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10.1.2019 A8-0469/72 

Predlog spremembe  72 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države 

v državah članicah 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) „načelo pravne države“ se nanaša 

na vrednote Unije iz člena 2 Pogodbe o 

Evropski uniji, ki vključuje načela 

zakonitosti, vključno s preglednim, 

odgovornim, demokratičnim in 

pluralističnim postopkom sprejemanja 

zakonodaje; pravne varnosti; prepovedi 

samovoljnega ravnanja izvršilnih oblasti; 

učinkovitega sodnega varstva s strani 

neodvisnih sodišč, vključno s temeljnimi 

pravicami; delitve oblasti in enakosti pred 

zakonom; 

(a) „načelo pravne države“ iz člena 2 

Pogodbe o Evropski uniji vključuje načela 

zakonitosti, vključno s preglednim, 

odgovornim, demokratičnim in 

pluralističnim postopkom sprejemanja 

zakonodaje; pravne varnosti; prepovedi 

samovoljnega ravnanja izvršilnih oblasti; 

dostopa do sodišč in učinkovitega sodnega 

varstva pred neodvisnimi in 

nepristranskimi sodišči; delitve oblasti; 

nediskriminacije in enakosti pred 

zakonom; spoštovanja temeljnih pravic, ki 

so določene v Listini Evropske unije o 

temeljnih pravicah in mednarodnih 

pogodbah o človekovih pravicah; 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0469/73 

Predlog spremembe  73 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države 

v državah članicah 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 3a 

 Skupina neodvisnih strokovnjakov 

 1. Komisiji pri opredelitvi splošnih 

pomanjkljivosti pomaga reprezentativna 

skupina neodvisnih strokovnjakov 

(skupina strokovnjakov za pravno državo), 

ki razmere v vseh državah članicah oceni 

na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih 

meril in informacij, vključno z 

odločitvami Sodišča Evropske unije in 

Evropskega sodišča za človekove pravice, 

poročili Računskega sodišča, poročili in 

mnenji drugih institucij, organov, služb 

ali agencij Unije ter sklepov in priporočil 

ustreznih mednarodnih organizacij. 

Ocena se objavi. 

 2. Letno razpravo o oceni skupine 

strokovnjakov za pravno državo opravi 

Evropski parlament skupaj z 

nacionalnimi parlamenti. V ta namen 

nacionalni parlamenti in pristojni odbor 

Evropskega parlamenta skupaj ustanovijo 

posebno skupno parlamentarno skupino. 

Njeno organiziranost in poslovnik skupaj 

določijo Evropski parlament in nacionalni 

parlamenti v skladu s členom 9 protokola 

št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v 

Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o 

evropski uniji in Pogodbi o delovanju 
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Evropske unije. 

 3. Skupina strokovnjakov za pravno 

državo je sestavljena iz naslednjih članov: 

 (a) po enega neodvisnega strokovnjaka, ki 

ga imenuje parlament vsake države 

članice in ki je kvalificiran sodnik 

ustavnega ali vrhovnega sodišča, vendar 

ni aktivno zaposlen; 

 (b) desetih strokovnjakov, ki jih imenuje 

Evropski parlament z dvotretjinsko večino 

in ki so izbrani s seznama, ki ga 

pripravijo: 

 (i) Evropska zveza akademij za znanost in 

humanistiko (ALLEA); 

 (ii) Evropska mreža nacionalnih institucij 

za človekove pravice (ENNHRI); 

 (iii) Svet Evrope (vključno z Beneško 

komisijo, Skupino držav proti korupciji 

(GRECO) in komisarjem Sveta Evrope za 

človekove pravice); 

 (iv) Evropska komisija za učinkovitost 

pravosodja (CEPEJ) in Svet odvetniških 

združenj Evrope (CCBE) ter 

 (v) Organizacija združenih narodov 

(OZN), Organizacija za varnost in 

sodelovanje v Evropi (OVSE) in 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje 

in razvoj (OECD). 

 4. Pri sestavi skupine strokovnjakov za 

pravno državo se zagotovi enakomerna 

zastopanost spolov. 

 5. Skupina strokovnjakov za pravno 

državo svojega predsednika izbere izmed 

svojih članov. 

 6. Da bi Komisija olajšala delo skupine 

strokovnjakov za pravno državo, ji 

zagotovi sekretariat, ki ji omogoča 

učinkovito delovanje, zlasti z zbiranjem 

podatkov in informacijskih virov, ki jih je 

treba pregledati in oceniti, ter z 

administrativno podporo. 

Or. en 



 

AM\1173559SL.docx  PE631.634v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

 


