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Predlog spremembe 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Osnutek mnenja
Odstavek 2, točka a

Osnutek mnenja Predlog spremembe

a) nova vizija in glavni cilji, ki bi jih 
morala EU doseči po letu 2009;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 2
Ioannis Varvitsiotis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. prihodnji zakonodajni program za 
območje svobode, varnosti in pravice bi 
moral spodbujati ukrepe na področju 
policijskega in pravosodnega sodelovanja 
v civilnih in kazenskih zadevah ob 
upoštevanju načela vzajemnega 
priznavanja sodnih odločitev, ki je 
vključeno v novo pogodbo, in s tem 
olajšati čezmejno sodelovanje med 
državami članicami ter si prizadevati za 
Evropsko kazensko pravo v prihodnosti.

Or. en

Predlog spremembe 3
Johannes Voggenhuber

Osnutek mnenja
Odstavek 4 - točka b

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(b) oblikovanje stalnih in globljih odnosov (b) oblikovanje stalnih in globljih odnosov 
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z evropskimi in nacionalnimi sodniki in 
zakonodajalci pri vprašanjih deljene 
pristojnosti z državami članicami;

z evropskimi in nacionalnimi 
zakonodajalci na eni ter evropskimi in 
nacionalnimi sodniki na drugi strani pri 
vprašanjih deljene pristojnosti z državami 
članicami;

Or. en

Predlog spremembe 4
Maria da Assunção Esteves

Osnutek mnenja
Odstavek 4 - točka b

Osnutek mnenja Predlog spremembe

b) oblikovanje stalnih in globljih odnosov z 
evropskimi in nacionalnimi sodniki in 
zakonodajalci pri vprašanjih deljene 
pristojnosti z državami članicami. 

b) oblikovanje stalnih in globljih odnosov z 
evropskimi in nacionalnimi zakonodajalci 
pri vprašanjih deljene pristojnosti z 
državami članicami. 

Or. pt

Predlog spremembe 5
Johannes Voggenhuber

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. Razpravo o večletnem programu za 
območje svobode, varnosti in pravice bi 
bilo treba nadaljevati na letnih razpravah, 
ki bi morale biti osredotočene na varstvo 
temeljnih pravic v Evropski uniji, izvajanje 
listine o temeljnih pravicah in na to, kako 
države članice spoštujejo vrednote in 
načela, določena z novim členom 6 
Pogodbe o Evropski uniji. Temeljiti bi 
morala na poročilih Sveta, Komisije in 
Agencije Evropske unije za temeljne 
pravice.

6. Razpravo o večletnem programu za 
območje svobode, varnosti in pravice bi 
bilo treba nadaljevati na letnih razpravah, 
ki bi morale biti osredotočene na varstvo 
temeljnih pravic v Evropski uniji, izvajanje 
listine o temeljnih pravicah in na to, kako 
države članice spoštujejo vrednote in 
načela, določena z novim členom 6 
Pogodbe o Evropski uniji. Temeljiti bi 
morala na poročilih Sveta, Komisije in 
Agencije Evropske unije za temeljne 
pravice.
Evropski parlament se strinja s tremi 
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predsedstvi Sveta (Francija, Češka in 
Švedska), da bi bilo morda do 31. 
decembra 2009 treba začeti z revizijo 
mandata Agencije za temeljne pravice, in 
da bi bila taka revizija priložnost za 
povečanje sodelovanja s Svetom Evrope, 
njegovim generalnim sekretarjem, 
komisarjem za človekove pravice in 
pristojnimi odbori parlamentarne 
skupščine.

Or. en

Predlog spremembe 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. Kar zadeva politike, povezane z 
območjem svobode, varnosti in pravice, bo 
splošnejše vprašanje, kako izvajati določbe 
nove pogodbe o prenosu pooblastil in o 
izvedbenih pooblastilih (člena 290 in 291 
pogodbe o delovanju EU). Slediti bi bilo 
treba splošnemu načelu, po katerem bi bilo 
treba ukrep, ki bi lahko vplival na obseg 
varstva temeljnih pravic, sprejeti v skladu z 
režimom prenosa pooblastil, v katerem 
Parlamentu lahko prekliče odločitev.

9. Kar zadeva politike, povezane z 
območjem svobode, varnosti in pravice, bo 
splošnejše vprašanje, kako izvajati določbe 
nove pogodbe o prenosu pooblastil in o 
izvedbenih pooblastilih (člena 290 in 291 
pogodbe o delovanju EU). Ne glede na 
člen 290 pogodbe o delovanju EU, po 
katerem bodo bistvene določbe, kot je 
omejitev uveljavljanja temeljnih pravic, 
vedno lahko le v obliki zakonodajnega 
akta, bi bilo treba splošnemu načelu, po 
katerem bi bilo treba ukrep, ki bi lahko 
vplival na obseg varstva temeljnih pravic, 
sprejeti v skladu z režimom prenosa 
pooblastil, v katerem Parlamentu lahko 
prekliče odločitev.

Or. en
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Predlog spremembe 7
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. V prehodnem obdobju bo Parlament 
soočen z več spremembami oblike in 
vsebine zakonodaje v obravnavi. Po 
mnenju Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
bi moral Parlament še naprej vztrajati pri 
sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma 
o zamrznitvi sprejemanja zakonodajnih 
predlogov iz tretjega stebra, ki so v 
obravnavi in imajo razsežnost temeljnih 
pravic, dokler ne začne veljati nova 
pogodba, da se omogoči popolni sodni 
nadzor. To bi lahko veljalo za ukrepe, kot 
je preoblikovanje okvirnega sklepa o 
terorizmu.

11. V prehodnem obdobju bo Parlament 
soočen z več spremembami oblike in 
vsebine zakonodaje v obravnavi. Po 
mnenju Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
bi moral Parlament še naprej vztrajati pri 
sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma 
o zamrznitvi sprejemanja zakonodajnih 
predlogov iz tretjega stebra, ki so v 
obravnavi in imajo razsežnost temeljnih 
pravic, dokler ne začne veljati nova 
pogodba, da se omogoči enoten sodni 
nadzor po vsej Uniji. To bi lahko veljalo za 
ukrepe, kot je preoblikovanje okvirnega 
sklepa o terorizmu.

Or. en

Predlog spremembe 8
Maria da Assunção Esteves

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. V prehodnem obdobju bo Parlament 
soočen z več spremembami oblike in 
vsebine zakonodaje v obravnavi. Po 
mnenju Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve bi moral Parlament še naprej 
vztrajati pri sklenitvi 
medinstitucionalnega sporazuma o 
zamrznitvi sprejemanja zakonodajnih 
predlogov iz tretjega stebra, ki so v 
obravnavi in imajo razsežnost 
temeljnih pravic, dokler ne začne 

11. V prehodnem obdobju bo Parlament 
soočen z več spremembami oblike in 
vsebine zakonodaje v obravnavi. Po 
mnenju Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
bi moral Parlament še naprej vztrajati pri 
sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma 
ki bi z zakonodajnimi predlogi iz tretjega 
stebra, ki so v obravnavi in bi naj 
omogočili enakovrednost postopka 
posvetovanja v prvi obravnavi s 
postopkom soodločanja, da se omogoči 
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veljati nova pogodba, da se omogoči 
popolni sodni nadzor. To bi lahko 
veljalo za ukrepe, kot je 
preoblikovanje okvirnega sklepa o 
terorizmu.

Zato se lahko brez odlašanja 
sprejmejo vsi predlogi iz tretjega 
stebra, ki so v obravnavi in imajo 
omejen vpliv na temeljne pravice in 
svoboščine, npr. okvirni sklepi o 
izvrševanju odločb, izdanih v 
nenavzočnosti, sklep o krepitvi 
Eurojusta, odločba o Evropski 
pravosodni mreži. Vsi ti akti so 
pomembni za izboljšanje 
pravosodnega sodelovanja.

popolni sodni nadzor.

Or. pt

Predlog spremembe 9
Maria da Assunção Esteves

Osnutek mnenja
Odstavek 16 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16-A. Kadar države članice uporabijo 
postopek izredne začasne prekinitve, ki ga 
pri kazenskih zadevah predvideva 
Pogodba o delovanju Evropske unije 
(člena 82(3) in 83(3)), predsednik Odbora 
za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve pošlje pisno sporočilo 
Evropskemu svetu, v katerem opiše 
trenutno stališče, ki se je izoblikovalo v 
razpravah odbora.

Or. pt
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Predlog spremembe 10
Renate Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 17 - točka d

Osnutek mnenja Predlog spremembe

d) ustanovitev evropskega javnega 
tožilstva, da se izboljša Eurojust.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 11
Renate Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 17 - točka d a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

da) priprava zelene knjige o evropskem 
kazenskem pravu v zvezi s sodno oblastjo, 
na temelju katere se lahko kasneje uvede 
evropskega javnega tožilca.

Or. en

Predlog spremembe 12
Johannes Voggenhuber

Osnutek mnenja
Odstavek 17 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. Evropski parlament pozdravlja oceno 
treh predsedstev, da bi „morala prisilne 
ukrepe spremljati ustrezna pravila, da bi 
se okrepilo pravice posameznikov, naj si 
bodo osumljenci, žrtve ali priče. Možnost 
razvoja pravic žrtev se bo pregledovala na 
podlagi ocene Komisije o izvajanju 
okvirnega sklepa o položaju žrtev v 
kazenskih postopkih. Po začetku 
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veljavnosti lizbonske pogodbe se 
pričakuje, da bodo pripravile Komisija ali 
države članice predloge za pravne 
instrumente o procesnih pravicah v 
kazenskih zadevah.“

Or. en
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