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Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. maja 2018 o pregledu stanja na področju 

pravosodja v EU za leto 2017 (2018/2009(INI)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti členov 2, 6 in 7, 

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 70, 85, 86, 258, 259 

in 260, 

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, 

– ob upoštevanju ustreznih resolucij s področja pravne države in pravice, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni 

banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 10. aprila 

2017 z naslovom „Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017“ 

(COM(2017)0167), 

– ob upoštevanju študije Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije iz leta 

2017 z naslovom „The judicial system and economic development across EU Member 

States“ (Pravosodni sistem in gospodarski razvoj v državah članicah EU)1, 

– ob upoštevanju študije Inštituta za pravno reformo ameriške gospodarske zbornice iz 

leta 2017 z naslovom „The Growth of Collective Redress in the EU“ (Rast kolektivnih 

pravnih sredstev v EU)2, 

– ob upoštevanju zbirke statističnih podatkov po spolu Evropskega inštituta za enakost 

spolov (EIGE)3, 

– ob upoštevanju poročil Evropske komisije za demokracijo skozi pravo (Beneške 

                                                 
1  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104594/jrc104594__2017_ 

the_judicial_system_and_economic_development_across_eu_member_states.pdf 
2  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104594/jrc104594__2017_ 

the_judicial_system_and_economic_development_across_eu_member_states.pdf 
3  http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs  
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komisije), zlasti njenega seznama meril za pravno državo1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2014 o oceni pravosodja na področju 

kazenskega prava in pravne države2, 

– ob upoštevanju študije družbe Milieu iz leta 2011, naslovljene „Comparative study on 

access to justice in gender equality and anti-discrimination law“ (Primerjalna študija o 

dostopu do pravnega varstva na področju zakonodaje o enakosti spolov in 

protidiskriminacijske zakonodaje)3, 

– ob upoštevanju Priporočila Sveta Evrope o neodvisnosti, učinkovitosti in odgovornosti 

sodnikov (CM/Rec(2010)12)4, 

– ob upoštevanju študije tematskega sektorja za pravice državljanov in ustavne zadeve 

Evropskega parlamenta iz leta 2017, naslovljene „Mapping the Representation of 

Women and Men in Legal Professions Across the EU“ (Zastopanost žensk in moških v 

pravniških poklicih v EU)5,  

– ob upoštevanju letnih poročil o oceni evropskih pravosodnih sistemov, ki jih pripravlja 

Komisija Sveta Evrope za učinkovito pravosodje (CEPEJ)6, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenja Odbora za državljanske 

svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0161/2018), 

A. ker so neodvisni, učinkoviti in kakovostni pravosodni sistemi ključni za spoštovanje 

pravne države, pravičnost sodnih postopkov in zaupanje državljanov in podjetij 

pravnemu sistemu, ki zagotavlja, da lahko posamezniki in podjetja v celoti uveljavljajo 

svoje pravice; ker je uspešen pravosodni sistem neločljiv od neodvisnosti sodstva in 

podpira gospodarsko rast, ščiti temeljne pravice in je temelj za ustrezno uporabo prava 

EU; ker je pravica, ki je tudi sama po sebi vrednota, zlasti ko gre za možnost dostopa do 

sodnega varstva za državljane in spoštovanje pravice do poštenega sojenja; 

B. ker je Komisija objavila pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017, ki je 

informativno, primerjalno, nezavezujoče orodje za načelno oceno učinkovitosti, 

neodvisnosti in kakovosti nacionalnih pravosodnih sistemov, da se ugotovijo 

pomanjkljivosti, opredelijo dobre prakse in napredek ter boljše opredelijo pravosodne 

politike držav članic, pri čemer se pregled v ta namen osredotoča na parametre 

pravosodnih sistemov, ki prispevajo k izboljšanju poslovnega, naložbenega in 

                                                 
1  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-

AD(2016)007-e 
2  UL C 378, 9.11.2017, str. 136. 
3  Milieu Ltd (2011), „Comparative study on access to justice in gender equality and anti-

discrimination law“, zbirno poročilo, GD za pravosodje Evropske komisije, Bruselj. 
4  https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)12&Language=lanEnglish 

&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColo
rLogged=F5D383&direct=true 

5  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596804/IPOL_STU 
(2017)596804_EN.pdf 

6  https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp  
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potrošniškega okolja v Uniji; 

C. ker se v petem pregledu stanja na področju pravosodja v EU analizirajo zlasti vprašanja 

v zvezi z dostopom javnosti do sodnih postopkov, neodvisnostjo sodstva, kakor jo 

zaznavajo posamezniki in poslovni sektor, trenutno uporabo informacijske in 

komunikacijske tehnologije v pravosodnem sistemu in delovanjem nacionalnih 

pravosodnih sistemov na specifičnih področjih v zvezi z enotnim trgom in poslovnim 

sektorjem, predstavljen pa je tudi začetni pregled delovanja nacionalnih 

kazenskopravnih sistemov pri izvajanju zakonodaje EU o preprečevanju pranja denarja;  

D. ker pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017 ni splošna razvrstitev 

nacionalnih pravosodnih sistemov in ni njegov namen dati prednost enemu sistemu pred 

drugimi; 

E. ker bi po drugi strani pregled stanja na področju pravosodja moral biti koristen 

priročnik, ki nudi pregled najboljših praks, ki naj jih države članice uporabijo na 

področju civilnega, gospodarskega in upravnega sodstva; 

F. ker veliko podatkov o nekaterih državah članicah še vedno ni na razpolago; ker 

obstajajo razhajanja v količini in specifični vsebini podatkov, ki jih nekatere države 

članice dajo na razpolago; 

G. ker se pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017 osredotoča predvsem na 

civilno, gospodarsko in upravno sodstvo, v njem pa je predstavljen tudi začetni pregled 

delovanja nacionalnih sistemov pri izvajanju zakonodaje EU za boj proti pranju denarja 

v okviru kazenskega sodstva; 

H. ker ima ta nezavezujoč pregled to prednost, da prepoznava pozitivne in negativne trende 

ter nudi priložnost za učenje med kolegi in izmenjavo najboljših praks po celotni Uniji, 

s čimer se spodbuja in zagotavlja spoštovanje pravne države; 

I. ker je nudenje informacij o pravosodnem sistemu na uporabniku prijazen način pogoj za 

dostop do sodnega varstva; 

J. ker je treba zagotoviti pravosodne sisteme, ki bodo prilagojeni novim izzivom Evropske 

unije; 

Splošne ugotovitve 

1.  poudarja, da pravosodje utrjuje pravno državo v družbi in zagotavlja pravico vseh do 

pravičnega sojenja pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem; poziva države članice, 

naj zagotovijo, da vsaka reforma pravosodja podpira pravno državo in je skladna s 

standardi EU na področju neodvisnosti sodstva; v zvezi s tem spodbuja Komisijo, naj še 

naprej spremlja nacionalne reforme pravosodja v okviru evropskega semestra, ki prav 

tako temelji na podatkih iz pregleda stanja na področju pravosodja v EU; nadalje poziva 

Komisijo, naj oblikuje nova merila za boljše ocenjevanje skladnosti pravosodnih 

sistemov s pravno državo, pri tem pa naj se predvsem opira na seznam meril za pravno 

državo, ki ga je pripravila Beneška komisija; 

2. poziva Komisijo, naj zbere natančnejše podatke o obravnavi kršitev, ki ogrožajo 

spoštovanje pravne države in temeljne pravice, vključno s korupcijo, diskriminacijo, 

kršitvami zasebnosti ter svobodo misli, vesti, veroizpovedi, izražanja, zbiranja in 



 

 

združevanja; 

3. želi spomniti na prošnjo Komisiji iz svoje resolucije z dne 25. oktobra 2016 o 

mehanizmu EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, naj predloži predlog 

za sklenitev pakta EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, in to prošnjo 

ponavlja; poziva Komisijo, naj združi obstoječa poročila, vključno s pregledom stanja 

na področju pravosodja, dokler ta pakt ne bo začel veljati; 

4. je seznanjen s pregledom stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017 in izraža 

veliko zanimanje zanj ter poziva Komisijo, naj ob upoštevanju Pogodb in v 

posvetovanju z državami članicami spodbuja njegovo pripravo tudi v prihodnje; 

5.  poudarja, da bo vzpostavitev pregleda stanja na področju kazenskih zadev bistveno 

prispevala k oblikovanju skupnega dogovora sodnikov in tožilcev glede zakonodaje EU 

na področju kazenskega prava, s čimer se bo okrepilo medsebojno zaupanje; 

6. poziva Komisijo, naj v pregledu stanja na področju pravosodja upošteva boj proti 

korupciji, in meni, da je vključitev tega vprašanja prednostna naloga. 

7.  podpira namen te izmenjave ter poudarja, da lahko neodvisen, učinkovit in kakovosten 

pravosodni sistem spodbuja podjetja k razvoju in naložbam na nacionalni in čezmejni 

ravni, obenem pa varuje temeljne pravice državljanov in ščiti pravice potrošnikov in 

delavcev ter tako krepi njihov gospodarski prispevek; 

8. opozarja na pomen primerjalnih analiz pravosodnih sistemov za čezmejno medsebojno 

zaupanje, učinkovito sodelovanje pravosodnih organov ter oblikovanje skupnega 

pravosodnega območja in evropske pravosodne kulture; zato spodbuja Komisijo, naj 

nadaljuje z razvojem konkretnih kazalnikov za ocenjevanje spoštovanja vrednot EU, kot 

sta pravna država in spoštovanje temeljnih pravic, v praksi; 

9. meni, da mora takšna primerjava temeljiti na objektivnih merilih in dokazih, ki so 

natančno zbrani, primerjani in analizirani ob hkratnem upoštevanju posameznih 

ustavnih in pravnih okvirov; poudarja pomen zagotavljanja enake obravnave držav 

članic pri nepristranskem ocenjevanju njihovih pravosodnih sistemov; 

10. pozdravlja prizadevanja Komisije, ki želi prvič oceniti nekatere vidike kazenskega 

pravosodja s področja boja proti pranju denarja, ter Komisiji priporoča, naj sprejme 

ukrepe, potrebne za spodbujanje držav članic, da bodo poskrbele za informacije o 

trajanju sodnih postopkov na tem področju glede na začetek veljavnosti četrte in 

pozneje pete direktive o preprečevanju pranja denarja; 

11.  pozdravlja prizadevanja Komisije, da predstavi merljive podatke in oblikuje konkretne 

sklepe o tem, kako so države članice izboljšale ali še lahko izboljšajo kakovost in 

učinkovitost svojih pravosodnih sistemov, zlasti v zvezi s statusom in imenovanjem 

sodnikov, njihovo neodvisnostjo in uravnoteženostjo med spoloma; ugotavlja, da se 

podatkovna vrzel še vedno zmanjšuje, zlasti za kazalnike o učinkovitosti pravosodnih 

sistemov; vendar obžaluje, da še vedno obstajajo primeri, ko nekatere države članice 

niso zagotovile podatkov za določene kategorije, čeprav so le-ti uporabni ali 

razpoložljivi; zato poziva države članice, naj okrepijo prizadevanja za primerljivost 

podatkov in naj popolnoma sodelujejo s Komisijo tako, da posredujejo zahtevane 

podatke; poudarja, da morajo države članice še naprej zmanjševati podatkovno vrzel, da 



 

 

izpolnijo prednostne naloge za učinkovite pravosodne sisteme; poziva države članice, 

naj tesno sodelujejo s komisijo Sveta Evrope za učinkovito pravosodje in Komisijo, 

zlasti v okviru neformalne skupine nacionalnih strokovnjakov z ministrstev in različnih 

pravosodnih sistemov, da se zapolni podatkovna vrzel, ki še obstaja v nekaterih 

kategorijah pregleda stanja pravosodja; 

12. poziva države članice, naj podrobno preučijo rezultate pregleda stanja pravosodja za 

leto 2017 in ugotovijo, kaj se je treba iz tega naučiti, ter preučijo, ali je treba sprejeti 

nacionalne ukrepe, da se popravijo pomanjkljivosti v zvezi s kakovostjo, učinkovitostjo 

in neodvisnostjo njihovih nacionalnih pravosodnih sistemov; 

13. ugotavlja, da si številne države članice še vedno prizadevajo izboljšati učinkovitost 

svojih nacionalnih pravosodnih sistemov prek uvedbe reform; pozdravlja dejstvo, da so 

bile napovedane številne nove reforme v zvezi z brezplačno pravno pomočjo, 

alternativnimi metodami reševanja sporov, specializacijo sodišč in mrežo sodišč; 

Učinkovitost 

14.  poudarja pomen učinkovitih in hitrih postopkov v skladu s členom 6 Evropske 

konvencije o človekovih pravicah in členom 47 Listine EU o temeljnih pravicah; 

nadalje poudarja pomen hitrih in učinkovitih postopkov v zvezi z varstvom potrošnikov, 

intelektualno lastnino in pravico do zasebnosti podatkov; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

so ti postopki v nekaterih državah članicah še vedno preveč dolgotrajni; poudarja, da 

velika količina nerešenih zadev lahko državljane in podjetja tudi odvrača od zaupanja 

pravosodnemu sistemu, pa tudi zmanjšuje pravno gotovost, saj je zaupanje temelj 

spoštovanja pravne države; 

15.  spodbuja države članice, naj vlagajo v uporabo in nadaljnji razvoj orodij IKT v svojih 

pravosodnih sistemih, s ciljem, da bi postali dostopnejši, razumljivejši in lažje uporabni 

za vse državljane EU, zlasti za tiste, ki imajo kakršno koli obliko invalidnosti in ranljive 

skupine, vključno z narodnimi manjšinami in/ali migranti; poudarja prednosti sistemov 

IKT za čezmejno sodelovanje med pravosodnimi organi držav članic in na nacionalni 

ravni za zmanjšanje stroškov za vse vključene deležnike ter tudi za izboljšanje splošne 

učinkovitosti in kakovosti pravosodnih sistemov, recimo z elektronskim vlaganjem 

tožb, možnostjo spremljanja in vodenja postopkov na spletu in elektronsko 

komunikacijo med sodišči in odvetniki; obžaluje dejstvo, da se še ni dosegel poln 

potencial IKT sistemov po vsej EU; pozdravlja preglednost v zvezi z objavljanjem sodb 

v večini držav članic; poudarja, da razpoložljivost informacij na spletu v uporabniku 

prijazni obliki znatno prispeva k dostopnosti pravnega varstva za državljane in podjetja; 

poziva države članice, naj vse sodbe objavijo na spletu, saj bo to državljanom in 

podjetjem pomagalo, da se bodo bolj seznanili s pravosodnim sistemom, ki bo tako 

postal tudi bolj pregleden; nadalje ugotavlja, da bi to lahko prispevalo k doslednosti 

sodne prakse;  

16.  poudarja, da je treba okrepiti in povečati raznolikost usposabljanja za sodnike, saj je to 

prav tako temelj učinkovitega, neodvisnega in nepristranskega sodnega sistema; zlasti 

poudarja potrebo po usposabljanju na področjih spolnih vlog, norm in stereotipov, 

sodniške etike, spretnosti informacijske tehnologije, sodnega upravljanja, mediacije ter 

komunikacije s strankami v postopku ter mediji; poleg tega poudarja pomen primernega 

usposabljanja na področju prava EU in različnih struktur sodelovanja v EU, kot je 

Eurojust; ugotavlja, da posebna področja prava EU, kot sta avtorska pravica in 



 

 

zakonodaja na področju zasebnosti, zahtevata razumevanje tako prava kot tudi 

tehnološkega napredka; ugotavlja, da kaže, da specializacija sodnikov in sodišč 

pozitivno vplivata na učinkovitost in kakovost sodnih sistemov; poziva Komisijo, naj v 

pregledu prihodnje leto to vprašanje dodatno preuči; poudarja, da je stalno in 

sistematično usposabljanje sodnikov in drugih pravnih strokovnjakov nujno, da se 

zagotovi dosledno in kakovostno izvajanje in učinkovito zagotavljanje izvrševanja 

zakonodaje; poziva države članice, naj več vlagajo v razvoj pravosodnega usposabljanja 

in izobraževanja za pravnike, npr. sodnike, tudi v drugih državah članicah, da bi se 

izmenjale izkušnje in najboljše prakse; 

17. spodbuja države članice in institucije EU, naj podprejo nadaljnji razvoj mediacije na 

ravni EU; poziva Komisijo, naj sistematično oceni učinek mediacije v sodnih sistemih 

EU; 

Kakovost 

18.  poziva Komisijo, naj v okvir primerjalnega pregleda za naslednje leto v zvezi z 

dejavniki dostopnosti sodnih sistemov doda postopke kolektivnih pravnih mehanizmov, 

saj meni, da je dostop do pravnega varstva in učinkovitega reševanja sporov ključnega 

pomena; meni, da so ti postopki pomembno orodje za okrepitev varstva potrošnikov, 

okolja in zdravja v vseh EU, na področjih, kjer je neposredno prizadetih veliko 

tožnikov; meni, da postopki kolektivnih pravnih mehanizmov olajšajo dostop 

državljanov do sodnega varstva in učinkovitega reševanja sporov ter posledično 

odstranjujejo nepotrebne ovire, zlasti za državljane, ki živijo pod pragom revščine ali ki 

so vključeni v postopke s čezmejno razsežnostjo; 

19. ugotavlja, da večina držav članic zahteva, da stranke plačajo sodno takso ob začetku 

sodnega postopka; poudarja, da razpoložljivost brezplačne pravne pomoči in višina 

sodnih taks pomembno vplivata na dostop do pravnega varstva, zlasti za revne 

državljane, in poudarja vlogo brezplačne pravne pomoči pri zagotavljanju, da imajo 

šibkejše stranke lahko dostop do sodnega varstva pod enakimi pogoji; poudarja, da je 

pravna pomoč potrošnikom pod pragom revščine še vedno bistven dejavnik 

uravnovešanja; poudarja, da ima lahko težavnost pridobivanja brezplačne pravne 

pomoči velik odvračalni učinek, če sodna taksa in/ali odvetniški stroški predstavljajo 

znatni delež vrednosti zahtevka; meni, da bi morala biti brezplačna pravna pomoč 

vezana na prag revščine v državah članicah; vztraja, da bi bilo treba sodne stroške v 

splošnem dodatno znižati, na primer z uporabo nacionalnih elektronskih portalov e-

pravosodje; poziva države članice, naj povečajo prijaznost uporabnikom spletnih 

informacij, ki državljanom omogočajo, da ugotovijo, ali imajo pravico do brezplačne 

pravne pomoči, vključno z dostopnimi spletnimi informacijami za slabovidne osebe; 

20. poziva Komisijo, naj pred zaključkom pregleda prihodnje leto uvede nov kazalnik o 

dostopu do sodnega varstva za skupine, ki bi lahko bile ogrožene ali diskriminirane, da 

se ugotovijo možne ovire; 

21. poudarja potrebo po obravnavanju še vedno obstoječe neenakosti v zastopanosti spolov 

in znatnih vrzeli v razmerju med sodniki, in sicer na sodiščih višje stopnje/vrhovnih 

sodiščih na nacionalni ravni in ravni EU; obžaluje nedavni negativni razvoj, kar zadeva 

delež poklicnih sodnic v nekaterih državah članicah; 

22.  poudarja, da je treba v zvezi z enakostjo spolov v pravosodnih poklicih v Evropi 



 

 

opraviti še veliko dela, nenazadnje na področju dostopa do položaja sodnika, spolnih 

stereotipov, preglednosti pri imenovanju, usklajevanja poklicnega in zasebnega 

življenja in obstoja praks mentorstva; poudarja očitno neskladje med deležem žensk, 

zaposlenih na nižjih ravneh pravosodja (vključno z nesodniškim osebjem) ter na ravni 

višjih sodišč in tožilstva; spodbuja države članice, naj svoja prizadevanja, zlasti na 

področju visokega šolstva, usmerijo na ženske na sodniških položajih ter naj spodbudijo 

pozitiven pristop do žensk sodnic; 

23. opozarja na skupno izjavo Evropskega parlamenta in Sveta iz leta 20151, v kateri je bilo 

navedeno, da bi države članice morale v največji možni meri in z namenom doseganja 

cilja enakosti med moškimi in ženskami, določenega v členu 3 Pogodbe o Evropski 

uniji, zagotoviti enako zastopanost žensk in moških pri imenovanju kandidatov za 

sodnike na Splošnem sodišču Sodišča Evropske unije; poziva države članice, naj bodo 

za zgled v zvezi s tem; 

24. poudarja, da določanje finančnih sredstev še vedno v glavnem temelji na preteklih 

stroških namesto na dejanski delovni obremenitvi ali številu sodnih zahtevkov, pri 

čemer so se izdatki za pravosodni sistem na prebivalca v letu 2015 v več kot polovici 

držav članic povečali; 

25. pozdravlja večjo uporabo mehanizmov za alternativno reševanje sporov v večini držav 

članic, zlasti evropske platforme za spletno reševanje sporov (SRS) za potrošnike in 

trgovce; 

26. ugotavlja pomanjkanje razpoložljivih podatkov na področju zakonskih in starševskih 

sporov; spodbuja Komisijo, naj te podatke vključi v pregled stanja na področju 

pravosodja v EU, ko jih bodo države članice dale na razpolago, po možnosti kot vmesni 

cilj, ki naj se doseže po pregledu in po potrebi spremembi Uredbe Sveta (ES) 

št. 2201/2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih 

sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo; 

Neodvisnost 

27.  poudarja, da so neodvisnost, kakovost in učinkovitost ključne sestavine uspešnega 

pravosodnega sistema, ki pa je osrednjega pomena za pravno državo, pravičnost sodnih 

postopkov in zaupanje državljanov in podjetij pravnemu sistemu; nadalje poudarja, da 

je neodvisnost sodstva nujna sestavina demokracije; meni, da neodvisen pravosodni 

sistem na eni strani temelji na odsotnosti vmešavanja ali pritiskov vlad in politike ali 

strani z gospodarskim interesom, na drugi pa na učinkovitih jamstvih, ki jih zagotavlja 

status in položaj sodnikov ter njihov finančni položaj; poudarja, da je treba zagotoviti 

dovolj samostojnosti, da se organi pregona zaščitijo pred neustreznimi političnimi 

vplivi; zato poziva Komisijo, naj v pregled stanja vključi razdelek o statusu državnih 

tožilcev in njihovi neodvisnosti; nadalje poziva Komisijo, naj še naprej spremlja pravne 

varovalke sodniške neodvisnosti, tudi v sodelovanju z mrežo vrhovnih sodišč in sodnih 

svetov; 

28. poudarja pomen nepristranskega, torej brez samovoljne diskrecijske pravice izvršilne 

oblasti, in celovitega mehanizma za imenovanje, ocenjevanje, premeščanje ali 

razreševanje sodnikov; 
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o 

o     o 

29. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 


