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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za ustavne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je člen 86 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) izrecna pravna podlaga za 
ustanovitev Evropskega javnega tožilstva (EJT) in določa veljaven zakonodajni 
postopek in instrument, pa tudi področje uporabe in pristojnosti bodočega EJT;

B. ker je pomembno, da EU in vse države članice učinkovito in odvračilno odkrivajo in 
preganjajo goljufije, ki vplivajo na finančne interese EU, ter tako zaščitijo 
davkoplačevalce vseh držav članic, ki prispevajo v proračun Unije;

C. ker člen 86 PDEU izrecno navaja možnost vzpostavitve okrepljenega sodelovanja v 
primeru nesoglasja;

D. ker je okrepljeno sodelovanje postopek, po katerem lahko vsaj devet držav članic 
vzpostavi napredno sodelovanje na področju, ki sodi v okvire struktur EU, a ostale 
države članice pri tem ne sodelujejo; ker okrepljeno sodelovanje sodelujočim državam 
članicam omogoča, da izpolnijo skupni cilj ali pobudo ter presežejo zastoj v pogajanjih 
ali blokado druge države članice ali držav članic, kadar je potrebno soglasje; ker bi 
morali biti v skladu s členom 20(4) Pogodbe o Evropski uniji akti, sprejeti v okviru 
okrepljenega sodelovanja, zavezujoči le za sodelujoče države članice; ker je okrepljeno 
sodelovanje omejeno na področja, na katerih EU nima izključnih pristojnosti;

E. ker v skladu s členom 328(1) PDEU Komisija in države članice, ki so že udeležene pri 
okrepljenem sodelovanju, zagotovijo, da se spodbudi udeležba čim več držav članic;

1. ponovno potrjuje odločno podporo Parlamenta vzpostavitvi učinkovitega in 
neodvisnega EJT, da bi se zmanjšala trenutna razdrobljenost prizadevanj v okviru 
nacionalnega kazenskega pregona za zaščito proračuna EU in da bi se okrepil boj proti 
goljufijam v Evropski uniji;

2. opozarja, da je Parlament sprejel tri resolucije (29. aprila 20151, 5. oktobra 20162 in 5. 
oktobra 20173) o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva; priznava, da so bili številni 
pomisleki Parlamenta, izraženi v teh resolucijah, do neke mere obravnavani v končnem 
besedilu, doseženim s pogajanji, ki ga je sprejel Svet; poziva Svet, naj s Parlamentom 
sodeluje v morebitnem prihodnjem postopku okrepljenega sodelovanja, preden 
Parlament zaprosi za odobritev končnega besedila, da bi zagotovili čim večje 
sodelovanje sozakonodajalcev Unije;

3. vendar obžaluje, da je Svet kljub konstruktivnemu in preudarnem pristopu Parlamenta k 
postopku okrepljenega sodelovanja pokazal malo zanimanja za formalno sodelovanje s 
Parlamentom pred vložitvijo prošnje za odobritev Parlamenta za končno besedilo, o 
katerem je bilo doseženo soglasje;

1 UL C 346, 21.9.2016, str. 27.
2 UL C 215, 19.6.2018, str. 18.
3 UL C 346, 27.9.2018, str. 246. 
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4. pozdravlja, da 22 držav članic že sodeluje v okrepljenem sodelovanju z EJT in opozarja 
na njegovo vključevalno naravo; spodbuja države članice, ki še ne sodelujejo, naj se čim 
prej pridružijo, da bi izboljšali učinkovitost urada;

5. je seznanjen, da se po zaključku triletne faze priprav pričakuje, da bo EJT z delom 
začelo do konca leta 2020, zaradi česar je ocena njegovega uvajanja v tej fazi 
preuranjena;

6. poudarja, da bo za uvajanje EJT potrebno učinkovito in uspešno sodelovanje med 
nacionalnimi tožilci in EJT ter z agencijami EU, kot sta Evropski urad za boj proti 
goljufijam (OLAF) in Eurojust;

7. pozorno spremlja vse doslej sprejete ukrepe za vzpostavitev EJT, vključno z 
izvedbenimi ukrepi za izbiro in imenovanje evropskega glavnega tožilca in evropskih 
tožilcev, pa tudi proračunske ukrepe;

8. poziva Komisijo, naj redno in v celoti obvešča Parlament o uvajanju in institucionalnem 
razvoju EJT v luči morebitne razširitve njegovega mandata, da bi vključeval boj proti 
čezmejnemu terorizmu.

9. pozdravlja dejstvo, da bo 18 držav članic sodelovalo v okrepljenem sodelovanju na 
področju premoženjskih razmerij zakonskih zvez in registriranih partnerskih skupnosti, 
kot se bo uporabljalo od 29. januarja 2019; poudarja, da je treba zaščititi temeljne 
pravice, vključno s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter 
prepovedjo diskriminacije.
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