TANJA FAJON 2014 - 2019
MANDAT V ŠTEVILKAH
Govori med plenarnim zasedanjem, intervencije: 153 (povprečno 31 na leto oz. 2,5 na
zasedanje)
Poročila kot poročevalka: 4
Poročila kot poročevalka v senci: 11
Mnenja kot poročevalka v senci: 3
Predlogi resolucij: 53
Vprašanja za ustni odgovor: 23
Večje interpelacije: 1
Pisne obrazložitve glasovanja: 6
Vprašanja za pisni odgovor: 68
Število stažistov: 30 (dvomesečni plačan staž)
Število obiskovalcev: 2000
Pisna državljanska vprašanja: 200
Razstave, prireditve Bruselj: Iztrebimo vse divjake 2015; Terra Magica 2015, Skupaj za
solidarnost 2018
Publikacije: Zbornik o izobraževanju otrok beguncev (2017); Zbornik o ekstremizmu (2018)
Uspešne pobude: Državljan Evrope: Tomo Križnar, 2016; »Evropski dan boja proti zlorabam
otrok«, 2015
Nagrade in priznanja:
Dvakrat izvoljena za podpredsednico S&D v mandatu 2014 – 2019
Častna meščanka Sarajeva, 2019
Častni doktorat Univerze v Bihaću, 2017
Uvrstitev med 40 najvplivnejših evropskih poslancev - Politico, 2016 in 2017
Ključ državljanov BiH, 2014
PRIZADEVANJA IN DOSEŽKI V MANDATU:
Največji dosežki v odboru LIBE
1)

Boj za vladavino prava in demokracijo

- boj za temeljne pravice, zlasti varovanje osebnih podatkov: imela sem
odločilno vlogo pri presoji skladnosti sporazuma EU - Kanada s temeljno listino o človekovih
pravicah EU: evropsko sodišče je ugotovilo neskladnost in EU je bila prisiljena vse sporazume
PNR spremeniti
- boj za pravice manjšin, invalidov, skupnosti LGBTI: poziv in vprašanje EK glede
zaposlovalnih kvot za invalide; pobudnica strategije LGBTI; pobudnica prve resolucije o
interseksualnih osebah ...
- boj za demokracijo in svobodo medijev: pobude in konference

- boj proti ksenofobiji in nestrpnosti: 5 let vodja delovne skupine v S&D; s
stroko smo oblikovali priporočila v boju proti ekstremizmu, sovražnemu govoru, nestrpnosti
in terorizmu
- boj za vladavino prava: predlagala sem sprožitev 7. člena proti Madžarski in
Poljski ter opozorila predsednika EP in EK, da v Sloveniji ne pristajamo na politične voditelje,
ki zaradi političnih interesov potvarjajo zgodovinska dejstva, širijo nestrpnost in strah ali pa
politiko postavljajo nad razsodbe sodišč, kot se je to zgodilo v primeru arbitražne razsodbe o
meji med Slovenijo in Hrvaško.
2)

Schengenska reforma: varovanje meja, odprava notranjih kontrole in sistematičen nadzor
v bazah podatkov
- Sloveniji sem zagotovila dodatnih 70 milijonov evrov za boljšo varnost meja in
boljše upravljanje z migracijami, kar pomeni večjo varnost slovenskih (in evropskih)
državljanov.
– kot poročevalka sem zagotovila ambiciozno reformo, ki preprečuje zlorabe nadzora
na notranjih mejah (primer Avstrija)
– zagotovila sem vpeljavo novega sistema za nadzor meja (sistem vstopov in
izstopov), ki zagotavlja ravnotežje med varnostjo in zaščito podatkov. S
- sprejeta je bila moja ključna zahteva, da se podatki ljudi, ki niso osumljeni ničesar,
hranijo največ 3 leta, in da se evropski državljani izključijo iz tega sistema.

4)

Reforma azilnega sistema
– kot poročevalka za t. i. kvalifikacijsko uredbo sem zagotovila prenovo pravil: več
pravic držav članicam pri obravnavi, a hkrati več zaščite za ranljive skupine (razširitev
definicije družine) in več pravic iskalcem azila (absolutna prepoved vračanja).

5)

Vizumska liberalizacija za Kosovo
–kot poročevalka sem zagotovila sprejetje vizumske liberalizacije za Kosovo v EP.
Podprla sem številne zakonske spremembe, dopolnila, predloge, ki bodo oz. že pomembno
vplivajo na vsakodnevno življenje slovenskih državljanov:
- zaživela je GDPR
- odpravljeno je plačljivo mobilno gostovanje po EU (roaming)
- prepoved zaračunavanja provizij pri plačilih s karticami
- več pravic za delavce: nov Evropski organ za delo, evropski steber socialnih pravic, nova
direktiva o napotenih delavcih, ki bodo v drugih državah EU uživali enake pravice kot
domači državljani, podpora enakemu plačilu za enako delo na istem mestu; ukrepi za
pomoč velikemu številu Slovencev, ki delajo denimo v Avstriji, otroški dodatki
- varovanje okolja: sveženj ukrepov za krožno gospodarstvo, prepoved plastike in
plastičnih vrečk za enkratno uporabo do 2021., zmanjšanje izpustov, Pariški sporazum,
prepoved uporabe pesticida glifosata …
- ratifikacija Istanbulske konvencije o prepovedi nasilja nad ženskami

-

-

-

davčna pravičnost (Panamapapers, Luxleaks); prvič sprejet CBCR – country by country
reporting – da se zagotovi, da se davki multinacionalk plačujejo tam, kjer so ustvarjeni
dobički
EU seznam davčnih oaz
Evropska otroška jamstvena shema (European child guarantee) - za otroke, ki so na
pragu revščine – brezplačen vrtec, šolanje, zdravstvena oskrba
zaščita žvižgačev;
institut evropskega javnega tožilstva ...
potrojitev povečanja sredstev za Erasmus+
dokončna implementacija evropskega stebra socialnih pravic v naslednjem mandatu,
kjer se S&D zavzema, da se na ravni EU zaščiti ljudi, ki so zaposleni v atipičnih oblikah
dela (prekarci, navidezni samozaposleni).
jamstvena shema za mlade (pripravništvo, zaposlitev 4 mesece po koncu izobraževanja
ali brezposelnosti)

Delo na področju redkih bolezni:
- 2017: zagon mreže parlamentarnih ambasadorjev redkih bolezni; 2018 povečanje proračuna za zdravljenje RB; februar 2019 - resolucija o pomanjkljivem
izvajanju direktive o čezmejnem zdravljenju s posebnim poudarkom na redkih
boleznih
SKUPNO DELO SLOVENSKIH MEP
- promocija čebel, čebelarstva, vzpostavitev medenega zajtrka v EP in Mednarodnega dne
čebel.
- uspešen nominacije za državljana Evrope: Boris Pahor, Čebelarska zveza Slovenije
- v besedilo o pridobivanju sredstev iz kohezijskega sklada na področju stanovanjske politike
nam je uspelo vnesti dodatek »potresnega utrjevanja«; to pomeni, da bi s pomočjo
evropskih sredstev v prihodnje omogočili tudi protipotresno utrditev (obnovo) stavb;
pobudo je dala MOL.
- dobri projekti, pri katerih smo se povezali posamezni poslanci: primer – s Francijem
Bogovičem sva v Bruslju pripravila zelo odmevno premiero dokumentarnega filma Terra
Magica o slovenskih vinarjih Goriških brd ter njihovo predstavitev.
RAZHAJANJA
-EPP poslanci so glasovali proti sprožitvi 7. člena za Madžarsko (s tem so podprli
nedemokratične poteze premierja Orbana)
-EPP poslanci so glasovali proti izključitvi stranke Fidesz iz svoje politične družine, kljub
dokazanim kršitvam
-SDS poslanci so glasovali proti posredovanju Evropske komisije pri reševanju arbitražnega
spora

