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KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj pozdravlja cilj predložene uredbe da se proračun Unije zaštiti od općih nedostataka 
u pogledu vladavine prava u državama članicama, koji utječu ili bi mogli utjecati na dobro 
financijsko upravljanje ili zaštitu financijskih interesa Unije. Izvjestitelj dijeli mišljenje 
Komisije da postoji jasna veza između poštovanja vladavine prava i učinkovitog izvršenja 
proračuna Unije u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja. Također, potvrđuje da 
su neovisnost i nepristranost pravosuđa ključni za jamčenje poštovanja vladavine prava. 
Istodobno smatra da se predloženim mehanizmom Komisiji dodjeljuje odviše diskrecijske 
ovlasti. Konkretno, kriteriji za pokretanje postupka i kvalitativnu procjenu nisu jasno 
definirani, kao ni kriteriji za izbor i opseg mjera, a Komisija bi u konačnici mogla slobodno 
odlučivati o tome hoće li primijeniti određenu mjeru, koju bi mjeru trebalo primijeniti i može 
li se ta mjera naknadno ukinuti. To je tim više moguće ako se uzme u obzir da se prijedlog 
Komisije smatra odobrenim ako ga Vijeće ne odbije kvalificiranom većinom u roku od jednog 
mjeseca („glasovanje obrnutom kvalificiranom većinom”). Štoviše, čini se da predloženi 
mehanizam nema pravni temelj (članak 322. UFEU-a, na kojemu se prijedlog temelji, ne bi 
bio dovoljan). Također se čini da je taj mehanizam nerazmjeran, osobito u odnosu na 
članak 7. UEU-a, kojim mogu biti obuhvaćeni slični slučajevi nedostataka u pogledu 
vladavine prava i kojim se zahtijeva, ovisno o okolnostima, većina glasova od četiri petine 
Vijeća odnosno jednoglasnost Europskog vijeća. Izvjestitelj stoga predlaže drukčiji 
mehanizam. Također kritizira činjenicu da u izradi prijedloga uredbe nisu provedeni ni 
posebno savjetovanje s dionicima ni procjena učinka. Konkretno, u prijedlogu se predviđa da 
se u okviru izravnog i neizravnog upravljanja u skladu s člankom 62. točkama (a) i (c) 
Financijske uredbe mjere mogu primijeniti samo ako je primatelj tijelo javne vlasti. Ako taj 
uvjet nije ispunjen, dotična financijska sredstva Unije ne mogu biti predmet mjera iz 
predložene uredbe. Bez procjene učinka s pomoću koje bi se razjasnilo koliko bi proračunskih 
sredstava Unije ostalo izvan okvira zaštite predloženog mehanizma, teško je utvrditi moguće 
koristi. Izvjestitelj se također pita zašto Prijedlogom Komisiji nije nametnuta nikakva obveza 
procjenjivanja mogućnosti ukidanja mjera na vlastitu inicijativu te izvješćivanja o primjeni 
predložene uredbe. S obzirom na prethodna razmatranja, izvjestitelj predlaže da se prijedlog 
izmijeni kako slijedi. 

AMANDMANI

Odbor za ustavna pitanja poziva Odbor za proračune i Odbor za proračunski nadzor da kao 
nadležni odbori uzmu u obzir sljedeće amandmane:

Amandman 1

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1) Vladavina prava jedna je od 
temeljnih vrijednosti na kojima se Unija 
temelji. Kako se podsjeća u članku 2. 

(1) Unija se temelji na vrijednostima 
poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, 
demokracije, jednakosti, vladavine prava i 
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Ugovora o Europskoj uniji, te su 
vrijednosti zajedničke državama 
članicama.

poštovanja ljudskih prava, uključujući i 
prava pripadnika manjina. U skladu s 
člancima 2. i 7. Ugovora o Europskoj 
uniji (UEU), države članice i institucije 
Unije dužne su poštovati, štititi i promicati 
te vrijednosti, zajedničke svim državama 
članicama u društvu u kojemu 
prevladavaju pluralizam, 
nediskriminacija, tolerancija, pravda, 
solidarnost i ravnopravnost žena i 
muškaraca. Člankom 2. UEU-a ne 
predviđa se nikakva hijerarhija među tim 
vrijednostima.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom uvodna izjava nastoji uskladiti sa stvarnim tekstom članka 2. UEU-a.

Amandman 2

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1.a) Države članice propisno i iskreno 
surađuju kako bi preuzele obveze koje 
proizlaze iz članstva u Uniji, kao što je 
navedeno u Ugovoru o Europskoj uniji.

Amandman 3

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2) Vladavina prava zahtijeva da se sve 
javne ovlasti provode u okviru ograničenja 
utvrđenih propisima, u skladu s 
vrijednostima demokracije i temeljnih 
prava, a pod nadzorom neovisnih i 
nepristranih sudova. Posebice zahtijeva da 
se poštuje12 načelo zakonitosti7, pravne 
sigurnosti8, zabrane proizvoljnosti izvršne 
vlasti9, diobe vlasti10 i učinkovite sudske 
zaštite koju provode neovisni sudovi11.

(2) Vladavina prava zahtijeva da se sve 
javne ovlasti provode u okviru ograničenja 
utvrđenih propisima, u skladu s 
vrijednostima demokracije i temeljnih 
prava, a pod nadzorom neovisnih i 
nepristranih sudova. Posebice zahtijeva da 
se poštuju12 načela zakonitosti7, pravne 
sigurnosti8, zabrane proizvoljnosti izvršne 
vlasti9, diobe vlasti10 i učinkovite sudske 
zaštite koju provode neovisni sudovi11.
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_____________________________ _____________________________

7 Presuda Suda od 29. travnja 2004., CAS 
Succhi di Frutta, C-496/99 
PECLI:EU:C:2004:236, točka 63.

7 Presuda Suda od 29. travnja 2004., CAS 
Succhi di Frutta, C-496/99 
PECLI:EU:C:2004:236, točka 63.

8 Presuda Suda od 12. studenoga 1981., 
Amministrazione delle finanze dello Stato 
protiv Srl Meridionale Industria Salumi i 
drugi; Ditta Italo Orlandi & Figlio i Ditta 
Vincenzo Divella protiv Amministrazione 
delle finanze dello Stato. Spojeni predmeti 
od 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, 
točka 10.

8 Presuda Suda od 12. studenoga 1981., 
Amministrazione delle finanze dello Stato 
protiv Srl Meridionale Industria Salumi i 
drugi; Ditta Italo Orlandi & Figlio i Ditta 
Vincenzo Divella protiv Amministrazione 
delle finanze dello Stato. Spojeni predmeti 
od 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, 
točka 10.

9 Presuda Suda od 21. rujna 1989., 
Hoechst, spojeni predmeti 46/87 i 227/88, 
ECLI:EU:C:1989:337, točka 19.

9 Presuda Suda od 21. rujna 1989., 
Hoechst, spojeni predmeti 46/87 i 227/88, 
ECLI:EU:C:1989:337, točka 19.

10 Presuda Suda od 10. studenoga 2016., 
Kovalkovas, C-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, točka 36.; presuda 
Suda od 10. studenoga 2016., PPU 
Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, 
točka 35.; i presuda Suda od 22. prosinca 
2010., DEB, C-279/09, 
ECLI:EU:C:2010:811, točka 58.

10 Presuda Suda od 10. studenoga 2016., 
Kovalkovas, C-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, točka 36.; presuda 
Suda od 10. studenoga 2016., PPU 
Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, 
točka 35.; i presuda Suda od 22. prosinca 
2010., DEB, C-279/09, 
ECLI:EU:C:2010:811, točka 58.

11 Presuda Suda od 27. veljače 2018., 
Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses protiv Tribunal de Contas C-
64/16, ECLI:EU:C:2018:117, točke 31., 
40.–41.

11 Presuda Suda od 27. veljače 2018., 
Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses protiv Tribunal de Contas C-
64/16, ECLI:EU:C:2018:117, točke 31., 
40.–41. presuda Suda od 25. srpnja 2018., 
LM, C-216/18, PPU, 
ECLI:EU:C:2018:586, točke 63. – 67.

12 Komunikacija Komisije „Novi okvir EU-
a za jačanje vladavine prava”, COM(2014) 
158 final, Prilog I.

12 Komunikacija Komisije „Novi okvir EU-
a za jačanje vladavine prava”, COM(2014) 
158 final, Prilog I.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom uvodna izjava nastoji uskladiti s najnovijom sudskom praksom Suda.

Amandman 4

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Neovisnost sudbene vlasti posebice 
podrazumijeva da je predmetno tijelo u 
stanju izvršavati svoje pravosudne funkcije 
potpuno autonomno te da nije izloženo 
hijerarhijskim ograničenjima ili podređeno 
ijednom drugom tijelu, da ne prima 
naredbe ili naputke ni iz jednog izvora te 
da je stoga zaštićeno od vanjskih 
intervencija ili pritisaka koji bi mogli 
umanjiti neovisnu prosudbu njegovih 
članova i utjecati na njihove odluke. 
Jamstva neovisnosti i nepristranosti 
zahtijevaju propise, osobito one koji se 
odnose na sastav tijela i imenovanje i 
trajanje mandata te osnovu za odbijanje i 
razrješenje dužnosti njegovih članova kako 
bi se otklonila svaka opravdana sumnja u 
neovisnost tog tijela od utjecaja vanjskih 
čimbenika i njegovu neutralnost u odnosu 
na interese o kojima odlučuje.

(7) Neovisnost sudbene vlasti posebice 
podrazumijeva da je predmetno tijelo u 
stanju izvršavati svoje pravosudne funkcije 
potpuno autonomno te da nije izloženo 
hijerarhijskim ograničenjima ni podređeno 
nijednom drugom tijelu, da ne prima 
naredbe ili naputke ni iz kojeg izvora te da 
je stoga zaštićeno od vanjskih intervencija 
ili pritisaka koji bi mogli umanjiti neovisnu 
prosudbu njegovih članova i utjecati na 
njihove odluke. Neovisnost pravosuđa 
ujedno podrazumijeva jednaku distancu u 
odnosu na stranke u postupku i njihove 
interese u pogledu predmeta postupka. Za 
taj su aspekt potrebni objektivnost i 
nepostojanje interesa u pogledu ishoda 
postupaka, osim stroge primjene 
vladavine prava. Jamstvo neovisnosti i 
nepristranosti zahtijeva pravila, prije 
svega o sastavu tijela i imenovanjima, 
trajanju mandata te osnovi za suzdržanost,
odbijanje i razrješenje dužnosti njegovih 
članova, kako bi se otklonila svaka 
opravdana sumnja u neovisnost tog tijela 
od utjecaja vanjskih čimbenika i njegovu 
neutralnost u odnosu na interese o kojima 
odlučuje.

(Vidjeti izmjenu za novu uvodnu izjavu 7.a Prijedloga.)

Obrazloženje

Ovom se izmjenom uvodna izjava nastoji uskladiti s najnovijom sudskom praksom Suda 
(osobito vidjeti predmet C-216/18, točke 63. – 67.).

Amandman 5

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7a) Zahtjev za neovisnost pravosuđa 
također podrazumijeva da stegovni sustav 
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koji vrijedi za osobe koje imaju sudsku 
funkciju posjeduje potrebna jamstva kako 
bi se uklonio rizik od toga da se taj sustav 
upotrebljava kao sustav političke kontrole 
nad sadržajem sudskih odluka. Pravila 
kojima se utvrđuju, prije svega, 
disciplinski prekršaji i stvarno primjenjive 
kazne, kojima se  predviđa sudjelovanje 
neovisnog tijela u skladu s postupkom 
kojim se u cijelosti štite prava utvrđena 
člancima 47. i 48. Povelje, posebno pravo 
na obranu, i u okviru kojih se utvrđuje 
mogućnost provedbe sudskih postupaka 
kojima se osporavaju odluke stegovnih 
tijela, čine skup jamstava ključnih za 
očuvanje neovisnosti pravosuđa.

(Vidjeti izmjenu uvodne izjave 7. Prijedloga.)

Obrazloženje

Ovom se izmjenom uvodna izjava nastoji uskladiti s najnovijom sudskom praksom Suda 
(osobito vidjeti predmet C-216/18, točke 63. – 67.).Amandman 6

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(11 a) Komisija bi trebala biti u 
mogućnosti stalno pratiti stanje u 
državama članicama u pogledu vladavine 
prava i mehanizam EU-a za demokraciju;  
vladavina prava i temeljna prava mogli bi 
se uspostaviti prema zahtjevu Europskog 
parlamenta iz njegove rezolucije od 25. 
listopada 2016.1a

_________

1a Rezolucija Europskog parlamenta od 
25. listopada 2016. s preporukama 
Komisiji o uspostavi mehanizma EU-a za 
demokraciju, vladavinu prava i temeljna 
prava (2015/2254(INL)), SL C 215,
19.6.2018., str. 162.–177.
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Amandman 7

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12) Za utvrđivanje općeg nedostatka 
potrebno je da Komisija provede 
kvalitativnu ocjenu. Ocjena se može 
donijeti na temelju informacija iz svih 
dostupnih izvora i priznatih institucija, 
uključujući presude Suda Europske unije, 
izvješća Revizorskog suda te zaključke i 
preporuke mjerodavnih međunarodnih 
organizacija i mreža, primjerice tijela 
Vijeća Europe, Europske mreže vrhovnih 
sudova i Europske mreže pravosudnih 
vijeća.

(12) Za utvrđivanje općeg nedostatka 
potrebno je da Komisija provede 
nepristranu i transparentnu  kvalitativnu 
ocjenu. Ona bi se trebala temeljiti na 
informacijama iz svih dostupnih izvora i 
priznatih institucija, uključujući uvjete i 
vrijeme u okviru kojih države članice 
usvajaju, provode i primjenjuju 
odgovarajuća poglavlja pravne stečevine, 
presude Suda Europske unije, izvješća 
Revizorskog suda, rezolucije Europkog 
parlamenta te zaključke i preporuke 
mjerodavnih međunarodnih organizacija i 
mreža, primjerice tijela Vijeća Europe, 
Europske mreže vrhovnih sudova i 
Europske mreže pravosudnih vijeća.

(Vidjeti izmjene članka 5. stavka 2. Prijedloga.)

Amandman 8

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(14 a) Ključno je da se u slučaju općih 
nedostataka u pogledu vladavine prava u 
državama članicama u potpunosti očuvaju 
legitimni interesi krajnjih primatelja i 
korisnika programa ili fonda na koje se 
mjere odnose te na njih ne bi trebale 
utjecati povrede prava za koje nisu 
odgovorni. Komisija bi pri predlaganju 
takvih mjera trebala uzimati u obzir 
moguć utjecaj na krajnje primatelje i 
korisnike te aktivno nadzirati poštovanje 
pravne obveze država članica da nastave 
izvršavati plaćanja nakon što donese 
mjere u skladu s ovom Uredbom.  U 
slučaju bilo kakve povrede od strane 
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države članice, Komisija bi trebala 
obavijestiti krajnje primatelje i korisnike o 
njihovim pravima.

Amandman 9

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(14 b) Komisija bi prije predlaganja 
konkretnih mjera trebala biti obvezna 
procijeniti moguće posljedice takvih mjera 
na nacionalni proračun predmetne države 
članice, vodeći pritom računa o načelima 
proporcionalnosti i nediskriminacije.

Amandman 10

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(15) Kako bi se osigurala jedinstvena
provedba ove Uredbe te uzimajući u obzir 
važnost financijskih učinaka mjera koje se 
uvode u skladu s ovom Uredbom, trebalo 
bi dodijeliti provedbene ovlasti Vijeću, 
koje bi trebalo djelovati na temelju 
prijedloga Komisije. Radi 
pojednostavnjenja postupka donošenja 
odluka koje su potrebne kako bi se zaštitili 
financijski interesi Unije trebalo bi 
primjenjivati glasovanje obrnutom 
kvalificiranom većinom.

(15) Kako bi se osigurala ujednačena
provedba ove Uredbe te uzimajući u obzir 
važnost financijskih učinaka mjera koje se 
uvode u skladu s njom, trebalo bi Komisiji 
dodijeliti provedbene ovlasti. 

Amandman 11

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.a (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(15a) U pogledu učinka mjera koje su 
uvedene sukladno ovoj Uredbi na 
proračun Unije, one bi trebale stupiti na 
snagu tek nakon što Europski parlament i 
Vijeće odobre prijenos sredstava u 
proračunsku rezervu u iznosu jednakom 
vrijednosti donesenih mjera. Kako bi se 
zajamčilo brzo donošenje odluka o 
mjerama koje su potrebne za zaštitu 
financijskih interesa Unije, takvi prijenosi 
trebali bi se smatrati odobrenima, osim 
ako ih u utvrđenom roku Europski 
parlament ili Vijeće (koje djeluje 
kvalificiranom većinom) ne izmijeni ili 
odbije.

Amandman 12

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(16) Prije predlaganja donošenja bilo 
koje mjere u skladu s ovom Uredbom 
Komisija treba obavijestiti predmetnu 
državu članicu zašto smatra da u toj državi 
članici postoji opći nedostatak u pogledu 
vladavine prava. Državi članici trebalo bi 
omogućiti da dostavi primjedbe. Komisija i 
Vijeće trebali bi uzeti u obzir te primjedbe.

(16) Prije predlaganja donošenja bilo 
koje mjere u skladu s ovom Uredbom 
Komisija bi trebala obavijestiti predmetnu 
državu članicu o razlogu iz kojeg smatra da 
u toj državi članici postoji opći nedostatak 
u pogledu vladavine prava. Komisija bi 
smjesta trebala izvijestiti Europski 
parlament i Vijeće o toj obavijesti i 
njezinu sadržaju. Predmetnoj državi 
članici trebalo bi omogućiti da dostavi 
primjedbe, a Komisija bi te primjedbe 
trebala uzeti u obzir.

Amandman 13

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(17) Vijeće bi na prijedlog Komisije 
trebalo ukinuti mjere sa suspenzivnim 

(17) Komisija bi trebala ukinuti mjere 
sa suspenzivnim učinkom i poslati 
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učinkom ako je situacija koja je dovela do 
uvođenja tih mjera ispravljena u dostatnoj 
mjeri.

prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću 
za potpuno ili djelomično ukidanje 
proračunske rezerve za te mjere ako je 
situacija koja je dovela do uvođenja tih 
mjera ispravljena u dostatnoj mjeri.

Amandman 14

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(18) Komisija treba obavještavati 
Europski parlament o svim mjerama koje 
su predložene i donesene u skladu s ovom 
Uredbom.

Briše se.

Amandman 15

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) „vladavina prava” odnosi se na 
vrijednost Unije utvrđenu u članku 2. 
Ugovora o Europskoj uniji koja obuhvaća 
sljedeća načela: načelo zakonitosti, koje 
podrazumijeva transparentan, odgovoran, 
demokratski i pluralistički proces 
donošenja propisa; načelo pravne 
sigurnosti; načelo zabrane proizvoljnosti 
izvršne vlasti; načelo učinkovite sudske 
zaštite koju provode neovisni sudovi, 
uključujući zaštitu temeljnih prava; te 
načelo diobe vlasti i jednakosti pred 
zakonom;

(a) „vladavina prava” tumači se 
uzimajući u obzir vrijednosti Unije 
sadržane u članku 2. Ugovora o Europskoj 
uniji i u kriterijima za članstvo u Uniji 
sadržanim u članku 49. Ugovora; ona 
obuhvaća načelo zakonitosti, koje 
podrazumijeva transparentan, odgovoran, 
demokratski i pluralistički proces 
donošenja propisa; načelo pravne 
sigurnosti; načelo zabrane proizvoljnosti 
izvršne vlasti; načelo učinkovite sudske 
zaštite koju provode neovisni i nepristrani
sudovi, uključujući zaštitu temeljnih prava; 
te načelo diobe vlasti i jednakosti pred 
zakonom;

Amandman 16

Prijedlog uredbe
Članak 2.a (novi)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 2.a

Praćenje

Komisija kontinuirano prati i ocjenjuje 
provodi li se pravo Unije ispravno i 
poštuje li se vladavina prava.

Amandman 17

Prijedlog uredbe
Članak 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Mjere Uvjeti za zaštitu proračuna Unije

(Vidjeti izmjene članaka 3., 4. i 5. Prijedloga.)

Obrazloženje

Naslov ovog članka trebalo bi uskladiti s njegovim stvarnim sadržajem.

Amandman 18

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(f) učinkovita i pravodobna suradnja s 
Europskim uredom za borbu protiv 
prijevara i Uredom europskog javnog 
tužitelja u njihovim istragama ili kaznenim 
progonima u skladu s odgovarajućim 
pravnim aktima i načelom lojalne suradnje.

(f) učinkovita i pravodobna suradnja s 
Europskim uredom za borbu protiv 
prijevara, ako predmetna država članica s 
njime surađuje, i s Uredom europskog 
javnog tužitelja u njihovim istragama ili 
kaznenim progonima u skladu s 
odgovarajućim pravnim aktima i načelom 
lojalne suradnje.

Obrazloženje

Ne surađuju sve države članice s Uredom europskog javnog tužitelja.Amandman 19
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Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ca) ugrožavanje sposobnosti države 
članice da poštuje obveze članstva u Uniji, 
uključujući sposobnost učinkovite 
provedbe pravila, standarda i politika koji 
su sastavni dio prava Unije;

Amandman 20

Prijedlog uredbe
Članak 4. – glava

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Sadržaj mjera Mjere za zaštitu proračuna Unije

(Vidjeti izmjene članaka 3., 4. i 5. Prijedloga.)

Obrazloženje

Naslov ovog članka trebalo bi uskladiti s njegovim stvarnim sadržajem. 

Amandman 21

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Može se donijeti jedna ili više 
sljedećih odgovarajućih mjera:

1. Ako su ispunjeni uvjeti iz 
članka 3., može se donijeti jedna od 
sljedećih mjera ili više njih:

(Vidjeti izmjene članaka 3. i 5. Prijedloga.)

Obrazloženje

Predlaže se preciznija formulacija.

Amandman 22

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka 2.a (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2 a) kad je to primjenjivo, obustava 
neizravnog upravljanja i njegova zamjena 
izravnim upravljanjem;

Obrazloženje

Ovom se izmjenom predlaže dodatna mjera za zaštitu proračuna Unije.

Amandman 23

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ako odlukom o donošenju mjera 
nije utvrđeno drukčije, uvođenje 
odgovarajućih mjera ne utječe na obvezu 
tijela javne vlasti iz stavka 1. točke (a) ili 
država članica iz stavka 1. točke (b) da 
provedu program ili fond na koji se mjera 
odnosi, a osobito obvezu isplate sredstava 
krajnjim primateljima ili korisnicima.

2. Uvođenje mjera iz stavka 1. ne 
utječe na obvezu tijela javne vlasti iz 
stavka 1. točke (a) ili država članica iz 
stavka 1. točke (b) da provedu program ili 
fond na koji se mjera odnosi, a osobito 
obvezu isplate sredstava krajnjim 
primateljima ili korisnicima. Komisija 
aktivno prati poštuju li se zakonska prava 
krajnjih primatelja i korisnika. Ako 
Komisija ima dokaze da država članica ne 
ispunjava svoju obvezu osiguravanja 
isplata i poštovanja legitimnih interesa 
krajnjih primatelja ili korisnika, 
poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi 
pomogla tim primateljima ili korisnicima 
u izvršenju njihovih zahtjeva. Ne 
primjenjuje se članak 68. stavak 1. točka 
(b) Uredbe (EU, Euratom) br. XXXX 
(Uredba o zajedničkim odredbama).

(Vidjeti izmjene članaka 3. i 5. Prijedloga.)

Obrazloženje

Parlament je u svojoj Rezoluciji od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u izjavio da smatra da 
„krajnji korisnici proračuna Unije nikako ne mogu biti žrtve kršenja pravila za koja nisu 
odgovorni” (vidjeti točku 119.). Stoga u dotičnom slučaju ne bi trebalo primjenjivati 
članak 68. stavak 1. točku (b) predložene Uredbe o zajedničkim odredbama (COM(2018 375), 
prema kojemu je nacionalno tijelo obvezno zajamčiti isplatu korisniku podložno dostupnosti 
financiranja.



AD\1169808HR.docx 15/23 PE627.943v02-00

HR

Amandman 24

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Poduzete mjere razmjerne su vrsti, 
ozbiljnosti i opsegu općeg nedostatka u 
pogledu vladavine prava. U što većoj su 
mjeri usmjerene na djelovanja Unije na 
koja taj nedostatak utječe ili bi mogao 
utjecati.

3. Poduzete mjere razmjerne su vrsti, 
ozbiljnosti, trajanju i opsegu općeg 
nedostatka u pogledu vladavine prava. One 
su u što većoj mjeri usmjerene na 
djelovanja Unije na koja utječe ili bi 
mogao utjecati taj nedostatak.

Amandman 25

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Ako Komisija utvrdi da postoje 
opravdani razlozi na temelju kojih može 
smatrati da su ispunjeni uvjeti iz članka 3., 
predmetnoj državi članici šalje pisanu 
obavijest s navedenim razlozima na 
temelju kojih je došla do svojeg zaključka.

1. Ako Komisija ima opravdane 
razloge na temelju kojih može smatrati da 
su ispunjeni uvjeti iz članka 3., predmetnoj 
državi članici šalje pisanu obavijest s 
navedenim razlozima na temelju kojih je 
došla do tog zaključka. Komisija bez 
odgode obavještava Europski parlament i 
Vijeće o takvoj obavijesti i njezinu 
sadržaju.

Amandman 26

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Komisija u obzir može uzeti sve 
relevantne informacije, uključujući odluke 
Suda Europske unije, izvješća Revizorskog 
suda i zaključke i preporuke relevantnih 
međunarodnih organizacija.

2. Komisija prije pisane obavijesti u 
skladu sa stavkom 1. uzima u obzir sve 
relevantne informacije, uključujući uvjete i 
vrijeme u okviru kojih država članica 
usvaja, provodi i primjenjuje 
odgovarajuća poglavlja pravne stečevine 
te, kad je to moguće, odluke Suda 
Europske unije, izvješća Revizorskog suda 
i rezolucije Europskog parlamenta. 
Također uzima u obzir zaključke i 
preporuke relevantnih međunarodnih 
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organizacija, a osobito:

i. popis mjerila za vladavinu prava 
koji je sastavila Venecijanska komisija,

ii. preporuku Vijeća Europe 
CM/Rec(2010)12 „Suci: neovisnost, 
učinkovitost i odgovornosti”,

iii. izvješće Venecijanske komisije o 
neovisnosti pravosudnog sustava – Dio I.: 
neovisnost sudaca (CDL-AD(2010)004), 

iv. izvješće Venecijanske komisije –
Dio II.: tužiteljstvo (CDL-AD(2010)040) i

v. relevantna izvješća o evaluaciji i 
sukladnosti Skupine država protiv 
korupcije (GRECO).

Obrazloženje

Jasnijim navođenjem mogućih izvora smjernica mogle bi se poboljšati transparentnost, 
sljedivost i provjerljivost predloženog mehanizma, kao i pravna sigurnost te neproizvoljnost 
ovlasti koje se dodjeljuju Komisiji. 

Amandman 27

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Predmetna država članica dostavlja 
sve tražene informacije te može iznijeti 
primjedbe u roku koji je odredila Komisija, 
koji nije kraći od mjesec dana od datuma 
obavještavanja o zaključku. Države članice 
u svojim primjedbama mogu predložiti 
donošenje korektivnih mjera.

4. Predmetna država članica dostavlja 
sve tražene informacije te može iznijeti 
primjedbe u roku koji je odredila Komisija, 
a koji nije kraći od jednog mjeseca ni duži 
od tri mjeseca od datuma obavještavanja o 
zaključku. Države članice u svojim 
primjedbama mogu predložiti donošenje 
korektivnih mjera.

Amandman 28

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Pri odlučivanju o podnošenju 
prijedloga odluke o odgovarajućim 

5. Pri odlučivanju o donošenju odluke 
o odgovarajućim mjerama Komisija uzima 
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mjerama Komisija uzima u obzir 
dostavljene informacije i eventualne 
primjedbe predmetne države članice te 
primjerenost predloženih korektivnih 
mjera.

u obzir dostavljene informacije i 
eventualne primjedbe predmetne države 
članice te primjerenost predloženih 
korektivnih mjera.

Amandman 29

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6. Ako utvrdi da postoji opći 
nedostatak u pogledu vladavine prava, 
Komisija Vijeću dostavlja prijedlog 
provedbenog akta o odgovarajućim 
mjerama.

6. Ako utvrdi da postoji opći 
nedostatak u pogledu vladavine prava, 
Komisija provedbenim aktom donosi 
odluku o mjerama iz članka 4.

Amandman 30

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6.a Uz donošenje odluke, Komisija 
istovremeno Europskom parlamentu i 
Vijeću podnosi prijedlog za prijenos 
sredstava u proračunsku rezervu u iznosu 
jednakom vrijednosti donesenih mjera. 
Odstupajući od članka 31. stavaka 4. i 6. 
Financijske uredbe, Europski parlament i 
Vijeće raspravljaju o prijedlogu za 
prijenos u roku od četiri tjedna otkad obje 
institucije zaprime prijedlog. Prijedlog za 
prijenos smatra se odobrenim osim ako 
Parlament, odlučujući većinom danih 
glasova, ili Vijeće, odlučujući 
kvalificiranom većinom, ne izmijeni ili 
odbije prijedlog. Odluka stupa na snagu 
ako u tom razdoblju ni Europski 
parlament ni Vijeće ne odbiju prijedlog za 
prijenos. Ako Europski parlament ili 
Vijeće izmijene prijedlog za prijenos, 
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primjenjuje se članak 31. stavak 8. 
Financijske uredbe.

Amandman 31

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 6.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6.b Komisija u prijedlogu podnesenom 
u skladu sa stavkom 6. jamči da se u 
potpunosti štite legitimni interesi krajnjih 
primatelja ili korisnika programa ili fonda 
na koji se mjera odnosi. Komisija također 
procjenjuje moguće posljedice smanjenja 
financiranja Unije na nacionalni 
proračun predmetne države članice vodeći 
računa o načelima proporcionalnosti i 
nediskriminacije.

(Vidjeti izmjene članaka 3. i 4. Prijedloga.)

Obrazloženje

Parlament je u svojoj Rezoluciji od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u izjavio da smatra da 
„krajnji korisnici proračuna Unije nikako ne mogu biti žrtve kršenja pravila za koja nisu 
odgovorni”, da „proračun Unije nije pravi instrument za rješavanje povreda članka 2. UEU-
a” i da bi „država članica trebala snositi financijske posljedice neovisno o izvršenju 
proračuna” (vidjeti točku 119.).

Amandman 32

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7. Smatra se da je Vijeće donijelo 
prijedlog ako ga u roku od mjesec dana 
od Komisijina donošenja ne odbije 
kvalificiranom većinom.

Briše se.

(Vidjeti izmjenu uvodne izjave 15. Prijedloga.)

Amandman 33
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Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

8. Vijeće može kvalificiranom 
većinom izmijeniti prijedlog Komisije te 
donijeti izmijenjeni tekst u obliku odluke 
Vijeća.

Briše se.

Amandman 34

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Predmetna država članica u bilo 
kojem trenutku može Komisiji dostaviti 
dokaze da je opći nedostatak u pogledu 
vladavine prava ispravljen ili da više ne 
postoji.

1. Predmetna država članica u bilo 
kojem trenutku može Komisiji dostaviti 
dokaze da je opći nedostatak u pogledu 
vladavine prava dostatno ispravljen ili da 
više ne postoji.

Amandman 35

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Komisija procjenjuje situaciju u 
predmetnoj državi članici. Nakon što opći 
nedostaci u pogledu vladavine prava na 
temelju kojih su donesene odgovarajuće
mjere budu u cijelosti ili djelomično 
uklonjeni, Komisija Vijeću dostavlja 
prijedlog odluke o djelomičnom ili 
potpunom ukidanju tih mjera. Primjenjuje 
se postupak utvrđen u članku 5. stavcima
2., 4., 5., 6. i 7.

Komisija na zahtjev predmetne države 
članice ili na vlastitu inicijativu 
procjenjuje situaciju u toj državi članici. 
Nakon što su opći nedostaci u pogledu 
vladavine prava na temelju kojih su 
donesene relevantne mjere u cijelosti ili 
djelomično uklonjeni, Komisija donosi 
odluku o djelomičnom ili potpunom 
ukidanju tih mjera. Istovremeno Komisija 
podnosi Europskom parlamentu i Vijeću 
prijedlog o potpunom ili djelomičnom 
ukidanju proračunske rezerve povezane s 
donesenim mjerama. Primjenjuje se 
postupak utvrđen u članku 5. 
stavcima 2., 4., 5., 6., 6.a i 6.b.
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Obrazloženje

Komisija bi trebala moći djelovati na vlastitu inicijativu, a ne samo na zahtjev predmetne 
države članice. Također se predlaže preciznija formulacija.

Amandman 36

Prijedlog uredbe
Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 7. Briše se.

Obavještavanje Europskog parlamenta

Komisija odmah obavještava Europski 
parlament i Vijeće o svim mjerama 
predloženima ili donesenima u skladu s 
člancima 4. i 5.

Amandman 37

Prijedlog uredbe
Članak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 7.a

Izvješćivanje

Komisija najkasnije pet godina nakon 
stupanja ove Uredbe na snagu 
Europskom parlamentu i Vijeću podnosi 
izvješće o njezinoj primjeni, osobito o 
učinkovitosti donesenih mjera.

Izvješće je prema potrebi popraćeno 
odgovarajućim prijedlozima.

Amandman 38

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog 
dana od dana objave u Službenom listu 

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog 
dana od dana objave u Službenom listu 
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Europske unije. Primjenjuje se od 
1. siječnja 2021.

Europske unije.
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