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Predlog spremembe 40
Philip Bradbourn

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1. odobri pobudo Republike Slovenije, 
Francoske republike, Češke republike, 
Kraljevine Švedske, Slovaške republike, 
Združenega kraljestva Velike Britanije in 
Severne Irske ter Zvezne republike 
Nemčije, kakor je bila spremenjena;

1. zavrne pobudo Republike Slovenije, 
Francoske republike, Češke republike, 
Kraljevine Švedske, Slovaške republike, 
Združenega kraljestva Velike Britanije in 
Severne Irske ter Zvezne republike 
Nemčije;

Or. en

Obrazložitev

Ta pobuda bi bila v popolnem nasprotju s temeljnimi načeli pravičnosti, kot jih opredeljujejo 
države članice, ki uporabljajo obče pravo. Pobuda je odveč, saj že obstajajo druga sredstva 
pravosodnega sodelovanja.

Predlog spremembe 41
Ioannis Varvitsiotis

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(1a) Z uporabo ukrepov na evropski ravni, 
s katerimi bi se zagotovila večja 
usklajenost in medsebojno priznavanje 
sodb v kazenskih zadevah, in s sprejetjem 
določenih evropskih določb in praks v 
kazenskih zadevah je treba okrepiti 
medsebojno zaupanje v evropsko območje 
svobode, varnosti in pravice v kazenskih 
zadevah .

Or. el
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na pojmu spodbujanja sitema evropskega kazenskega prava.

Predlog spremembe 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(1a) Okvirni sklep o procesnih pravicah 
pri kazenskih postopkih (še vedno v 
obravnavi v Svetu) je predpogoj za dobro 
delovanje tega okvirnega sklepa; za 
izvajanje območja svobode, varnosti in 
pravice je nujno treba sprejeti okvirni 
sklep o procesnih pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 43
Panayiotis Demetriou

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(4) Zato so potrebne jasne in skupne 
rešitve, ki bi opredelile razloge za 
zavrnitev in določile manevrski prostor 
izvršilnega organa.

(4) Zato so potrebne jasne in skupne 
rešitve, ki bi opredelile razloge za 
zavrnitev izvršitve odločbe, izdane v 
nenavzočnosti, in določile manevrski 
prostor izvršilnega organa.

Or. en
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Predlog spremembe 44
Sarah Ludford

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(6) V skupnih rešitvah glede razlogov za 
zavrnitev v obstoječih zadevnih okvirnih 
sklepih bi morala biti upoštevana 
raznolikost razmer na področju obvestitve 
obtožene osebe o pravici do ponovnega 
sojenja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 45
Panayiotis Demetriou

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(6) V skupnih rešitvah glede razlogov za 
zavrnitev v obstoječih zadevnih okvirnih 
sklepih bi morala biti upoštevana 
raznolikost razmer na področju obvestitve 
obtožene osebe o pravici do ponovnega 
sojenja.

(6) V skupnih rešitvah glede razlogov za 
zavrnitev v obstoječih zadevnih okvirnih 
sklepih bi morala biti upoštevana 
raznolikost razmer v zvezi s pravico 
obveščanja zadevne osebe o pravici do 
ponovnega sojenja ali pritožbe ter o 
pravici, da je prisotna na tem sojenju ali v 
pritožbenem postopku, in da se vsebina 
zadeve skupaj z novimi dokazi ponovno 
preuči, z možnostjo, da se prvotna 
odločitev razveljavi.

Or. en
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Predlog spremembe 46
Sarah Ludford

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(6a) Priznanje in izvršitev odločbe, izdane 
na podlagi sojenja, na katerem zadevna 
tožena strnka ni bila osebno navzoča, se 
ne bi smela zavrniti, če je na podlagi 
informacij države izdajateljice mogoče 
ustrezno sklepati, da je bila tožena stranka 
osebno povabljena ali kako drugače 
dejansko uradno obveščena o 
predvidenem datumu in kraju sojenja. V 
zvezi s tem se razume, da bi morala biti 
zadevna oseba o tem obveščena 
pravočasno, kar pomeni dovolj zgodaj, da 
se je lahko udeležila sojenja in učinkovito 
uveljavila svojo pravico do obrambe. Vse 
informacije morajo biti na voljo v jeziku, 
ki ga tožena stranka razume.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se dosegel pozitiven učinek na pravico do obrambe, bi moral predlog pojasniti, da je za 
ustrezno obveščanje odgovorna država izdajateljica, ki mora biti zmožna dokazati 1) da je 
bilo poslano uradno obvestilo o postopku in da je obtožena stranka dejansko prejela 
obvestilo; 2) da je bil pravni zastopnik pisno pooblaščen, da zastopa toženo stranko v 
postopku; 3) da je bila tožena stranka v jeziku, ki ga razume, obveščena o pravici do 
ponovnega sojenja in o veljavnih rokih, v katerih ga lahko zahteva.

Predlog spremembe 47
Sarah Ludford

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(7a) Priznanje in izvršitev odločbe, izdane 
v sodni obravnavi, na kateri tožena 
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stranka ni bila osebno navzoča, se ne bi 
smela zavrniti, če je toženo stranko, ki je 
bila ustrezno obveščena o načrtovanm 
sojenju, na sojenju zastopal pravni 
zastopnik, ki ga je izbrala in ga za to pisno 
pooblastila, s čemer se zagotovi, da je 
pravna pomoč praktična in učinkovita.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se dosegel pozitiven učinek na pravico do obrambe, bi moral predlog pojasniti, da je za 
ustrezno obveščanje odgovorna država izdajateljica, ki mora biti zmožna dokazati 1) da je 
bilo poslano uradno obvestilo o postopku in da je obtožena stranka dejansko prejela 
obvestilo; 2) da je bil pravni zastopnik pisno pooblaščen, da zastopa toženo stranko v 
postopku, in da je bilo zastopanje praktično in učinkovito; 3) da je bila tožena stranka v 
jeziku, ki ga razume, obveščena o pravici do ponovnega sojenja in o veljavnih rokih, v katerih 
ga lahko zahteva.

Predlog spremembe 48
Sarah Ludford

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(7b) Na ponovnem sojenju, ki sledi 
obsodbi v nenavzočnosti, mora biti tožena 
stranka v enakem položaju kot nekdo, ki 
se mu sodi prvič. Zato ima zadevna oseba 
pravico, da je navzoča na ponovnem 
sojenju, vsebina primera, vključno z 
novimi dokazi se (ponovno) preuči, 
ponovno sojenje lahko vodi do 
razveljavitve prvotne odločbe, tožena 
stranka pa se lahko pritoži zoper novo 
odločbo.

Or. en

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da je na ponovnem sojenju, ki sledi obsodbi v nenavzočnosti, tožena 
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stranka v enakem položaju kot nekdo, ki se mu sodi prvič. Zlasti mora po ponovnem sojanju 
obstajati pravica do pritožbe v skladu s členom 2 protokola št. 7 k Evropski konvenciji o 
človekovih pravicah in členom 14(5) Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih 
pravicah.

Predlog spremembe 49
Panayiotis Demetriou

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1
Okvirni sklep 2002/584/JHA
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

4. Za namene tega okvirnega sklepa 
"odločba, izdana v nenavzočnosti," pomeni 
zaporno kazen ali ukrep, ki vključuje 
odvzem prostosti, če se oseba ni udeležila 
postopka, iz katerega izhaja ta odločba.";

4. Za namene tega okvirnega sklepa 
"odločba, izdana v nenavzočnosti," pomeni 
zaporno kazen ali ukrep, ki vključuje 
odvzem prostosti, če se oseba ni udeležila 
sodnega postopka, iz katerega izhaja ta 
odločba.";

Or. en

Predlog spremembe 50
Panayiotis Demetriou

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Okvirni sklep 2002/584/JHA
Člen 4a – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(a) bila osebno povabljena ali prek 
pristojnega zastopnika pravočasno in v 
skladu z nacionalnim pravom države 
članice izdajateljice odločbe obveščena o 
načrtovanem datumu in kraju obravnave, 
ki se je zaključila z odločbo, izdano v 
nenavzočnosti, ter bila obveščena o 
dejstvu, da se lahko takšna odločba izda v 
primeru, če se oseba ne udeleži sojenja;

(i) bila oseba osebno povabljena ali prek 
pristojnega zastopnika ali kako drugače 
pravočasno in v skladu z nacionalnim 
pravom države članice izdajateljice
ustrezno obveščena o načrtovanem datumu 
in kraju sojenja, ki se je zaključilo z 
odločbo, izdano v nenavzočnosti, in 
obveščena o dejstvu, da se lahko takšna 
odločba izreče v primeru, če se oseba ne 
udeleži sojenja,
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Or. en

Predlog spremembe 51
Kathalijne Maria Buitenweg

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Okvirni sklep 2002/584/JHA
Člen 4a – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(a) bila osebno povabljena ali prek 
pristojnega zastopnika pravočasno in v 
skladu z nacionalnim pravom države 
članice izdajateljice odločbe obveščena o 
načrtovanem datumu in kraju obravnave, 
ki se je zaključila z odločbo, izdano v 
nenavzočnosti, ter bila obveščena o 
dejstvu, da se lahko takšna odločba izda v 
primeru, če se oseba ne udeleži sojenja;

(a) bila neposredno osebno povabljena ali 
je na drug način pravočasno uspešno 
prejela informacije o načrtovanem datumu 
in kraju sojenja, ki se je zaključilo z 
odločbo, izdano v nenavzočnosti, in 
obveščena o dejstvu, da se lahko takšna 
odločba izreče v primeru, če se oseba ne 
udeleži sojenja; ali

Or. en

Predlog spremembe 52
Kathalijne Maria Buitenweg

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Okvirni sklep 2002/584/JHA
Člen 4a – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(aa) bila seznanjena z načrtovanim 
sojenjem in je pooblastila pravnega 
zastopnika, ki ga je izbrala, določila in 
plačala zadevna oseba ali ga je plačala 
država, ta zastopnik pa je med sojenjem 
zastopal zadevno osebo; ali

Or. en
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Predlog spremembe 53
Panayiotis Demetriou

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Okvirni sklep 2002/584/JHA
Člen 4a – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(i) ji bo vročena vsaj peti dan po predaji in 
bo izrecno obveščena o pravici do 
ponovnega sojenja in pravici, da je 
prisotna na tem sojenju;

(i) ji bo vročena osebno takoj in v vsakem 
primeru najkasneje v treh dneh po predaji 
in bo izrecno obveščena o pravici do 
ponovnega sojenja ali pritožbe in pravici, 
da sodeluje na obravnavi;

Or. en

Predlog spremembe 54
Panayiotis Demetriou

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Okvirni sklep 2002/584/JHA
Člen 4a – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(ii) bo imela vsaj […]¹ dni, da zahteva 
ponovno sojenje;

(ii) bo imela pravico, da zahteva ponovno 
sojenje ali se pritoži v ustreznem roku.

¹ Rok bo določen naknadno.

Or. en

Predlog spremembe 55
Sarah Ludford

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Okvirni sklep 2002/584/JHA
Člen 4a
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Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

Izvršilni sodni organ lahko tudi zavrne 
izvršitev evropskega naloga za prijetje, ki 
je bil izdan za izvršitev zaporne kazni ali 
ukrepa, ki vključuje odvzem prostosti, če je 
bila odločba izdana v nenavzočnosti, razen 
če je v evropskem nalogu za prijetje 
navedeno, da je zadevna oseba:

Izvršilni sodni organ lahko tudi zavrne 
izvršitev evropskega naloga za prijetje, ki 
je bil izdan za izvršitev zaporne kazni ali 
ukrepa, ki vključuje odvzem prostosti, če je 
bila odločba izdana v nenavzočnosti, razen 
če je na podlagi informacij, ki jih priskrbi 
pravosodni organ izdaje, mogoče ustrezno 
sklepati, da je bila zadevna oseba:

(a) pravočasno in v jeziku, ki ga je 
razumela,

(a) bila osebno povabljena ali prek 
pristojnega zastopnika pravočasno in v 
skladu z nacionalnim pravom države 
članice izdajateljice odločbe obveščena o 
načrtovanem datumu in kraju obravnave, 
ki se je zaključila z odločbo, izdano v 
nenavzočnosti, ter bila obveščena o 
dejstvu, da se lahko takšna odločba izda v 
primeru, če se oseba ne udeleži sojenja; 

(i) osebno povabljena ali kako drugače 
dejansko uradno obveščena o 
predvidenem datumu in kraju sojenja, ki 
se je zaključilo z odločbo, in sicer tako, da 
je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila 
oseba seznanjena s sojenjem,

ter

(ii) osebno obveščena s pisnim obvestilom 
uradnih oblasti, da se odločba lahko 
izreče, če ni prisotna na sojenju,

ali

(b) osebno povabljena ali kako drugače 
dejansko uradno obveščena o 
načrtovanem datumu in kraju sojenja, je 
pisno pooblastila pravnega zastopnika, da 
jo zastopa na sojenju,
ali

(b) potem, ko ji je bila vročena odločba, 
izdana v nenavzočnosti, in je bila izrecno 
obveščena o pravici do ponovnega sojenja 
in pravici da je prisotna na tem sojenju:

(c) po tem, ko ji je bila osebno vročena 
odločba in je bila izrecno obveščena s 
pisnim obvestilom uradnih oblasti v 
jeziku, ki ga je razumela, o pravici do 
ponovnega sojenja, na katerem ima 
pravico biti prisotna, na katerem se
vsebina primera, vključno z novimi 
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dokazi, (ponovno) preuči, ki lahko vodi do 
razveljavitve prvotne odločbe, tožena 
stranka pa se lahko pritoži zoper novo 
odločbo:

(i) oseba izrecno izjavila, da ne izpodbija 
odločbe, izdane v nenavzočnosti;

(i) oseba izrecno izjavila, da ne izpodbija 
odločbe;

ali ali
(ii) ni zahtevala ponovnega sojenja v 
ustreznem roku, ki je vsaj […] dni,

(ii) ni zahtevala ponovnega sojenja ali 
vložila pritožbe v ustreznem roku, ki je 
vsaj […] dni,

ali ali
(c) ji odločba, izdana v nenavzočnosti, ni 
bila osebno vročena, ampak:

(ca) ji odločba ni bila osebno vročena, 
ampak: 

(i) ji bo vročena vsaj peti dan po predaji in 
bo izrecno obveščena o pravici do 
ponovnega sojenja in pravici, da je 
prisotna na tem sojenju;

(c) ji bo vročena pred predajo in bo 
izrecno obveščena v jeziku, ki ga razume,
o pravici do ponovnega sojenja, na 
katerem ima pravico biti prisotna, na 
katerem se vsebina primera, vključno z 
novimi dokazi, (ponovno) preuči, ki lahko 
vodi do razveljavitve prvotne odločbe, 
tožena stranka pa se lahko pritoži zoper 
novo odločbo

ter ter
(ii) bo imela vsaj […]¹ dni, da zahteva 
ponovno sojenje;

(ii) bo obveščena, da ima vsaj […]¹ dni, da 
zahteva ponovno sojenje;

Or. en

Obrazložitev

Da bi se dosegel pozitiven učinek na pravico do obrambe, bi moral predlog pojasniti, da je za 
ustrezno obveščanje odgovorna država izdajateljica, ki mora biti zmožna dokazati 1) da je 
bilo poslano uradno obvestilo o postopku in da je obtožena stranka dejansko prejela 
obvestilo; 2) da je bil pravni zastopnik pisno pooblaščen, da zastopa toženo stranko v 
postopku, in da je bilo zastopanje praktično in učinkovito; 3) da je bila tožena stranka v 
jeziku, ki ga razume, obveščena o pravici do ponovnega sojenja in o veljavnih rokih, v katerih 
ga lahko zahteva. Če je potrebno, se dokumentarna dokazila združijo s potrdilom, ki ga organ 
izdaje posreduje izvršilnemu organu.
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Predlog spremembe 56
Kathalijne Maria Buitenweg

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4
Okvirni sklep 2002/584/JHA
Priloga – polje d – točka 2.3.2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

– osebi bo vročena odločba, izdana v 
nenavzočnosti, v …. dnevih po predaji; ter

– osebi bo osebno vročena odločba, izdana 
v nenavzočnosti, v …. dneh po predaji; ter

Or. en

Predlog spremembe 57
Panayiotis Demetriou

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4
Okvirni sklep 2002/584/JHA
Priloga – polje d – točka 2.3.2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

– osebi bo vročena odločba, izdana v 
nenavzočnosti, v …. dnevih po predaji; ter

– osebi bo takoj, v vsakem primeru pa 
najkasneje tri dni po predaji, osebno
vročena odločba, izdana v nenavzočnosti;
ter

Or. en

Predlog spremembe 58
Sarah Ludford

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4
Okvirni sklep 2002/584/JHA
Priloga – polje d

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(d) Navedite, ali je bila odločba izdana v 
nenavzočnosti:

(d) Navedite, ali je bila oseba osebno 
navzoča na sodnem postopku, ki se je 
zaključil z odločbo:
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1. � Ne, ni bila. 1.� Da, oseba je bila osebno navzoča na 
sodnem postopku, ki se je zaključil z 
odločbo.

2. � Da, bila je. Če ste odgovorili z "da", 
prosimo potrdite:

2. � Ne, oseba ni bila osebno navzoča na 
sodnem postopku, ki se je zaključilo z 
odločbo.

2.1 Če ste na zgornje vprašanje odgovorili 
z "ne", prosimo navedite, ali:

2.1 da je bila oseba osebno povabljena ali 
prek pristojnega zastopnika pravočasno in 
v skladu z nacionalnim pravom države 
članice izdajateljice obveščena o 
načrtovanem datumu in kraju obravnave, 
ki se je zaključila z odločbo, izdano v 
nenavzočnosti, in obveščena o dejstvu, da 
se lahko takšna odločba izreče v primeru, 
če se oseba ne udeleži sojenja;

2.1.1 da je bila oseba osebno povabljena ali 
kako drugače dejansko uradno obveščena, 
v jeziku, ki ga je razumela, o načrtovanem 
datumu in kraju sojenja, ki se je zaključilo
z odločbo, in sicer tako, da je mogoče 
nedvoumno sklepati, da je bila zadevna 
oseba seznanjena z načrtovanim sojenjem, 
in ali je bila osebno pisno obveščena s 
strani uradnih organov, da se odločba 
lahko izreče, če se sojenja ne udeleži;

Datum in kraj, kjer je bila oseba 
povabljena ali kako drugače obveščena:

Datum in kraj, kjer je bila oseba 
povabljena ali kako drugače osebno 
uradno obveščena:

…………………………………………… ..................................................................

Jezik obvestila
.................................................................

Opišite, kako je bila oseba obveščena: Opišite, kako je bila oseba obveščena, in 
priložite dokumentarna dokazila:

…………………………………………… ..................................................................
ALI ALI

2.1.2 tožena stranka, ki je bila osebno 
povabljena ali kako drugače dejansko 
uradno obveščena, v jeziku, ki ga je 
razumela, o načrtovanem datumu in kraju 
sojenja, je pisno pooblastila pravnega 
zastopnika, da jo zastopa na sojenju, in je 
dejansko prejela praktično in učinkovito 
pravno pomoč in zastopanje;
Navedite, kako je bil ta pogoj izpolnjen:
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.....................................................................
ALI

2.2 da je oseba po vročitvi odločbe, izdane 
v nenavzočnosti, izrecno izjavila, da ne 
izpodbija odločbe, izdane v nenavzočnosti

2.1.3 da je oseba po tem, ko ji je bila 
osebno vročena odločba in je bila izrecno 
obveščena s pisnim obvestilom uradnih
oblasti v jeziku, ki ga je razumela, o 
pravici do ponovnega sojenja, na katerem 
ima pravico biti prisotna, na katerem se 
vsebina primera, vključno z novimi 
dokazi, (ponovno) preuči, ki lahko vodi do 
razveljavitve prvotne odločbe, tožena 
stranka pa se lahko pritoži zoper novo 
odločbo, izrecno izjavila, da ne izpodbija 
odločbe

Opišite, kdaj in kako je oseba izrecno 
izjavila, da ne izpodbija odločbe, izdane v 
nenavzočnosti:

Opišite, kdaj in kako je oseba izrecno 
izjavila, da ne izpodbija odločbe, in 
priložite dokumentarna dokazila:

…………………………………………… .....................................................................

ALI ALI
2.3 da je bila oseba upravičena do 
ponovnega sojenja pod naslednjimi 
pogoji:

2.1.4 da oseba po tem, ko ji je bila osebno 
vročena odločba in je bila izrecno 
obveščena s pisnim obvestilom uradnih 
oblasti v jeziku, ki ga je razumela, o 
pravici do ponovnega sojenja, na katerem 
ima pravico biti prisotna, na katerem se 
vsebina primera, vključno z novimi 
dokazi, (ponovno) preuči, ki lahko vodi do 
razveljavitve prvotne odločbe, tožena 
stranka pa se lahko pritoži zoper novo 
odločbo, ni zahtevala ponovnega sojenja v 
ustreznem roku, ki je vsaj [...]1 dni
ALI

� 2.3.1 osebi je bila odločba, izdana v 
nenavzočnosti, osebno vročena dne …..
(dan/mesec/leto); ter
– oseba je bila izrecno obveščena o pravici 
do ponovnega sojenja in pravici, da je 
prisotna na tem sojenju, in

– oseba je imela po tem, ko je bila 
obveščena o tej pravici, na voljo … dni, da 
zahteva ponovno sojenje, vendar v tem 
času ponovnega sojenja ni zahtevala.
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ALI
� 2.3.2 osebi ni bila vročena odločba, 
izdana v nenavzočnosti, in

� 2.1.5 osebi ni bila osebno vročena 
odločba niti ni bila izrecno obveščena o 
pravici do ponovnega sojenja, na katerem 
bi imela pravico biti prisotna, na katerem 
bi se vsebina primera, vključno z novimi 
dokazi, (ponovno) preučila, ki bi lahko 
vodilo do razveljavitve prvotne odločbe, 
tožena stranka pa bi se lahko pritožila 
zoper novo odločbo, in

– osebi bo vročena odločba, izdana v 
nenavzočnosti, v …. dnevih po predaji; ter

– osebi bo ta odločba osebno vročena pred 
predajo; ter

– ko bo osebi vročena odločba, izdana v 
nenavzočnosti, bo oseba izrecno obveščena 
o pravici do ponovnega sojenja in pravici 
do navzočnosti na tem sojenju; ter

– ko bo osebi vročena ta odločba, bo oseba 
pisno s strani uradnih oblasti izrecno 
obveščena o pravici do ponovnega sojenja 
na katerem ima pravico biti prisotna, na 
katerem se vsebina primera, vključno z 
novimi dokazi, (ponovno) preuči, ki lahko 
vodi do razveljavitve prvotne odločbe, 
tožena stranka pa se lahko pritoži zoper 
novo odločbo; ter

– po tem, ko je bila osebi vročena odločba, 
izdana v nenavzočnosti, bo imela oseba na 
voljo … dni, da zahteva ponovno sojenje.

– po tem, ko je bila osebi vročena odločba, 
bo imela oseba pravico, da zahteva 
ponovno sojenje v ustreznem roku, ki je 
vsaj [...]¹ dni.
Zgoraj omenjeno obvestilo bo oseba 
prejela v jeziku, ki ga razume, dokazila o 
vročitvi tega obvestila pa bo organ izdaje 
posredoval organu izvršbe pred predajo.
¹ Rok bo določen naknadno.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se dosegel pozitiven učinek na pravico do obrambe, bi moral predlog pojasniti, da je za 
ustrezno obveščanje odgovorna država izdajateljica, ki mora biti zmožna dokazati 1) da je 
bilo poslano uradno obvestilo o postopku in da je obtožena stranka dejansko prejela 
obvestilo; 2) da je bil pravni zastopnik pisno pooblaščen, da zastopa toženo stranko v 
postopku, in da je bilo zastopanje praktično in učinkovito; 3) da je bila tožena stranka v 
jeziku, ki ga razume, obveščena o pravici do ponovnega sojenja in o veljavnih rokih, v katerih 
ga lahko zahteva. Če je potrebno, se dokumentarna dokazila združijo s potrdilom, ki ga organ 
izdaje posreduje izvršilnemu organu.



AM\722164SL.doc 17/23 PE405.951v01-00

SL

Predlog spremembe 59
Panayiotis Demetriou

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 3 – točka 1
Okvirni sklep 2005/214/JHA
Člen 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(e) "Odločba, izdana v nenavzočnosti" 
pomeni odločbo, kot je opredeljena v točki 
(a), če oseba ni bila osebno navzoča v 
sodnem postopku, iz katerega izhaja ta 
odločba.";

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 60
Panayiotis Demetriou

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 3 – točka 2 - podtočka b
Okvirni sklep 2005/214/JHA
Člen 7(2) – točka i – podtočka i

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(i) bila oseba osebno povabljena ali prek 
pristojnega zastopnika pravočasno in v 
skladu z nacionalnim pravom države 
članice izdajateljice obveščena o 
načrtovanem datumu in kraju obravnave, 
ki se je zaključila z odločbo, izdano v 
nenavzočnosti, in obveščena o dejstvu, da 
se lahko takšna odločba izreče v primeru, 
če se oseba ne udeleži sojenja, ali

(i) bila oseba osebno povabljena ali prek 
pristojnega zastopnika ali kako drugače 
pravočasno in v skladu z nacionalnim 
pravom države članice izdajateljice
ustrezno obveščena o načrtovanem datumu 
in kraju sojenja, ki se je zaključilo z 
odločbo, izdano v nenavzočnosti, in 
obveščena o dejstvu, da se lahko takšna 
odločba izreče v primeru, če se oseba ne 
udeleži sojenja, ali

Or. en
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Predlog spremembe 61
Panayiotis Demetriou

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 3 – točka 2 – podtočka b
Okvirni sklep 2005/214/JHA
Člen 7(2) – točka i – podtočka iii

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(iii) potem, ko ji je bila vročena odločba, 
izdana v nenavzočnosti, in je bila 
obveščena o pravici do ponovnega sojenja 
in pravici, da je prisotna na tem sojenju:

(iii) potem, ko ji je bila vročena odločba, 
izdana v nenavzočnosti, in je bila ustrezno
obveščena o pravici do ponovnega sojenja 
ali pritožbe in pravici, da sodeluje na 
obravnavi:

Or. en

Predlog spremembe 62
Panayiotis Demetriou

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 4 – točka 2
Okvirni sklep 2006/783/JHA
Člen 8(2) – točka e – podtočka i

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(i) bila oseba osebno povabljena ali prek 
pristojnega zastopnika pravočasno in v 
skladu z nacionalnim pravom države 
članice izdajateljice obveščena o 
načrtovanem datumu in kraju obravnave, ki 
se je zaključila z odločbo, izdano v 
nenavzočnosti, in obveščena o dejstvu, da 
se lahko takšna odločba izreče v primeru, 
če se oseba ne udeleži sojenja, ali

(i) bila oseba osebno povabljena ali prek 
pristojnega zastopnika ali kako drugače 
pravočasno in v skladu z nacionalnim 
pravom države članice izdajateljice 
ustrezno obveščena o načrtovanem datumu 
in kraju obravnave, ki se je zaključila z 
odločbo, izdano v nenavzočnosti, in 
obveščena o dejstvu, da se lahko takšna 
odločba izreče v primeru, če se oseba ne 
udeleži sojenja, ali

Or. en
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Predlog spremembe 63
Panayiotis Demetriou

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 4 – točka 2
Okvirni sklep 2006/783/JHA
Člen 8(2) – točka e – podtočka ii

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

– ni zahtevala ponovnega sojenja v 
ustreznem roku, ki je vsaj […]¹ dni.

– ni zahtevala ponovnega sojenja ali 
vložila pritožbe v ustreznem roku.

¹ Rok bo določen naknadno.

Or. en

Predlog spremembe 64
Panayiotis Demetriou

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 5 – točka 2
Okvirni sklep 2008/.../JHA
Člen 9(1) – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(f) če je bila odločba izdana v 
nenavzočnosti v skladu s potrdilom iz 
člena 4, razen če je v potrdilu navedeno, da 
je:

(f) če je bila odločba izdana v 
nenavzočnosti v skladu s potrdilom iz 
člena 4, razen če je v potrdilu navedeno, da 
je v skladu z nacionalnim pravom države 
članice izdajateljice:

Or. en

Predlog spremembe 65
Panayiotis Demetriou

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 5 – točka 2
Okvirni sklep 2008/.../JHA
Člen 9(1) – točka f – podtočka i
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Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(i) bila oseba osebno povabljena ali prek 
pristojnega zastopnika pravočasno in v 
skladu z nacionalnim pravom države 
članice izdajateljice obveščena o 
načrtovanem datumu in kraju obravnave, ki 
se je zaključila z odločbo, izdano v 
nenavzočnosti, in obveščena o dejstvu, da 
se lahko takšna odločba izreče v primeru, 
če se oseba ne udeleži sojenja, ali

(i) bila oseba osebno povabljena ali prek 
pristojnega zastopnika ali kako drugače 
pravočasno in v skladu z nacionalnim 
pravom države članice izdajateljice 
ustrezno obveščena o načrtovanem datumu 
in kraju obravnave, ki se je zaključila z 
odločbo, izdano v nenavzočnosti, in 
obveščena o dejstvu, da se lahko takšna 
odločba izreče v primeru, če se oseba ne 
udeleži sojenja, ali

Or. en

Predlog spremembe 66
Panayiotis Demetriou

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 5 – točka 3
Okvirni sklep 2008/.../JHA
Priloga – polje k – točka 1– podtočka b.1 – prvi odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

b.1 da je bila oseba osebno povabljena ali 
prek pristojnega zastopnika pravočasno in 
v skladu z nacionalnim pravom države 
članice izdajateljice obveščena o 
načrtovanem datumu in kraju obravnave, ki 
se je zaključila z odločbo, izdano v 
nenavzočnosti, in obveščena o dejstvu, da 
se lahko takšna odločba izreče v primeru, 
če se oseba ne udeleži sojenja

b.1 da je bila oseba osebno povabljena ali 
prek pristojnega zastopnika ali kako 
drugače pravočasno in v skladu z 
nacionalnim pravom države članice 
izdajateljice ustrezno obveščena o 
načrtovanem datumu in kraju obravnave, ki 
se je zaključila z odločbo, izdano v 
nenavzočnosti, in obveščena o dejstvu, da 
se lahko takšna odločba izreče v primeru, 
če se oseba ne udeleži sojenja

Or. en
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Predlog spremembe 67
Panayiotis Demetriou

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

Člen 5a
Spremembe Okvirnega sklepa 

2008/…/PNZ¹
Okvirni sklep 2008/../PNZ se spremeni:

1) V členu 2 se doda naslednja točka:

(h) „Odločba, izdana v nenavzočnosti“ 
pomeni odločbo, kot je opredeljena v točki 
(a), če oseba ni bila osebno navzoča na 
sodnem postopku, iz katerega izhaja ta 
odločba.
2) točka (h) člena [9(1)]² se nadomesti z 
naslednjim:

(h) v skladu s potrdilom iz člena [6a] 
oseba ni bila osebno navzoča na sodnem 
postopku, ki se je zaključilo z odločbo, 
razen če je v potrdilu navedeno, da je bila 
oseba v skladu z nacionalnim pravom:
(i) osebno povabljena ali prek pristojnega 
zastopnika ali kako drugače ustrezno 
pravočasno obveščena o načrtovanem 
datumu in kraju sojenja, ki se je 
zaključilo z odločbo, izdano v 
nenavzočnosti, in obveščena o dejstvu, da 
se lahko takšna odločba izreče v primeru, 
če se oseba ne udeleži sojenja; ali
(ii) je bila seznanjena z načrtovanim 
sojenjem in je pooblastila pravnega 
zastopnika, ki ga je izbrala, določila in 
plačala zadevna oseba ali ga je določila in 
plačala država v skladu s svojim 
nacionalnim pravom, ki se uporablja pri 
uveljavljanju pravice do obrambe; ta 
zastopnik je med sojenjem zastopal 
zadevno osebo; ali
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(iii) potem, ko ji je bila vročena odločba in 
je bila izrecno obveščena o pravici do 
ponovnega sojenja ali pritožbe in pravici 
do sodelovanja na tem sojenju:
– izrecno izjavila, da ni izpodbijala 

odločbe;

ali
– ni zahtevala ponovnega sojenja ali 
vložila pritožbe v ustreznem roku.
3) v polju (i) priloge I (»potrdilo«) se 
točka 1 nadomesti z naslednjim:
1. Navedite, ali je bila odločba izdana v 
nenavzočnosti:
1. � Ne, ni bila.
2. � Da, bila je. Če ste odgovorili z „da“, 
prosimo potrdite:
2.1 da je bila oseba osebno povabljena ali 
da je na drug način pravočasno in v 
skladu z nacionalnim pravom države 
izdajateljice uspešno prejela informacije o 
načrtovanem datumu in kraju sojenja, ki 
se je zaključilo z odločbo, izdano v 
nenavzočnosti, in obveščena o dejstvu, da 
se lahko takšna odločba izreče v primeru, 
ko se oseba ne udeleži sojenja.
Datum in kraj, kjer je bila oseba 
povabljena ali kako drugače obveščena:

……………………………………………

Opišite, kako je bila oseba obveščena:

……………………………………………

ALI

2.2. oseba je bila seznanjena z 
načrtovanim sojenjem in je pooblastila 
pravnega zastopnika, ki ga je izbrala, 
določila in plačala zadevna oseba ali ga je 
določila in plačala država v skladu s 
svojim nacionalnim pravom, ki se 
uporablja pri uveljavljanju pravice do 
obrambe; ta zastopnik je med sojenjem 
zastopal zadevno osebo;
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Navedite, kako je bil ta pogoj izpolnjen:

……………………………………………

ALI

2.3 oseba je po vročitvi odločbe, izdane v 
nenavzočnosti, izrecno izjavila, da ni 
izpodbijala odločbe, izdane v 
nenavzočnosti.
Opišite, kdaj in kako je oseba izrecno 
izjavila, da ne izpodbija odločbe, izdane v 
nenavzočnosti:
…………………………………………

ALI

2.4 osebi je bila vročena odločba, izdana v 
nenavzočnosti, dne ….. (dan/mesec/leto) 
in je bila upravičena do ponovnega 
sojenja v državi članici izdajateljici pod 
naslednjimi pogoji:
– oseba je bila izrecno obveščena o pravici 
do ponovnega sojenja in pravici do 
sodelovanja na tem sojenju; ter
– oseba je imela po tem, ko je bila 
obveščena o tej pravici, …dni časa, da 
zahteva ponovno sojenje, vendar v tem 
času ponovnega sojenja ni zahtevala.
________________________________
¹ Številka instrumenta bo vključena takoj po 
sprejetju Sveta.

² Številka člena bo vključena takoj po sprejetju 
Sveta.

Or. en
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