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9.1.2019 A8-0469/79 

Predlog spremembe  79 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Neodvisnost sodstva zlasti 

predpostavlja, da zadevni organ svoje 

sodne funkcije izvaja povsem samostojno, 

ne da bi bil kakor koli hierarhično povezan 

ali komur koli podrejen in ne da bi 

prejemal kakršne koli ukaze ali navodila, 

ter da je s tem zaščiten pred zunanjimi 

posegi ali pritiski, ki lahko ogrozijo 

neodvisnost presoje njegovih članov in 

vplivajo na njihove odločitve. Jamstvo 

neodvisnosti in nepristranskosti zahteva 

pravila, zlasti v zvezi s sestavo organa ter 

imenovanjem, trajanjem funkcij in razlogi 

za zavrnitev in odstavitev njegovih članov, 

na podlagi katerih je mogoče zavrniti vsak 

upravičen dvom pri posameznikih o 

zavarovanosti navedenega organa pred 

zunanjimi vplivi in o njegovi nevtralnosti 

glede interesov, s katerimi se srečuje. 

(7) Neodvisnost sodstva zlasti 

predpostavlja, da zadevni organ svoje 

sodne funkcije izvaja povsem samostojno, 

ne da bi bil kakor koli hierarhično povezan 

ali komur koli podrejen in ne da bi 

prejemal kakršne koli ukaze ali navodila, 

ter da je s tem zaščiten pred zunanjimi 

posegi ali pritiski, ki lahko ogrozijo 

neodvisnost presoje njegovih članov in 

vplivajo na njihove odločitve. Neodvisnost 

sodstva pomeni tudi, da je zagotovljena 

enaka distanca do strank spora in 

njihovih posamičnih interesov glede 

predmeta spora. Ta vidik zahteva 

spoštovanje objektivnosti in neobstoj 

interesa glede izida spora, razen stroge 

uporabe pravnih pravil. Jamstvo 

neodvisnosti in nepristranskosti zahteva 

pravila, zlasti v zvezi s sestavo organa ter 

imenovanjem, trajanjem funkcij in razlogi 

za vzdržanost, zavrnitev in odstavitev 

njegovih članov, na podlagi katerih je 

mogoče zavrniti vsak upravičen dvom pri 

posameznikih o zavarovanosti organa pred 

zunanjimi vplivi in o njegovi nevtralnosti 

glede interesov, s katerimi se srečuje. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/80 

Predlog spremembe  80 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 

Uvodna izjava 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) Zahteva za neodvisnost sodstva 

predpostavlja tudi, da disciplinska 

ureditev, ki velja za osebe, ki opravljajo 

sodno funkcijo, vsebuje potrebne 

varovalke za izognitev nevarnosti, da bi 

bila ta ureditev uporabljena za politični 

nadzor nad vsebino sodnih odločb. 

Pravila, ki opredeljujejo ravnanje, ki 

pomeni disciplinsko kršitev, in sankcije, ki 

jih je mogoče uporabiti, ki predvidevajo 

posredovanje neodvisnega organa v 

skladu s postopkom, v katerem so v celoti 

zagotovljene pravice iz členov 47 in 48 

Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah, zlasti pravica do obrambe, in ki 

predvidevajo možnost sodnega 

izpodbijanja odločitev disciplinskih 

organov, so bistveno jamstvo za ohranitev 

neodvisnosti sodne oblasti. 

Or. en 
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Predlog spremembe  81 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 2a 

 Spremljanje 

 Komisija stalno spremlja in ocenjuje, ali 

se zakonodaja Unije izvršuje pravilno in 

ali se spoštuje pravna država.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/82 

Predlog spremembe  82 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 4 – odstavek 1 – točka a – točka 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) kjer je primerno, prekinitev 

posrednega upravljanja in uvedba 

neposrednega upravljanja; 

Or. en 

 

 


