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Spoštovani, 

V zvezi z zgoraj navedenim predlogom Ministrstvo za zunanje zadeve podaja naslednji 
odgovor:

Pravica narodov do samoodločbe je eno temeljnih načel mednarodnega prava, ki je kot takšno 
zapisano v 1. členu Ustanovne listine Organizacije združenih narodov. Slednja predstavlja 
nekakšno ustavo sodobne mednarodnopravne skupnosti, na katerih le-ta temelji in v okviru 
katerih deluje. Načela in pravice, ki iz nje izhajajo, so kogentne, zavezujoče narave s splošnim 
učinkom. 

Evropska unija, njene članice in institucije, na katere se sklicujete, pa so pri svojem delovanju 
zavezane k doslednemu spoštovanju in razvoju mednarodnega prava, še zlasti k spoštovanju 
načel Ustanovne listine Organizacije združenih narodov (5. odstavek člena 3 Pogodbe o 
Evropski uniji). 

Evropska unija, njene institucije in države članice morajo spoštovati nacionalno identiteto držav 
članic, ki je neločljivo povezana z njihovimi temeljnimi političnimi in ustavnimi strukturami, ter 
temeljne državne funkcije, zlasti zagotavljanje ozemeljske celovitosti, vzdrževanje javnega reda 
in varovanje nacionalne varnosti (2. odstavek člena 4 Pogodbe o Evropski uniji), in se kot 
takšne ne morejo neposredno vmešavati v notranje politično dogajanje in ustavno ureditev 
oziroma organiziranost držav članic, razen če bi bilo ravnanje katere izmed držav članic v 
nasprotju s temeljnimi vrednotami in pravicami, na katerih Unija temelji (člen 7 Pogodbe o 
Evropski uniji).  

Glede na izpostavljeno, Evropska komisija, v nasprotju s tem, kar predlagate, nima pravne 
podlage, na osnovi katere bi lahko predlagala vzpostavitev pravnih okvirjev za samoodločbo 
narodov. Posledično razprave o samoodločbi narodov ostajajo na ravni Organizacije združenih 
narodov kot pristojnem forumu za tozadevno tematiko.

S spoštovanjem,

David Brozina
generalni direktor

Pri odgovoru se sklicujte na našo številko dokumenta.




	AA0698156CD501DCC12581FC0056EB44_0.in.doc

		2017-12-21T08:41:22+0100
	David Brozina




