispeva k 

varovanju zdravja, varnosti in ekonomskih interesov potrošnikov ter spodbujanju njihove 
pravice do obveščenosti, izobraževanja in samoorganiziranja za zaščito njihovih 
interesov. 

2. Unija prispeva k doseganju ciljev iz odstavka 1: 
a) ukrepi, sprejetimi v okviru uresničevanja notranjega trga; 
b) ukrepi za podporo, dopolnitev in nadzor politike držav članic. 

3. Evropski parlament po rednem zakonodajnem postopku sprejme ustrezne ukrepe. 
4. Sprejeti ukrepi državam članicam ne preprečujejo ohranjanja ali uvedbe strožjih zaščitnih 

ukrepov. 
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Člen	169	
1. Ob izvajanju svoje deljene pristojnosti na področju prometa Unija določi pravila, ki veljajo 

za mednarodni prevoz na ozemlje države članice ali z njega ali za prevoz prek ozemlja 
ene ali več držav članic, in pogoje, pod katerimi lahko prevozniki opravljajo prevoz v 
državi članici, kjer nimajo sedeža. 

2. Pri prevozih na območju Unije je državam članicam prepovedano predpisovanje 
prevoznin in pogojev, ki vključujejo elemente podpore ali zaščite v korist enega ali več 
posameznih podjetij ali gospodarskih panog, razen če jim tega ne dovoli predsednik. 

3. Dajatve ali pristojbine, ki jih prevozniki zaračunajo poleg prevoznin pri prehodu meje, ne 
smejo presegati razumne meje, potem ko so bili upoštevani dejanski stroški, ki so nastali 
ob prehodu meje. 

4. Ta določila veljajo tudi za prevoz po železnici, cesti in celinskih plovnih poteh, ter lahko 
veljajo tudi za pomorski in zračni prevoz. 

	
Člen	170	
1. Da bi Unija ob izvajanju svoje deljene pristojnosti na področju vseevropskega omrežja 

državljanom Unije, gospodarskim subjektom ter regionalnim in lokalnim skupnostim 
omogočila v celoti izkoristiti ugodnosti vzpostavitve območja brez notranjih meja, 
prispeva Unija k vzpostavitvi in razvoju vseevropskih omrežij na področju prometne, 
telekomunikacijske in energetske infrastrukture. 

2. V okviru sistema odprtih in konkurenčnih trgov so ukrepi Unije namenjeni pospeševanju 
medsebojnega povezovanja, medobratovalnosti nacionalnih omrežij in dostopa do teh 
omrežij. Pri tem je zlasti upoštevana potreba po povezavi otoških, neobalnih in obrobnih 
regij z osrednjimi regijami Unije. 

3. Za dosego teh ciljev Unija: 
a) pripravi vrsto smernic, ki zajemajo cilje, prednostne naloge in splošno zasnovo 

ukrepov, predvidenih na področju vseevropskih omrežij; v teh smernicah se 
opredelijo projekti skupnega interesa; 

b) izvaja ukrepe, za katere se izkaže, da so potrebni za zagotovitev medobratovalnosti 
omrežij, zlasti na področju usklajevanja tehničnih standardov; 

c) lahko podpira projekte skupnega interesa, ki jih podpirajo države članice, še 
posebno s študijami izvedljivosti, kreditnimi garancijami ali subvencioniranjem 
obrestnih mer. 

	
Člen	171	
1. Ob izvajanju svoje deljene pristojnosti na področju energetike in pri vzpostavitvi in 

delovanju notranjega trga ter ob upoštevanju potrebe po ohranitvi in izboljšanju okolja so 
cilji energetske politike Unije: 
a) zagotoviti delovanje energetskega trga; 
b) zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo v Uniji; 
c) spodbujati energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo ter razvijanje novih in 

obnovljivih virov energije; in 
d) spodbujati medsebojno povezovanje energetskih omrežij. 

2. Evropski parlament po rednem zakonodajnem postopku sprejme ukrepe, ki so potrebni 
za doseganje zgornjih ciljev. Ti ukrepi ne vplivajo na pravico držav članic, da določijo 
pogoje za izkoriščanje svojih energetskih virov, izbiro med različnimi viri energije in 
splošno strukturo njihove oskrbe z energijo. 
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Člen	172	
1. Ob izvajanju deljene pristojnosti Unije na področju javnega zdravja Evropski parlament 

po rednem zakonodajnem postopku sprejme spodnje ukrepe za zagotavljanje skupnih 
potreb po varnosti: 
a) ukrepe, ki določajo visoke standarde kakovosti in varnosti organov in snovi 

človeškega izvora, krvi in krvnih pripravkov; ti ukrepi državam članicam ne 
preprečujejo ohranjanja ali uvedbe strožjih zaščitnih ukrepov; 

b) ukrepe na veterinarskem in fitosanitarnem področju, katerih neposredni cilj je 
varovanje javnega zdravja; 

c) ukrepe, ki določajo visoke standarde kakovosti in varnosti zdravil in medicinskih 
pripomočkov. 

2. Evropski parlament lahko po rednem zakonodajnem postopku sprejme tudi 
spodbujevalne ukrepe za varovanje in izboljšanje zdravja ljudi in zlasti za boj proti hudim 
čezmejnim grožnjam za zdravje, ukrepe v povezavi z nadzorom nad veliko čezmejno 
ogroženostjo zdravja, zgodnjim obveščanjem o taki ogroženosti in bojem proti njej ter 
ukrepe, katerih neposreden cilj je varovanje javnega zdravja glede tobaka in zlorabe 
alkohola, pri čemer je izključena kakršna koli harmonizacija zakonov in drugih predpisov 
držav članic. 

	
	
	
	
	
	

Deljene	pristojnosti	glede	zunanjih	zadev,	varnosti	in	
obrambe	
	
Člen	173	
Področja nadzora zunanjih mej, varnost, obramba in zunanje zadeve so neodvisna; vsa 
spadajo v zunanje delovanje Unije. Ta področja zahtevajo usklajeno in dosledno obravnavo, 
saj zagotavljajo subjektivnost Unije v svetovnem redu na podlagi mednarodnega prava in 
tako tudi zagotavljajo ustavno ozemlje Unije, učinkovito upravljanje in državljanske pravice 
njenih državljanov. 
	
Člen	174	
1. V tej pogodbi se samo nadzor zunanje meje razume kot izključna pristojnost zvezne ravni 

nadnacionalne Unije, saj je uspešno delovanje notranjega območja svobode, pravičnosti 
in varnosti Unije odvisno od učinkovitosti pravnega nadzora nad mednarodnimi mejami. 

2. Pristojnosti na področju zunanjih zadev, varnosti in obrambe so v službi ozemeljske 
identitete in notranje svobode Unije. Te pristojnosti si delijo Unija in države članice. 
Pristojnosti zagotavljajo tudi države članice same za zaščito svojih ustavnih in strateških 
ciljev v zunanjih zadevah, varnosti in obrambi. 

	
Člen	175	
1. Zunanji ukrepi Unije glede nadzora zunanje meje, zunanjih zadev, varnosti in obrambe 

temeljijo na načelih, ki so navdihnili nastanek Unije, in na skladnem razvoju z načeli 
Združenih narodov in mednarodnega prava. 

2. Unija določi in izvaja skupne politike in ukrepe na vseh zgoraj navedenih področjih za: 
zaščito svojih vrednot, temeljnih interesov, varnosti, neodvisnosti in celovitosti; 
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ohranjanje miru, preprečevanje sporov in krepitev mednarodne varnosti, vključno s cilji, 
ki se nanašajo na zunanje meje; spodbujanje postopne odprave omejitev v mednarodni 
trgovini; pomoč pri ohranitvi in izboljšanju kakovosti okolja in trajnostnega 
gospodarjenja s svetovnimi naravnimi viri; pomoč prebivalstvu, državam in regijam, ki 
se spopadajo z naravnimi nesrečami ali nesrečami, ki jih je povzročil človek, in 
spodbujanje mednarodne ureditve, ki temelji na odgovornem globalnem upravljanju. 

	
Člen	176	
1. Unija lahko sklene sporazume z eno ali več tretjimi državami ali mednarodnimi 

organizacijami na področju zunanjih zadev. Sporazumi, ki jih sklene Unija, so zavezujoči 
za ustanove Unije. 

2. Unija lahko z eno ali več tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami sklepa 
sporazume o pridružitvi, ki vključujejo vzajemne pravice in obveznosti ter skupne ukrepe 
in posebne postopke. 

3. Svet odobri začetek pogajanj in sprejme pogajalske smernice. Predsednik se pogaja, sklene 
sporazume in jih posreduje Parlamentu za ratifikacijo. 

4. Država članica, Evropski parlament ali predsednik lahko pridobijo mnenje Sodišča glede 
združljivosti predvidenega sporazuma s pogodbama. Kadar je mnenje Sodišča 
odklonilno, lahko predvideni sporazum začne veljati le, če se spremeni ali če se 
spremenita pogodbi. 

	
Člen	177	
1. Unija zasleduje zastavljene vrednote in cilje svoje zunanje politike z uporabo svojih 

zakonodajnih in izvršilnih pooblastil, da bi določila strateške interese in cilje Unije in jih 
uveljavila z ustreznimi pravnimi akti predsednika in Parlamenta. 

2. V tem pogledu oba domova posebej in Parlament z usklajenim delovanjem svojih domov 
sprejemajo zakonodajne ukrepe. Sprejmejo se tudi splošne smernice, ukrepi, stališča in 
ureditve za izvajanje sklepov. Svet Unije v zadevah, ki zadevajo zunanje zadeve, odloča 
s kvalificirano večino. 

3. Če to zahtevajo mednarodne razmere, predsednik Sveta skliče izredno sejo Sveta za 
določitev strateških usmeritev politike Unije glede na zadevne razmere. 

	
Člen	178	
1. Unijo v zunanjih zadevah zastopa predsednik. S pomočjo kabineta, še zlasti ob pomoči 

visokih predstavnikov na področju zunanjih zadev, varnosti in obrambe, predsednik 
sprejme izvršilne ukrepe. Predsednik izraža stališče Unije v dialogu s tretjimi stranmi, 
mednarodnimi organizacijami in na mednarodnih konferencah. 

2. O glavnih vidikih in temeljnih usmeritvah v skupni zunanji, varnostni in obrambni 
politiki se predsednik redno posvetuje z Evropskim parlamentom in ga obvešča o razvoju 
te politike. 

3. Upravne agencije pomagajo predsedniku in visokim predstavnikom pri uveljavljanju 
zakonov. 

	
Člen	179	
1. Upravni in operativni stroški agencij, ki so pristojne za uveljavljanje zakonov na področju 

zunanjih zadev Unije bremenijo proračun unije, vključno z dejavnostmi zunanjih in 
varnostnih zadev, vojske, obrambe in obveščanja. 
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2. Parlament sprejme sklep o določitvi posebnih postopkov za zagotovitev hitrega dostopa 

do odobrenih sredstev iz proračuna Unije za nujno financiranje operacij v okviru skupnih 
zunanjih ukrepov. 

	
Člen	180	
1. Svet za varnost, obrambo in zunanje zadeve (»Varnostni svet«) se ustanovi s sklepom 

Evropskega parlamenta. Njegova naloga je, da sprejme izvršilne ukrepe v odsotnosti 
odločitve Parlamenta, kadar mednarodne razmere kličejo po operativnem ukrepanju 
Unije, ko je potrebna hitra odločitev, in v nujnih primerih zaradi spremenjenih 
mednarodnih razmer. 

2. V okviru odgovornosti Parlamenta, Varnostni svet izvaja politični nadzor in strateško 
vodi operacije obvladovanja kriznih razmer.  

3. Po sprejetju izvršilnega ukrepa v določenem primeru Varnostni svet zadevo nemudoma 
posreduje Parlamentu v pravno obravnavo. 

4. Varnostni svet sestavljajo predsednik, ki mu pomagajo visoki predstavniki na področju 
zunanjih zadev, varnosti in obrambe, predsednik Skupščine in predsednik Sveta. 

	
Člen	181	
1. Če je država članica žrtev terorističnega napada, naravne nesreče ali nesreče, ki jo je 

povzročil človek, Unija in njene države članice delujejo skupaj v duhu solidarnosti. Unija 
uporabi vsa razpoložljiva sredstva, vključno z vojaškimi sredstvi, da se na ozemlju držav 
članic prepreči teroristična grožnja ali napad. Unija pomaga državi članici v primeru 
terorističnega napada, naravne nesreče ali nesreče, ki jo povzroči človek. 

2. Način izvajanja te solidarnostne klavzule se opredeli v sklepu, ki ga sprejme Parlament 
na predlog predsednika. 

3. Predsedniku in Parlamentu pomaga Varnostni svet s strukturami, ki so razvite v okviru 
skupne varnostne in obrambne politike. Varnostni svet redno ocenjuje grožnje, ki grozijo 
Uniji, da bi lahko Unija in države članice sprejele učinkovite ukrepe. 

	
Člen	182	
1. Skupna evropska obveščevalna agencija se ustanovi s sklepom Evropskega parlamenta 

zato, da se zagotovijo obveščevalne storitve, ki so potrebne za pomoč pri zunanjih ukrepih 
Unije na področju nadzora zunanje meje, zunanjih zadev, varnosti in obrambe. Skupna 
evropska obveščevalna agencija zbira obveščevalne podatke, ki so potrebni v boju proti 
posebno hudim oblikam kriminala, ki imajo čezmejne razsežnosti, kot so, med drugim, 
organiziran kriminal in teroristični napadi. 

2. Evropska obveščevalna agencija poroča neposredno predsedniku in visokim 
predstavnikom za zunanje zadeve, varnost in obrambo. 

3. Agencija poroča tudi Svetu za varnost, obrambo in zunanje zadeve, ki jo redno nadzoruje. 
	
Člen	183	
1. Ob izvajanju svoje deljene pristojnosti glede zunanjih zadev Unije Parlament sprejema 

sklepe o strateških interesih in ciljih Unije, ki so povezani s skupno zunanjo politiko. Taki 
sklepi lahko zadevajo odnose Unije z določeno državo ali regijo, lahko pa so tudi tematsko 
usmerjeni. V njih se določijo njihovo trajanje in sredstva, ki jih zagotovijo Unija in države 
članice. 
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2. Predvideno je tudi sprejetje zakonodajnih aktov. Parlament ustanovi evropsko službo za 

zunanje delovanje za izpolnjevanje nalog diplomatskih in konzularnih predstavništev 
Unije na področju skupne zunanje politike v tretjih državah in na mednarodnih 
konferencah ter njihovih predstavništev v mednarodnih organizacijah. 

3. Delegacije Unije v tretjih državah in v mednarodnih organizacijah zastopajo Unijo. 
Delegacije Unije delujejo pod vodstvom visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve. 

4. Skupno zunanjo politiko sprejme predsednik, ki mu pomagajo visoki predstavnik Unije 
za zunanje zadeve in države članice. Visoki predstavnik usmerja skupno evropsko službo 
za zunanje delovanje, ki mu tudi pomaga. 

	
Člen	184	
1. Pri izvajanju svoje deljene pristojnosti glede varnosti in obrambe Unije sprejme Evropski 

parlament sklepe o strateških interesih in ciljih Unije, ki so povezani s skupno varnostno 
in obrambno politiko. Taki sklepi lahko zadevajo odnose Unije z določeno državo ali 
regijo, lahko pa so tudi tematsko usmerjeni. V njih se določijo njihovo trajanje in sredstva, 
ki jih zagotovijo Unija in države članice. 

2. Predvideno je tudi sprejetje zakonodajnih aktov. Parlament ustanovi evropsko obrambno 
agencijo in skupne evropske obrambne sile, ki jih sestavljajo evropska vojska, vojna 
mornarica in evropsko vojno letalstvo. 

3. Skupno varnostno in obrambno politiko sprejme predsednik, ki mu pomagajo visoki 
predstavnik Unije za varnost in obrambo ter države članice. Visoki predstavnik usmerja 
evropsko obrambno agencijo in skupne evropske obrambne sile, ki mu tudi pomagajo. 

	
Člen	185	
1. Naloge, v okviru katerih lahko Unija uporabi vojaška sredstva, vključujejo skupne 

operacije razoroževanja, humanitarne in reševalne naloge, vojaško svetovanje in pomoč, 
preprečevanje sporov in naloge za ohranjanje miru, bojne operacije za obvladovanje krize, 
vključno z vzpostavljanjem miru in pokonfliktno stabilizacijo. Vse te naloge lahko 
prispevajo k boju proti terorizmu, skupaj s pomočjo tretjim državam v boju proti 
terorizmu na njihovih ozemljih. 

2. Operativne zmogljivosti se uporabijo pri ohranjanju miru, preprečevanju konfliktov in 
krepitvi mednarodne varnosti. 

3. Evropska obrambna agencija se zavezuje izboljšati vojaške zmogljivosti Unije in držav 
članic, med drugim z razvojem raziskav, pridobitvami in oborožitvijo v operativne 
namene. Agencija izvaja ukrepe, ki so potrebni za krepitev industrijskih in tehnoloških 
temeljev v obrambnem sektorju, zmogljivost Unije glede oborožitve in njenih vojaških 
zmogljivosti. 

	
Člen	186	
1. Če je Unija ali država članica žrtev oboroženega napada na svoje ozemlje, se skupne 

evropske obrambne sile in druge države članice vključijo z vsemi sredstvi, s katerimi 
razpolagajo. 

2. Obrambne obveznosti in sodelovanje na tem področju so skladni z obveznostmi v 
Organizaciji Severnoatlantske pogodbe, ki za njene države članice ostaja temelj njihove 
kolektivne obrambe in okvir za njeno izvajanje. 
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Člen	187	
Določbe pogodbe ne izključujejo uporabe naslednjih pravil: 

a) nobena država članica ni dolžna dajati informacij, o katerih meni, da bi bilo njihovo 
razkritje v nasprotju z bistvenimi interesi njene varnosti; 

b) vsaka država članica lahko v zvezi s proizvodnjo orožja, streliva in vojaških sredstev 
ali trgovino z njimi sprejme ukrepe, o katerih meni, da so potrebni za zaščito bistvenih 
interesov njene varnosti; taki ukrepi ne smejo negativno vplivati na pogoje 
konkurence na notranjem trgu glede proizvodov, ki niso izrecno predvideni za 
vojaške namene. 

	
Člen	188	
1. Države članice dejavno in brez pridržkov podpirajo zunanjo politiko Unije v duhu 

lojalnosti in medsebojne solidarnosti ter upoštevajo delovanje Unije na tem področju. 
Vzdržijo se vsakršnega ravnanja, ki je v nasprotju z interesi Unije ali ki bi lahko 
zmanjševalo njeno učinkovitost v vlogi povezovalne sile v mednarodnih odnosih. 

2. Evropska služba za zunanje delovanje sodeluje z diplomatskimi službami držav članic. 
3. Evropske obrambne sile sodelujejo z obrambnimi silami držav članic. Tako sodelovanje 

ne vpliva na posebno naravo varnostne in obrambne politike držav članic. 
4. Evropska obveščevalna agencija sodeluje z obveščevalnimi službami držav članic. 
5. Države članice usklajujejo svoje delovanje v mednarodnih organizacijah in na 

mednarodnih konferencah. 
6. Vsaka država članica lahko naslovi vprašanje, ki zadeva skupno zunanjo, varnostno in 

obrambno politiko ali delovanje, na Parlament ali predsednika, prav tako lahko posreduje 
pobude in predloge. 

	
Člen	189	
S posebnim protokolom se določi pridružitev čezmorskih držav in ozemelj. Namen 
pridružitve je spodbujati gospodarski in družbeni razvoj v državah in na ozemljih, ki imajo 
posebne odnose z državami članicami, in vzpostaviti tesne gospodarske odnose med njimi 
in Unijo kot celoto. 
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SPLOŠNE	IN	KONČNE	DOLOČBE	
	
	
	
Splošne	določbe	o	pravni	osebnosti	Unije	
	
Člen	190	
Unija ima pravno osebnost. 

	
Člen	191	
Unija ima v vseh državah članicah kar najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim 
osebam priznava nacionalna zakonodaja; zlasti lahko pridobiva premično in nepremično 
premoženje, z njim razpolaga in je lahko stranka v sodnem postopku. V teh zadevah jo 
zastopa predsednik. V zadevah, povezanih z delovanjem posameznih institucij, pa Unijo 
zastopa vsaka institucija na podlagi svoje upravne avtonomije. 

	
Člen	192	
1. Pogodbeno odgovornost Unije določa pravo, ki se uporablja za zadevno pogodbo. 
2. V primeru nepogodbene odgovornosti pa Unija skladno s splošnimi načeli, ki so skupna 

pravnim ureditvam držav članic, nadomesti kakršno koli škodo, ki so jo povzročile njene 
institucije ali njeni uslužbenci pri opravljanju svojih dolžnosti. 

	
Člen	193	
Sedež institucij Unije se določi v medsebojnem soglasju vlad držav članic. 

	
Člen	194	
Ureditev glede jezikov v institucijah Unije določi Evropski parlament z uredbami, sprejetimi 
soglasno, ne da bi pri tem posegal v določbe, ki jih vsebuje statut Sodišča Evropske unije. 
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Člen	195	
Na ozemljih držav članic uživa Unija skladno s pogoji iz Protokola o privilegijih in 
imunitetah Evropske unije privilegije in imuniteto, ki jih potrebuje za opravljanje svojih 
nalog. Enako velja za Evropsko centralno banko in Evropsko investicijsko banko. 
	
Člen	196	
Države članice se obvezujejo, da bodo spore glede razlage ali uporabe pogodbe reševale, 
kakor je določeno v pogodbi. 
	
Člen	197	
Pogodba v ničemer ne posega v lastninskopravno ureditev v državah članicah. 
	
Člen	198	
1. Določbe te pogodbe ne vplivajo na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz sporazumov med 

eno ali več državami članicami na eni strani in eno ali več tretjimi državami na drugi 
strani, sklenjenih pred 1. januarjem 1958, ali za države, ki pristopajo, pred datumom 
njihovega pristopa. 

2. Če taki sporazumi niso združljivi s pogodbo, država članica ali države članice, ki jih to 
zadeva, ustrezno ukrepajo, da bi odpravile ugotovljeno nezdružljivost. Za to si države 
članice po potrebi pomagajo, in kadar je primerno, sprejmejo skupno stališče. 

3. Pri uporabi sporazumov iz odstavka 1 države članice upoštevajo, da so prednosti, ki jih 
vsaka država članica priznava skladno s pogodbo, sestavni del ustanovitve Unije in so 
zato neločljivo povezane z oblikovanjem skupnih institucij, z dodelitvijo pristojnosti tem 
institucijam in s tem, da vse druge države članice priznavajo enake prednosti. 

	
Člen	199	
Če se v okviru politik, določenih v pogodbi, izkaže, da je zaradi doseganja enega od ciljev 
pogodbe potrebno ukrepanje Unije, ob tem pa pogodba ne predvideva za to potrebnih 
pooblastil, Parlament na predlog predsednika sprejme ukrepe s kvalificirano večino. 

	
	
	
	
	
Članstvo	in	izstop	iz	Evropske	unije	
	
Člen	200	
1. Vsaka evropska država, ki spoštuje vrednote, navedene v pogodbi, in si prizadeva za 

njihovo spodbujanje, lahko zaprosi za članstvo v Uniji. O tej prošnji se obvestijo Evropski 
parlament in nacionalni parlamenti. Država prosilka naslovi prošnjo na Evropski 
parlament. 
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2. Po odobritvi Evropskega parlamenta, ki odloča z večino svojih članov, se upoštevajo 

merila za pristop, o katerih se je dogovoril Evropski parlament. 
3. Pogoji sprejema in prilagoditve pogodbe, na kateri temelji Unija, ki so potrebne zaradi 

sprejema, so predmet sporazuma med Unijo in državo prosilko. V tej zadevi Evropski 
parlament nastopa v imenu Unije s kvalificirano večino dveh tretjin glasov članov 
Skupščine in Sveta. 

4. Ta sporazum se predloži v ratifikacijo vsem državam pogodbenicam skladno z njihovimi 
ustavnimi pravili. 

	
Člen	201	
1. Vsaka država članica se lahko skladno s svojimi ustavnimi pravili odloči za izstop iz 

Unije. 
2. Država članica, ki se odloči izstopiti, o svoji nameri uradno obvesti Unijo. Evropski 

parlament, ki v tej zadevi nastopa v imenu Unije, se pogaja in sklene s to državo sporazum 
o podrobnostih njenega izstopa, ki upošteva okvir njenih prihodnjih odnosov z Unijo. O 
tem sporazumu se pogaja in ga sklene Evropski parlament v imenu Unije s kvalificirano 
večino. 

3. Pogodbi se za zadevno državo prenehata uporabljati z dnem, ko začne veljati sporazuma 
o izstopu, sicer pa dve leti po uradnem obvestilu, razen če Evropski parlament v 
dogovoru z zadevno državo članico soglasno sklene, da se to obdobje podaljša. 

4. Člani Evropskega parlamenta, ki zastopajo državo članico, ki izstopa iz Unije, ne 
sodelujejo v razpravi o izstopu zadevne države članice. 

	
	
	
	
	
Revizija	in	spremembe	pogodbe	
	
Člen	202	
1. Pogodba se lahko dopolni ali spremeni skladno z rednim postopkom za spremembo 

pogodbe. Pogodbo je mogoče spremeniti tudi skladno s poenostavljenimi postopki za 
spremembo. 

2. Vlada katere koli države članice, Evropski parlament ali predsednik lahko Evropskemu 
parlamentu predložijo predlog za spremembo ali revizijo pogodbe. Tak predlog lahko 
med drugim poveča ali zmanjša pristojnosti, ki so v pogodbi zaupane Uniji. O tem so 
obveščeni nacionalni parlamenti. 

3. Po posvetovanju s predsednikom sprejme Evropski parlament sklep z navadno večino za 
proučitev predlaganih dopolnil ali sprememb. Predsednik Parlamenta skliče ustavno 
konvencijo, ki je sestavljena iz predstavnikov Skupščine in Sveta s kvalificirano večino. 
Predlogi se preučijo na ustavni konvenciji. Predlogi so potrjeni s kvalificirano večino dveh 
tretjin glasov članov Skupščine in Sveta. 

4. Dopolnila in spremembe začnejo veljati, potem ko jih ratificirajo vse 
države pogodbenice skladno s svojimi ustavnimi pravili. 
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5. Če je dve leti po podpisu dopolnjene ali revidirane pogodbe štiri petine držav članic 

pogodbo ratificiralo, ena ali več držav članic pa ima težave pri postopku ratifikacije, se 
zadeva preda ustavni konvenciji. 

	
	
	
	
	
Končne	določbe	
	
Člen	203	
1. Visoke pogodbenice ratificirajo to pogodbo skladno s svojimi ustavnimi pravili. Listine o 

ratifikaciji pogodbe se deponirajo pri vladi Italijanske republike. 
2. Ta pogodba začne veljati prvi dan meseca, ki sledi deponiranju listine o ratifikaciji, ki ga 

izvede zadnja podpisnica. 
	
Člen	204	
Ta pogodba je sestavljena za nedoločen čas. 
	
Člen	205	
1. Ta pogodba, sestavljena v enem izvirniku v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, 

estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, 
madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, 
romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so besedila 
v vseh teh jezikih enako verodostojna, se deponira v arhivu vlade Italijanske republike, 
ki bo poslala overjeno kopijo vladam drugih držav podpisnic. 

2. Ta pogodba se lahko prevede v druge jezike, ki jih določijo države članice, če ti, skladno 
z njihovim ustavnim redom, uživajo status uradnega jezika na njihovem celotnem 
ozemlju ali delu tega ozemlja. Zadevne države članice zagotovijo overjeno kopijo takih 
prevodov in jo deponirajo v arhivu Parlamenta. 

	
V POTRDITEV NAVEDENEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo. 
	
V …   … … dva tisoč …  

(seznam pooblaščencev ni ponovno natisnjen) 
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PRILOGA	1	
NOVI	OSNUTEK	USTAVNEGA	POSTOPKA:	
POJASNILA	ZGODOVINSKEGA	TRENUTKA	

	
	
	
	
1. Zgodovina evropske civilizacije: tristo let vojn in miru 
2. Zgodovina Evropske unije: šestdeset let kriz in napredka 
3. Grčija sproži monetarno in fiskalno krizo 
4. Združeno kraljestvo zahteva manj centralizirane ureditve in birokracije 
5. Terorizem ogroža varnost in način življenja državljanov 
6. Val nezakonitega priseljevanja prečka zunanje in notranje meje 
7. Pomanjkanje moči in instrumentov moči pri varnosti, obveščevalni dejavnosti, obrambi 

in v zunanjih zadevah 
8. Težava dobrega upravljanja: demokratična legitimnost ključnih nosilcev odločanja in 

odgovornost centralne vlade 
9. Nedoločen ustavni status Unije kot zvezne države 
10. Versajska past zanašanja na mehko moč in pomanjkanje geopolitične strategije glede na 

regionalizacijo svetovnega reda 
11. Novi ustavni postopek je nastal na podlagi kriz, ki so se nakopičile v letih 2015 in 2016 
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PRILOGA	2	
VELJAVNA	USTAVA	IN	NOVI	OSNUTEK	POGODBE	
O	USTAVI	EVROPSKE	UNIJE:	VPRAŠANJA	ZA	RAZPRAVO	

	
	
	
	

1. Število členov in strani: 	

	 	 besedila strani členi 
	 Obe pogodbi skupaj 2 	 	
	 brez protokolov in izjav 	 248 467 
	 s protokoli in izjavami 	 430 	
	 Pogodba o Evropski uniji 1 40 50 
	 Pogodba o delovanju Evropske unije 1 	 	
	 brez protokolov in izjav 	 191 358 
	 s protokoli in izjavami 	 373 	
	 Listina Evropske unije o temeljnih 

pravicah 
1 17 54 

	 Novi osnutek pogodbe 1 78 205 
	

2. Brisanje, preoblikovanje ali urejanje določil, katerih pravni pomen ni jasen ali natančen 
in katerih vsebina se zdi programska, politična ali ideološka, ali pa so lex imperfecta 
zaradi pomanjkanja določb za izvajanje. Primeri vključujejo uvod obeh veljavnih pogodb, 
dele Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, določbe o usklajevalnih in dopolnilnih 
pristojnostih ter dele teh pristojnosti v različnih politikah Unije. 

3. Brisanje, preoblikovanje ali urejanje določil, ki so preveč podrobna, specifična in tehnična 
ter zato ne spadajo v ustavno besedilo, temveč v poseben protokol; in drugih pravnih 
aktov, ki določajo splošne določbe ustavnega besedila. 

4. Združitev treh pravnih aktov, Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske 
unije in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, v eno enotno pogodbo, kar bi 
preprečilo ponavljanje vzporednih določil o enakih ali podobnih ustavnih zadevah v 
dveh ali treh pravnih aktih. Listina Evropske unije o temeljnih pravicah bi bila dosledno 
vključena v glavno besedilo Ustave; konsolidirano besedilo pa bi bilo z enotno strukturo 
bolj pregledno in se ne bi ponavljalo. 

5. Nadaljnja podrobna razčlenitev konkretnih ustavnopravnih primerov je odložena zaradi 
ločevanja protokolov, uredb, statutov in tako naprej, ki se ne razumejo kot del same 
Ustave, ampak so sestavni deli širšega pravnega sistema Unije. 

6. Pravna struktura Ustave zato vsebuje precej krajše besedilo. Njena struktura je pregledna, 
kazalo vsebine pa je razumljivo običajnemu državljanu in ne samo osebju Unije, 
analitičnim službam in strokovnjakom, akademski sferi in politikom. 

7. Temeljna ustavna materija je omejena samo na izključno in deljeno pristojnost, pri čemer 
so številna področja politike, ki zadevajo usklajevalne in dopolnilne pristojnosti, 
izpuščena. Regulativna vloga Unije je zmanjšana, kar omogoča boljšo prostovoljno 
izmenjavo med sodelujočimi v podjetjih in civilno družbo.  
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8. Dodana je nova izključna pristojnost, ki vključuje nadzor zunanjih mej Unije ter njeno 

svobodo in varnost. Pristojnost na področju zunanjih zadev, varnosti in obrambe je bila 
povišana na raven izrecne deljene pristojnosti, pri čemer Unija izvaja suverene pravice, 
ki so ji jih države članice zaupale na zvezni ravni. 

9. Ustavno načelo ločevanja, delitve in usklajevanja treh pristojnosti — zakonodajne, 
izvršilne in sodne — je trdno vpeto v strukturo upravljanje Unije. Pristojnost Unije na 
področju financ je povzeta v posebnem delu Ustave, ki ureja proračun in bančni sistem 
Unije. Določene so pristojnosti zakonodajne in izvršilne veje, ki zadevajo finance in 
bančništvo. 

10. Struktura in pristojnost zakonodajnih ustanov sta skrčeni na dvodomni parlament, ki 
prevzame dolžnosti sedanjega Evropskega sveta, Sveta Evropske unije in Evropskega 
parlamenta. 

11. Delovanje sedanje Evropske komisije se prenese na izvršilno vejo oblasti, ki jo zastopa 
monokratski organ predsednika, izvoljenega na neposrednih volitvah državljanov EU ali 
parlamentov držav članic. Tako je pristojnost komajda učinkovite komisije, ki jo sestavlja 
osemindvajset članov, ki zastopajo posamezno državo članico, prenesena na predsednika 
po zgledu Združenih držav Amerike. 

12. Ustavne določbe sodnega sistema Unije ostajajo večinoma nespremenjene. Predvidene so 
nekatere izboljšave, ki dajejo sedanjemu Sodišču Evropske unije izrecen značaj 
Vrhovnega sodišča Unije in Ustavnega sodišča. 
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