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PR_COD_1rej

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. 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 predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih pravil 
o imenovanju pravnih zastopnikov za namene zbiranja dokazov v kazenskih postopkih 
(COM(2018)0226 – C8-0154/2018 – 2018/0107(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2018)0226),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 53 in 62 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0154/2018),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A9-0000/2019),

1. zavrne predlog Komisije;

2. poziva Komisijo, naj umakne svoj predlog;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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OBRAZLOŽITEV

Komisija je predlagala dva instrumenta: predlog uredbe o evropskem nalogu za predložitev in 
evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah 
(2018/0108(COD)) ter predlog direktive o določitvi harmoniziranih pravil o imenovanju 
pravnih zastopnikov za namene zbiranja dokazov v kazenskih postopkih (2018/0107(COD)), 

ki pa se razhajata. Na podlagi predlagane direktive naj bi vse države članice EU uvedle 
pravnega zastopnika, tudi tiste, ki ne sodelujejo v pravnih instrumentih, sprejetih v okviru 
naslova V v poglavju 4 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Poleg tega naj se po predlogu 
Komisije pravni zastopnik ne bi uvedel zgolj za namene predlagane uredbe, temveč tudi za 
druge prihodnje instrumente. To pomeni, da direktiva presega svoj cilj, sproža pa se tudi 
resno vprašanje glede njene pravne podlage, in sicer člena 53 in 62 PDEU. Obveznost o 
imenovanju pravnih zastopnikov bi morala torej veljati le za države članice, ki sodelujejo v 
predlagani uredbi. 

Zato je bila relevantna vsebina predlagane direktive neposredno vključena v predlagano 
uredbo kot spremljevalni ukrep vzajemnega priznavanja instrumentov v skladu s členom 82 
PDEU.


