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Vstavi se naslednje mnenje, ki sledi obrazložitvi: 

MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI 

Zadeva: Mnenje o pravni podlagi predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 

boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti 

terorizmu (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)) 

 

I. Ozadje 

 

Komisija je 2. februarja 2015 predstavila predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 

boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti 

terorizmu (COM(2015)0625 – 2015/0281(COD)).  

 

Komisija je svoj predlog utemeljila s členoma 83(1) in 82(2)(c) PDEU. V obrazložitvenem 

memorandumu, zlasti v njegovem drugem delu, ki obravnava izbiro pravne podlage in 

skladnost z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti, je Komisija pojasnila, da naj bi predlog 

nadomestil Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu1 in vzpostavil 

posodobljeno zakonodajo na ravni EU z minimalnimi pravili glede opredelitve kaznivih 

dejanj in kazenskih sankcij na področju terorističnih kaznivih dejanj, kaznivih dejanj v 

                                                 
1 Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3).  
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povezavi s teroristično skupino in kaznivih dejanj v povezavi s terorističnimi dejavnostmi. 

Posledično je člen 83(1) ustrezna pravna podlaga za predlog. 

 

Ker predlog vključuje tudi določbe, povezane s pravicami žrtev, je Komisija sprva menila, da 

mora predlog temeljiti tudi na členu 82(2)(c), ki Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu z 

rednim zakonodajnim postopkom omogoča določitev minimalnih pravil v zvezi z žrtvami 

kaznivih dejanj, v kolikor je to potrebno za lažje medsebojno priznavanje sodb in sodnih 

določb ter policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah s čezmejno 

razsežnostjo.  

 

Kot navajate v pismu, so se tri institucije na medinstitucionalnih pogajanjih dogovorile, da 

bodo črtale člen 82(2)(c) iz pravne podlage predloga. Ta sprememba je bila utemeljena s 

sodno prakso Sodišča EU, v skladu s katero velja da, če ima ukrep dvojni cilj ali ima dve 

sestavini, pri čemer je ena glavna ali prevladujoča, druga pa zgolj stranska, mora ukrep 

temeljiti samo na eni pravni podlagi, in sicer tisti, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj 

oziroma sestavino. 

 

Institucije so presodile, da je v predlogu prevladujoča sestavina vzpostavitev minimalnih 

pravil v zvezi z opredelitvijo terorizma in sankcijami zanj, vključitev pravic žrtev v direktivo 

pa je zgolj stranska. Posledično so se odločile črtati člen 82(2)(c) iz pravne podlage predloga. 

 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve je 8. decembra 2016 

glasoval o besedilu, o katerem so se institucije dogovorile v medinstitucionalnih pogajanjih. 

Glasovanje na plenarnem zasedanju je predvideno za 15. februar 2017.  

  

II. Upoštevni členi Pogodb  

 

Člen 82(2)(c) PDEU se glasi: 

 

Člen 82 

(prejšnji člen 31 PEU) 

(...) 

 

2. Evropski parlament in Svet lahko z direktivami, sprejetimi po rednem zakonodajnem 

postopku, določita minimalna pravila, potrebna za lažje vzajemno priznavanje sodb in sodnih 

odločb ter policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah s čezmejnimi 

posledicami. V teh pravilih se upoštevajo razlike med pravnimi sistemi in izročili držav 

članic. 

 

Pravila se nanašajo na: 

(...)  

 

(c) pravice žrtev kaznivih dejanj; 

(...) 

 

 

Člen 83(1) PDEU se glasi: 

 

Člen 83 

(prejšnji člen 31 PEU) 
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1. Evropski parlament in Svet lahko z direktivami, sprejetimi po rednem zakonodajnem 

postopku, določita minimalna pravila glede opredelitve 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. 

 

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. 

(...) 

 

III. Sodna praksa o pravni podlagi 

 

Izbira pravne podlage je pomembna, ker ustavna ureditev Unije temelji na načelu prenosa 

pristojnosti, njene institucije pa lahko ukrepajo samo skladno s pooblastilom, ki jim ga 

zagotavlja Pogodba1. Zato izbira pravne podlage ni diskrecijska.  

 

Iz sodne prakse Sodišča v zvezi z izbiro pravne podlage izhajajo nekatera načela. Prvič, glede 

na posledice pravne podlage v smislu stvarne pristojnosti in postopka je izbira ustrezne 

pravne podlage ustavnega pomena2. Drugič, mora izbira pravne podlage za ukrep EU temeljiti 

na objektivnih dejavnikih, ki so lahko predmet sodnega nadzora. Ti dejavniki zlasti 

vključujejo cilj in vsebino ukrepa3. Želja določene institucije, da bi pri sprejemanju 

določenega ukrepa sodelovala v večji meri, opravljeno delo v drugih pogledih na področju 

dejavnosti, ki jo zajema ukrep, ter okvir, v katerem je bil ukrep sprejet, so nepomembni4. 

 

Izbira napačne pravne podlage je zato lahko razlog za razveljavitev zadevnega akta5. 

 

Načeloma mora ukrep temeljiti na samo eni pravni podlagi. Akt lahko le „izjemoma“ temelji 

na več pravnih podlagah6. Dvojna pravna podlaga je vseeno možna, če ima ukrep hkrati več 

ciljev ali sestavin, ki so neločljivo povezani, pri tem pa ni noben drugotnega ali posrednega 

pomena glede na druge7. Če se pri pregledu ukrepa izkaže, da ima dvojni cilj ali dve sestavini, 

pri čemer je ena glavna ali prevladujoča, druga pa zgolj stranska, mora ukrep temeljiti samo 

na eni pravni podlagi, in sicer tisti, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj oziroma 

sestavino8. Poleg tega postopki, določeni v vsaki od pravnih podlag za sprejetje omenjenega 

                                                 
1 Mnenje 2/00 z dne 6. decembra 2001, Kartagenski protokol, EU:C:2001:664, točka 3; mnenje 1/08 z 

dne 30. novembra 2009, Splošni sporazum o trgovini s storitvami, EU:C:2009:739, točka 110.  
2 Mnenje 2/00 z dne 6. decembra 2001, Kartagenski protokol, EU:C:2001:664, točka 5; mnenje 1/08 z 

dne 30. novembra 2009, Splošni sporazum o trgovini s storitvami, EU:C:2009:739, točka 110. 
3 Glej med drugim sodbo z dne 25. februarja 1999, Evropski parlament proti Svetu, združeni zadevi C-164/97 in 

C-165/97, EU:C:1999:99, točka 16; sodbo z dne 30. januarja 2001, Španija proti Svetu, C-36/98, EU:C:2001:64, 

točka 59; sodbo z dne 12. decembra 2002, Komisija proti Svetu, C-281/01, EU:C:2002:761, točke 33 do 49; 

sodbo z dne 29. aprila 2004, Komisija proti Svetu, C-338/01, EU:C:2004:253, točka 55. 
4 Glej sodbo z dne 4. aprila 2000, Komisija proti Svetu, C-269/97, EU:C:2000:183, točka 44.  
5 Mnenje 2/00 z dne 6. decembra 2001, Kartagenski protokol, EU:C:2001:664, točka 5. 
6 Zadeva C-411/06, Komisija proti Parlamentu in Svetu, EU:C:2009:518, točka 47 in v njej navedena sodna 

praksa.  
7 Zadeva C-411/06, glej prejšnjo opombo. Glej tudi zadevo C-43/12, Komisija proti Parlamentu in Svetu, 

EU:C:2014:298, točka 30 in v njej navedeno sodno prakso.  
8 Zadeva C-137/12, Komisija proti Svetu, EU:C:2013:675, odstavek 53; zadeva C-411/06, Komisija proti 

Parlamentu in Svetu, EU:C:2009:518, točka 46 in v njej navedena sodna praksa; zadeva C-490/10, Parlament 

proti Svetu, EU:C:2012:525, odstavek 45; zadeva C-155/07, Parlament proti Svetu, EU:C:2008:605, odstavek 

34; 



 

PE577.046v02-00 4/7 RR\1100701SL.docx 

SL 

ukrepa, ne bi smeli biti nezdružljivi1.  

 

IV. Cilj in vsebina predlagane uredbe  

 

V členu 1 predloga, kot so ga institucije spremenile med neformalnimi pogajanji, je določen 

predmet urejanja, in sicer da se vzpostavijo „minimalna pravila glede opredelitve kaznivih 

dejanj in kazenskih sankcij na področju terorističnih kaznivih dejanj, kaznivih dejanj v 

povezavi s teroristično skupino in kaznivih dejanj v povezavi s terorističnimi dejavnostmi ter 

glede posebnih ukrepov za zaščito žrtev terorizma in pomoč zanje“. (Poudarek dodan)  

 

Od sprejetja Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu se je teroristična 

grožnja dramatično povečala in razvila, zlasti v zadnjih letih. Mednarodne in regionalne 

organizacije ob tem pojavu niso ostale nedejavne in so izdale nove standarde v obliki 

resolucij, konvencij in priporočil za učinkovitejši boj proti terorizmu. Zaradi izvajanja 

obveznosti, ki izhajajo iz teh instrumentov, je Komisija presodila, da je treba revidirati 

Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu. S tem predlogom naj bi Okvirni 

sklep Sveta 2002/475/PNZ nadomestili z novo direktivo, s katero se bo pravni okvir EU na 

področju opredelitve kaznivih dejanj, povezanih s terorističnimi dejavnostmi, prilagodil 

najnovejšim mednarodnim standardom in obveznostim.  

 

Te mednarodne standarde in obveznosti je najti zlasti v resoluciji Varnostnega sveta OZN št. 

2178(2014), sprejeti dne 24. septembra 2014, o nevarnostih, ki jih za mednarodni mir in 

varnost predstavljajo teroristična dejanja2; v dodatnem protokolu z dne 22. oktobra 20153 h 

Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma4 ter v revidirani pojasnjevalni opombi k 

priporočilu št. 5 o kaznivem dejanju financiranja terorizma iz priporočil Projektne skupine za 

finančno ukrepanje (FATF) v zvezi s financiranjem terorizma, ki so bila izdana leta 20125. 

Revidirana pojasnjevalna opomba sedaj navaja, da v skladu z resolucijo Varnostnega sveta 

OZN št. 2178(2014) priporočilo št. 5 državam nalaga, da inkriminirajo financiranje potovanja 

posameznikov, ki potujejo v državo, ki ni država njihovega stalnega prebivališča ali 

državljanstva, da bi izvedli, načrtovali ali pripravili teroristična dejanja ali pri njih sodelovali, 

ali da bi zagotovili ali prejeli usposabljanje za teroristične dejavnosti. 

 

Večji del dogovorjenega besedila dejansko obravnava uskladitev opredelitve kaznivih dejanj 

in sankcij za fizične osebe (členi 2–16) ter odgovornosti in kazni za pravne osebe (člena 17 in 

18).  

 

V členu 2 so opredeljeni pojmi, uporabljeni v nadaljnjih določbah. V členu 3 so opredeljena 

kazniva dejanja, ki bi jih bilo treba v državah članicah šteti za teroristična kazniva dejanja. V 

členu 4 so obravnavana kazniva dejanja v povezavi s teroristično skupino, državam članicam 

pa nalaga, da na podlagi te določbe kot kaznivo dejanje opredelijo vodenje teroristične 

skupine ter tudi sodelovanje v dejavnostih teroristične skupine ob zavedanju, da bo to 

                                                 
1 Zadeva C-300/89, Komisija proti Svetu (Titanov dioksid), EU:C:1991:244, točke 17–25. 
2 http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf 
3 Pogodba št. 217: dodatni protokol h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma, Riga, 22.10.2015 – 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/217 Evropska unija je dodatni protokol in 

konvencijo podpisala 22. oktobra 2015.  
4 Pogodba št. 196: Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma, Varšava, 16.5.2005 – 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196 
5 Za priporočila FATF in priloženo pojasnjevalno opombo glej: http://www.fatf-

gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandth

efinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html 
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sodelovanje prispevalo h kaznivim dejavnostim teroristične skupine. V členu 5 je opredeljeno 

kaznivo dejanje javnega ščuvanja k storitvi terorističnega kaznivega dejanja. V členu 6 je 

prepovedano novačenje oseb, da storijo teroristično kaznivo dejanje ali prispevajo k njegovi 

storitvi ali da se v ta namen pridružijo združbi ali skupini. Na podlagi člena 7 se dejanje 

zagotavljanja usposabljanja za terorizem opredeli kot kaznivo dejanje. Kot kaznivo dejanje je 

v členu 8 opredeljeno prejemanje usposabljanja za terorizem, v členu 9 pa potovanje v drugo 

državo za namene terorizma. Člen 10 državam članicam nalaga, da kot kaznivo dejanje 

opredelijo vsakršno omogočanje potovanj za teroristične namene. Člen 11 nalaga državam 

članicam, da kot kaznivo dejanje opredelijo zagotavljanje sredstev, ki se uporabijo za storitev 

terorističnega kaznivega dejanja in kaznivega dejanja v povezavi s teroristično skupino ali v 

povezavi s terorističnimi dejavnostmi. V členu 12 so zajeta druga kazniva dejanja, povezana s 

terorističnimi dejavnostmi, na primer velika tatvina, izsiljevanje ali priprava ali uporaba 

ponarejenih upravnih dokumentov v teroristične namene. Členi od 13 do 23 predloga 

zajemajo splošne določbe glede kaznivih dejanj iz členov od 3 do 12, vključno s kaznimi za 

fizične osebe (člen 15), olajševalnimi okoliščinami (člen 16), odgovornostjo pravnih oseb in 

kaznimi zanje (člena 17 in 18), sodno pristojnostjo nad kaznivimi dejanji iz predloga ter 

njihovim kazenskim pregonom (člen 19), preiskovalnimi orodji in zasegom (člen 20), ukrepi 

proti vsebinam za javno spodbujanje k terorističnim kaznivim dejanjem na spletu (člen 21), 

spremembami Sklepa Sveta 2005/671/PNZ z dne 20. Septembra 2005 o izmenjavi informacij 

in sodelovanju na področju terorističnih kaznivih dejanj1 (člen 22) ter spoštovanjem temeljnih 

pravic in svoboščin (člen 23). Členi od 27 do 31 predloga zajemajo končne določbe v zvezi z 

nadomestitvijo Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu (člen 27), 

prenosom (člen 28), obveznostjo poročanja Komisije (člen 29), začetkom veljavnosti (člen 

30) in naslovniki (člen 31).  

 

Te določbe so zajete v štirih od skupno šestih naslovov: Naslovu I – Predmet urejanja in 

opredelitev pojmov, Naslovu II – Teroristična kazniva dejanja in kazniva dejanja v povezavi s 

teroristično skupino, Naslovu III – Kazniva dejanja v povezavi s terorističnimi dejavnostmi in 

Naslovu IV – Splošne določbe v zvezi s terorističnimi kaznivimi dejanji, kaznivimi dejanji v 

povezavi s teroristično skupino in kaznivimi dejanji v povezavi s terorističnimi dejavnostmi. 

V Naslovu VI so končne določbe, ki jih vsebujejo vse direktive.  

 

Poleg navedenega predlog določa tudi ukrepe za zaščito žrtev terorizma, njihovo podporo in 

pomoč, ki so zajete v Naslovu V. To težavo obravnavajo členi od 24 do 26 ter pripadajoče 

uvodne izjave.  

 

Člen 24 državam članicam nalaga, da zagotovijo, da preiskave oziroma kazenski pregon 

kaznivih dejanj, ki so predmet direktive, niso odvisne od prijave oziroma obtožbe žrtve 

kaznivega dejanja ali druge osebe, ki jo je kaznivo dejanje prizadelo, obenem pa morajo 

zagotoviti, da so na voljo takojšnje podporne storitve, v skladu s posebnimi potrebami žrtve 

terorizma ter v skladu z mehanizmi in protokoli iz nacionalne infrastrukture za ukrepanje v 

izrednih razmerah. Obenem zagotavlja, da je na voljo ustrezna medicinska obravnava ter 

pravna pomoč za žrtve terorizma. Člen 25 državam članicam nalaga, da vzpostavijo ukrepe za 

zaščito žrtev terorizma in njihovih sorodnikov. V členu 26 so določene pravice žrtev 

terorizma s prebivališčem v drugi državi članici.  

 

Treba je omeniti, da je v teh določbah in natančneje v členih 24 in 25 več sklicevanj na 

Direktivo 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in 

                                                 
1 UL L 253, 29.9.2005, str. 22.   
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zaščite žrtev kaznivih dejanj in so ta sklicevanja tu tudi najbolj sistematična.1 Ta sklicevanja 

so sedaj na podlagi medinstitucionalnih pogajanj tudi v dogovorjenem besedilu.    

 

V. Določitev primerne pravne podlage  

 

Iz navedene analize ciljev in vsebine predloga je očitno, da je boj proti terorizmu s 

harmonizacijo kazenskega prava prevladujoča sestavina akta in je zato uporaba člena 83(1) 

PDEU kot pravne podlage povsem utemeljena.  

 

Zato je treba oceniti, ali so cilji in vsebina določb v zvezi z zaščito, podporo in pravicami 

žrtev terorizma (členi od 24 do 26 predloga) enakovredni oziroma so prav tako prevladujoča 

sestavina akta, zaradi česar bi bilo treba dodati člen 82(2)(c) PDEU kot pravno podlago 

predloga, ali pa so omenjeni členi samo obstranski, kar bi upravičevalo črtanje člena 82(2)(c) 

kot pravno podlago.   

 

V zvezi s tem je treba poudariti, da primerjalna analiza členov od 24 do 26 dogovorjenega 

besedila ter Direktive 2012/29/EU kaže, da se dogovorjeno besedilo v veliki meri opira na 

veljavne določbe in mehanizme, ne da bi vpeljevalo bistvene spremembe v veljavni pravni 

okvir. V glavnem prispeva k večji vidnosti posebnih potreb žrtev terorizma.  

 

Samo trije členi od skupno 31 obravnavajo pravice žrtev in vsaka od teh določb, skupaj s 

pripadajočimi uvodnimi izjavami, zadeva obravnavo posebnih potreb, in sicer potreb žrtev 

kaznivih dejanj, ki so opredeljena v glavnih delih besedila. Te potrebe pa so v vsakem 

primeru obravnavane tudi v veljavnem pravnem okviru in v okviru mehanizmov, ki so že bili 

vzpostavljeni z Direktivo 2012/29/EU.  

 

Dejstvo je, da se izkaže Direktiva 2012/29/EU kot zakonodaja, ki vzpostavlja splošni pravni 

okvir za zaščito, podporo in pravice žrtev terorizma. Direktiva 2012/29/EU temelji na členu 

82(2) PDEU. Določbe iz členov od 24 do 26 predloga naj bi dopolnile ta pravni okvir. V 

skladu s členom 24(7) dogovorjenega besedila se bo „[t]a direktiva [...] uporabljala poleg 

ukrepov iz Direktive 2012/29/EU in brez poseganja vanje“. 

 

Podrobna analiza teh določb in pripadajočih uvodnih izjav potrjuje to trditev. Predlog ne 

posega v opredelitev pojma „žrtev“, kot je določena v členu 2 Direktive 2012/29/EU. Prvi 

odstavek člena 24 ponovi načelo, ki je že omenjeno v uvodni izjavi 40 Direktive 2012/29/EU 

(kazenski pregon kaznivih dejanj po službeni dolžnosti). Drugi odstavek določa službe za 

podporo, ki jih že zagotavlja Direktiva 2012/29/EU, in jasno določa, da lahko specialistično 

podporo zagotavljajo „obstoječi subjekti“. Določbe tretjega in četrtega odstavka člena 24 se v 

veliki meri opirajo na Poglavje 2 Direktive 2012/29/EU o „zagotavljanju informacij in 

pomoči“. Poleg tega četrti odstavek odraža člen 26 Direktive 2012/29/EU o sodelovanju in 

usklajevanju storitev. V petem odstavku člena 24 je določena zdravstvena oskrba žrtev 

terorističnih napadov, s poudarkom, da je treba to storitev zagotavljati „v skladu z 

nacionalnim sistemom zdravstvenega varstva“. Uvodna izjava 38 in člen 4(1)(a) Direktive 

2012/29/EU že obravnavajo problem zdravstvene pomoči za žrtve. V šestem odstavku člena 

24 je določena pravna pomoč, do katere bi morale imeti dostop žrtve „v skladu s členom 13 

Direktive 2012/29/EU“. Člen 25 zadeva ukrepe za zaščito žrtev terorizma, ki bi morali biti na 

                                                 
1 Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih 

standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa 

Sveta 2001/220/PNZ (UL L 315, 14.11.2012, str. 57). 
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voljo „v skladu z Direktivo 2012/29/EU“. V členu 26 so obravnavane pravice žrtev terorizma 

s prebivališčem v drugi državi članici. Tudi člen 17 Direktive 2012/29/EU nosi naslov 

„Pravice žrtev s prebivališčem v drugi državi članici“ in vsebuje podobne določbe. 

 

V aktu so še različne druge določbe, na primer o preiskovalnih orodjih in zasegu, izmenjavi 

informacij, ukrepih v zvezi s spletnimi vsebinami, pa tudi pomočjo in podporo žrtvam. 

Vseeno pa ni videti, da bi s temi določbami sledili samostojnemu cilju sui generis. Namesto 

tega se zdi, da utrjujejo in podpirajo prevladujočo sestavino, da bi s tem zagotovili celovit 

odziv na resne kršitve vrednot, ki jih predstavlja terorizem. 

 

Zato, čeprav bi bilo obravnavanemu predlogu načeloma mogoče dodati člen 82(2)(c) PDEU 

kot pravno podlago, pa to, kot se je izkazalo iz presoje ciljev in vsebine obstoječega predloga, 

ni prevladujoč ali enakovreden cilj ali sestavina. Iz presoje tudi izhaja, da določbe 

dogovorjenega besedila o pravicah žrtev ne bi smeli obravnavati, kot da imajo ločen in 

samostojen cilj. Prav tako jih ni mogoče obravnavati drugače kot stranske glede na glavni cilj. 

Iz tega izhaja, da niso izpolnjena merila, opredeljena s sodno prakso Sodišča za izjemne 

primere, ko se lahko akt opira na različne ustrezne pravne podlage. 

 

Zato je priporočljivo, da se določbe o pravicah žrtev obravnavajo kot stranske k prevladujoči 

sestavini akta, tj. zagotoviti visoko raven varnosti s harmonizacijo vsebine kazenskega prava, 

zaradi česar je vključitev člena 82(2)(c) PDEU kot pravne podlage predloga najbrž 

nepotrebna in je njegovo črtanje upravičeno.  

 

 

VI. Sklep in priporočila 

 

V luči predhodno navedene analize izhaja, da je člen 83(1) PDEU ustrezna pravna podlaga 

predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti terorizmu in nadomestitvi 

Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu, saj je boj proti terorizmu s 

harmonizacijo kazenskega prava očitno prevladujoča sestavina akta. 

 

V skladu s tem se je Odbor za pravne zadeve na svoji seji dne 31. januarja 2017 z 18 glasovi 

za, 2 glasovoma proti in 2 vzdržanima glasovoma1 odločil, da je črtanje člena 82(2)(c) iz 

pravne podlage predloga mogoče, saj glede na presojo cilja in vsebine obstoječega predloga te 

določbe ne zadevajo prevladujočega ali enakovrednega cilja ali sestavine predloga.  

 

 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 

                                                 
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Pavel Svoboda (predsednik), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(podpredsednica), Jean-Marie Cavada (poročevalec), Mady Delvaux (podpredsednica), Max Andersson, Joëlle 

Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Sergio Gaetano Cofferati, 

Therese Comodini Cachia, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, 

Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, 

Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss in Tadeusz Zwiefka. 


