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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o sodelovanju med 
Eurojustom in Gruzijo s strani Eurojusta
(13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka Sveta (13483/2018),

– ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z 
Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodni ureditvi, na podlagi 
katerih se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0484/2018),

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi 
Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala1 in zlasti člena 26a(2) 
Sklepa,

– ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve ter mnenja Odbora za pravne zadeve (A8-0065/2019),

1. odobri osnutek Sveta;

2. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

1UL L 63, 6.3.2002, str. 1.
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OBRAZLOŽITEV

Podlaga za sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo so podobni sporazumi, ki jih 
je Eurojust sklepal že v preteklosti (na primer Eurojust-nekdanja jugoslovanska republika 
Makedonija, Eurojust-ZDA, Eurojust-Norveška, Eurojust-Švica, nazadnje pa še Eurojust-
Albanija). Njihov namen je spodbujati sodelovanje v boju proti hudim kaznivim dejanjem, 
zlasti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Med drugim določajo uradnike za zvezo, 
kontaktne točke in izmenjavo informacij. Temeljijo na členu 26a(2) Sklepa Sveta 
2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta zaradi okrepitve boja proti 
hudim kaznivim dejanjem. 

Organizirane kriminalne združbe, ki izvirajo iz Gruzije, delujejo v državah članicah EU (glej 
na primer nedavni skupni ukrep Gruzije/Grčije/Francije leta 2018), Gruzija pa je pokonfliktna 
država z veliko zalogo orožja, ki je še vedno v državi in je lahko predmet trgovine z orožjem 
(glej na primer poročilo o kriminalu in varnosti za Gruzijo 2018, ministrstvo za zunanje 
zadeve ZDA). Evropska komisija v poročilu o mehanizmu za zadržanje izvzetja iz vizumske 
obveznosti (COM(2017)0815) navaja, da „so organizirane kriminalne združbe iz Gruzije še 
naprej med najpogosteje navedenimi združbami iz držav nečlanic EU, ki se ukvarjajo s 
hudimi kaznivimi dejanji in organiziranim kriminalom v EU. Organizirane kriminalne 
združbe iz Gruzije so izredno mobilne, ukvarjajo se predvsem z organiziranimi kaznivimi 
dejanji zoper lastnino (zlasti organizirani vlomi in kraje), dejavne pa so zlasti v Franciji, 
Grčiji, Nemčiji, Italiji in Španiji. Te združbe pomenijo posebno grožnjo za EU, saj se njihove 
dejavnosti pogosto označujejo kot kriminaliteta nizke intenzivnosti, vendar se njihov nadzor 
nad trgi kriminalne dejavnosti postopoma povečuje in sodelujejo z drugimi organiziranimi 
kriminalnimi združbami iz držav nečlanic EU. Gruzija je še naprej država tranzita za različno 
nezakonito blago, s katerim se trguje v EU, zlasti droge. Gruzija se čedalje pogosteje 
uporablja za pranje nezakonitih premoženjskih koristi, ki jih organizirane kriminalne združbe 
pridobijo s kaznivimi dejanji v EU in zunaj nje, ter postaja država tranzita za oprane 
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji.“ Zato lahko tak sporazum lahko 
spodbudi večje sodelovanje v boju proti organiziranemu kriminalu ter je v interesu Gruzije in 
držav članic EU, saj je organizirani kriminal nadnacionalni problem. Tak sporazum je 
dobrodošel tudi na področju pravosodnega sodelovanja, ob upoštevanju že obstoječega 
sporazuma med Europolom in Gruzijo iz leta 2017 v zvezi s policijskim sodelovanjem.

Tako sodelovanje bo tudi pomagalo gruzijskim organom pri zagotavljanju stalnega 
izpolnjevanja njihovih obveznosti, pa tudi njihovi resni zavezanosti, k preprečevanju 
organiziranega kriminala in boju proti njemu (kot so nova nacionalna strategija za boj proti 
organiziranemu kriminalu za obdobje 2017–2020, reforme policije od leta 2015 naprej, 
prizadevanja za okrepitev sodstva na podlagi poročil Sveta Evrope, sporazum z Europolom iz 
leta 2017 itd.). Komisija je celo navedla, da je za Gruzijo v zvezi z merili za liberalizacijo 
vizumskega režima „prednostna operacionalizacija sporazuma o sodelovanju, sklenjenega z 
Europolom, in sklenitev sporazuma o sodelovanju z Eurojustom“; 

V skladu s sedanjim sklepom Eurojusta se lahko sporazumi o sodelovanju med Eurojustom in 
tretjimi državami, ki vsebujejo določbe o izmenjavi osebnih podatkov, sklenejo samo, če za 
ustrezni subjekt velja Konvencija Sveta Evrope z dne 28. januarja 1981 ali če je bila izvedena 
ocena, ki potrjuje, da ta subjekt zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov. Pri tem je treba 
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poudariti, da je Gruzija omenjeno konvencijo ratificirala leta 2005 ter njen dodatni protokol 
leta 2014. 19. aprila 2018 je skupni nadzorni organ Eurojusta dal pozitivno mnenje o 
določbah sporazuma, ki zadevajo varstvo podatkov. Vendar navaja, da člen 17 osnutka 
sporazuma (varstvo podatkov) ne predvideva sporočanja kršitev varnosti osebnih podatkov 
med pogodbenicama. Skupni nadzorni organ zato priporoča, naj Eurojust ta element 
obravnava v okviru rednih posvetovalnih sestankov z gruzijskimi kolegi, kot je predvideno v 
členu 20 osnutka sporazuma, zlasti ob upoštevanju ustreznih določb policijske direktive. 
Poleg tega ta organ poziva Eurojust, naj to določbo vključi v prihodnje sporazume o 
sodelovanju s tretjimi stranmi in državami. Poročevalka podpira to izjavo. Tudi nova Uredba 
(EU) 2018/1727 o Eurojustu, ki nadomešča in razveljavlja Sklep Sveta 2002/187/JHA, 
omogoča take sporazume, pri čemer so ti ena od možnih podlag za prenos osebnih podatkov, 
pri katerem je treba upoštevati splošna načela za prenos operativnih osebnih podatkov tretjim 
državam (glej člen 56 navedene uredbe).

Zaradi vsega navedenega poročevalka podpira osnutek izvedbenega sklepa Sveta o osnutku 
Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo.
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MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI 

Claude Moraes
predsednik
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
BRUSELJ

Zadeva: Mnenje v obliki pisma o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi 
sklenitve sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo s strani 
Eurojusta (2018/0813(CNS))

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za pravne zadeve, ki mu imam čast predsedovati, je pozvan, da Odboru za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve predloži mnenje v zvezi s sklepom o osnutku 
sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo (2018/0813(CNS)). Za pripravljavko 
mnenja je imenovana Joëlle Bergeron. Odbor za pravne zadeve se je zaradi rokov za sprejetje 
poročila v vašem odboru odločil, da bo poslal svoje mnenje v obliki pisma.

Ta sklep potrjuje sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo (v nadaljevanju: 
sporazum) se predlaga odobritev sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino, s 
čimer bi se okrepilo pravosodno sodelovanje v boju proti hudemu organiziranemu kriminalu 
in korupciji. Sporazum vsebuje določbe o izmenjavi osebnih podatkov, kolegij Eurojusta pa 
ga je odobril 20. septembra 2018.

V skladu s členom 26a(2) Sklepa Sveta z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta, 
kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom Sveta 2009/426/PNZ z dne 16. decembra 2008, 
je Svet pristojen za odobritev sporazumov, ki jih Eurojust sklene s tretjimi državami ali 
mednarodnimi organizacijami. Pogoji iz navedenega člena 26a morajo biti izpolnjeni. O tej 
odobritvi bi se bilo treba posvetovati s Parlamentom.

Odbor za pravne zadeve meni, da je operativno sodelovanje Eurojusta z Gruzijo nujno za boj 
proti mednarodnemu kriminalu in krepitev pravosodnega sodelovanja v Evropi. Podpira 
sporazum in zato po izmenjavi mnenj med koordinatorji v okviru pisnega postopka in 
sprejetju mnenja na seji z dne 23. januarja 20191 predlaga odobritev izvedbenega sklepa Sveta 

1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Pavel Svoboda (predsednik), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
(podpredsednica), Jean-Marie Cavada (podpredsednik), Mady Delvaux (podpredsednica), Max Andersson, 
Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, 
Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma 
Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Lola Sánchez Caldentey (namesto Kostasa Hrisogonosa (Kostas 
Chrysogonos) v skladu s členom 200(2)).
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brez sprememb. Prav tako poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve kot pristojni odbor, naj predlaga odobritev osnutka izvedbenega sklepa Sveta o 
odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino s strani Eurojusta.

Nadejam se, da bo to pomenilo koristen prispevek k poročilu vašega odbora.

S spoštovanjem!

Pavel Svoboda
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