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19.10.2016 A8-0283/3 

Predlog spremembe  3 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Uvedba mehanizma EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice 

2015/2254(INL) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava N 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

N. ker je izboljšanje učinkovitosti 

pravosodnih sistemov v državah članicah 

ključen vidik pravne države, ker je 

bistveno za zagotavljanje enakega 

obravnavanja, sankcioniranje vladnih 

zlorab in preprečevanje arbitrarnosti ter ker 

ga je Komisija opredelila kot enega od 

glavnih elementov strukturnih reform v 

evropskem semestru, letnem ciklu za 

usklajevanje ekonomskih politik na ravni 

Unije; ker je neodvisna pravna stroka eden 

od temeljev svobodne in demokratične 

družbe; 

N. ker je izboljšanje učinkovitosti 

pravosodnih sistemov v državah članicah 

ključen vidik pravne države, ker je 

bistveno za zagotavljanje enakega 

obravnavanja, sankcioniranje vladnih 

zlorab in preprečevanje arbitrarnosti; ker je 

neodvisna pravna stroka eden od temeljev 

svobodne in demokratične družbe; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/4 

Predlog spremembe  4 

Barbara Spinelli, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Uvedba mehanizma EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice 

2015/2254(INL) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. do ustrezne spremembe Pogodb 

priporoča ustanovitev celovitega 

mehanizma Unije za demokracijo, pravno 

državo in temeljne pravice, ki bi vključeval 

vse ustrezne deležnike, zato prosi 

Komisijo, naj do septembra 2017 na 

podlagi člena 295 PDEU predloži predlog 

za sklenitev pakta EU za demokracijo, 

pravno državo in temeljne pravice v obliki 

medinstitucionalnega sporazuma o 

določitvi ureditve, ki bi omogočala lažje 

sodelovanje institucij Unije in njenih držav 

članic v okviru člena 7 PEU, ter povezala, 

uskladila in dopolnila obstoječe 

mehanizme, pri tem pa naj upošteva 

podrobna priporočila iz Priloge in vključi 

možnost, da se paktu EU za demokracijo, 

pravno državo in temeljne pravice 

pridružijo vse institucije in organi EU, ki 

to želijo; 

1. priporoča ustanovitev celovitega 

mehanizma Unije za demokracijo, pravno 

državo in temeljne pravice, ki bi vključeval 

vse ustrezne deležnike, zato prosi 

Komisijo, naj do septembra 2017 na 

podlagi člena 295 PDEU predloži predlog 

za sklenitev pakta EU za demokracijo, 

pravno državo in temeljne pravice v obliki 

medinstitucionalnega sporazuma o 

določitvi ureditve, ki bi omogočala lažje 

sodelovanje institucij Unije in njenih držav 

članic, ter povezala, uskladila in dopolnila 

obstoječe mehanizme, pri tem pa naj 

upošteva podrobna priporočila iz Priloge; 

priporoča, da se vzpostavi poseben 

zavezujoč mehanizem, s katerim bi pakt 

EU za demokracijo, pravno državo in 

temeljne pravice razširili na vse institucije 

in organe EU. 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/5 

Predlog spremembe  5 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Merja Kyllönen, 

Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Uvedba mehanizma EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice 

2015/2254(INL) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. zlasti priporoča, da pakt EU za 

demokracijo, pravno državo in temeljne 

pravice vključuje preventivne in korektivne 

elemente ter da velja za vse države članice 

in tri glavne institucije Unije enako, pri 

čemer se spoštujejo načela subsidiarnosti, 

nujnosti in sorazmernosti; 

3. zlasti priporoča, da pakt EU za 

demokracijo, pravno državo in temeljne 

pravice vključuje preventivne in korektivne 

elemente ter da velja za vse države članice 

in institucije Unije enako, pri čemer se 

spoštujejo načela subsidiarnosti, nujnosti in 

sorazmernosti; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/6 

Predlog spremembe  6 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Merja Kyllönen, 

Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Uvedba mehanizma EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice 

2015/2254(INL) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 

pomanjkanja preglednosti in 

demokratične odgovornosti Evroskupine; 

priporoča, da se pakt EU za demokracijo, 

pravno državo in temeljne pravice 

uporablja tudi za Evroskupino; 

Or. en 



 

AM\1107506SL.docx  PE589.721v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

19.10.2016 A8-0283/7 

Predlog spremembe  7 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Merja Kyllönen, 

Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Uvedba mehanizma EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice 

2015/2254(INL) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6a. želi opomniti, da finančna, 

gospodarska in socialna kriza ter ukrepi, 

sprejeti v boju proti njej, korenito vplivajo 

na velik del prebivalstva; poudarja, da so 

socialne pravice v skladu z mednarodnimi 

pogodbami, Evropsko konvencijo o 

varstvu človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin in Evropsko socialno listino 

temeljne pravice; zato poziva Komisijo, 

naj v svojem predlogu o paktu EU za 

demokracijo, pravno državo in temeljne 

pravice ustrezno upošteva socialne 

pravice in izpolni svojo obvezo v skladu s 

členom PDEU socialne cilje vključiti v vse 

evropske pobude; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/8 

Predlog spremembe  8 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Uvedba mehanizma EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice 

2015/2254(INL) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 – alinea 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 - s spremembo člena 269 PDEU se 

zagotovi, da lahko Sodišče preveri 

zakonitost odločitev, sprejetih v skladu s 

členom 7 PEU; 

Or. en 

 

 


