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Predlog spremembe 1
Hans-Peter Mayer

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Odbora za 
pravne zadeve in mnenja Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve (A6-0000/2008),

– ob upoštevanju poročila Odbora za 
pravne zadeve (A6-0000/2008),

Or. de

Predlog spremembe 2
Hans-Peter Mayer

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je dokazno pravo za države članice 
občutljivo področje in lahko občasno 
sproži celo ustavna vprašanja,

črtano

Or. de

Predlog spremembe 3
Hans-Peter Mayer

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker se uredba (ES) št. 1206/2001 ni 
izvajala tako učinkovito, kot bi bilo 
mogoče, in je zato treba sprejeti nadaljnje 
ukrepe, da bi se izboljšalo sodelovanje 
med sodišči držav članic na področju 
pridobivanja dokazov in povečala 
učinkovitost uredbe,
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Predlog spremembe 4
Hans-Peter Mayer

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je v splošnem uredba dosegla cilj 
poenostavitve sodelovanja s pomočjo 
neposrednega komuniciranja
med sodišči in uporabe standardnih 
obrazcev,

črtano

Or. de

Predlog spremembe 5
Hans-Peter Mayer

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je Komisija sprejela ukrepe, da 
zagotovi, da se pravniki bolje seznanijo z 
uredbo, tako da je poskrbela za razdelitev 
50 000 izvodov praktičnega vodnika na 
koncu leta 2006 in v začetku leta 2007,

D. ker je Komisija sicer na koncu leta 
2006 in v začetku leta 2007 poskrbela za 
razdelitev skupno 50 000 izvodov 
praktičnega vodnika državam članicam, 
ker pa je bilo to storjeno veliko prepozno 
in je zato treba sprejeti več nadaljnjih 
ukrepov, da bi bili udeleženci postopka, 
zlasti sodišča in pravniki, bolje obveščeni 
o uredbi,

Or. de

Predlog spremembe 6
Hans-Peter Mayer

Predlog resolucije
Uvodna izjava F
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Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker v veliko več kot polovici držav 
članic še vedno ni na voljo oprema za 
videokonference in ker Komisija 
ugotovila, da se sodobna komunikacijska 
sredstva še vedno redko uporabljajo;

F. ker je le v malo državah članicah že na 
voljo oprema za videokonference in se zato 
ta tehnologija ne uporablja v zadostni 
meri, in ker hkrati države članice ne 
spodbujajo dovolj razpoložljivosti sodobne 
komunikacijske tehnologije in niti 
Komisija ni predlagala jasnih izboljšav v 
zvezi s tem, 

Or. de

Predlog spremembe 7
Hans-Peter Mayer

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. podpira stališče Komisije, da trenutno 
ob upoštevanju tega poročila uredbe ni 
treba spreminjati;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 8
Hans-Peter Mayer

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. obsoja zapoznelo predložitev zgoraj 
omenjenega poročila Komisije, ki bi 
moralo biti po členu 23 uredbe (ES) št. 
1206/2001 posredovano do 
1. januarja 2007, dejansko pa je bilo 
predloženo šele 5. decembra 2007;

Or. de
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Predlog spremembe 9
Hans-Peter Mayer

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da dejstvo, da v veliko več kot 
polovici držav članic oprema za 
videokonference še ni na voljo, ter 
zaključek Komisije, da se sodobna 
komunikacijska sredstva še vedno redko 
uporabljajo, potrjujeta razumnost načrtov 
za evropsko strategijo na področju e-
pravosodja, ki jih je nedavno priporočil 
Odbor za pravne zadeve Parlamenta, in
poziva države članice, naj večja sredstva 
namenijo namestitvi sodobne 
komunikacijske opreme na sodišča ter 
usposabljanju sodnikov za njihovo 
uporabo;

5. meni, da dejstvo, da v številnih državah 
članicah oprema za videokonference še ni 
na voljo, ter zaključek Komisije, da se 
sodobna komunikacijska sredstva še vedno 
redko uporabljajo, potrjujeta razumnost 
načrtov za evropsko strategijo na področju 
e-pravosodja, ki jih je nedavno priporočil 
Odbor za pravne zadeve Parlamenta, 
poziva države članice, naj večja sredstva 
namenijo namestitvi sodobne 
komunikacijske opreme na sodišča ter 
usposabljanju sodnikov za njihovo 
uporabo, in poziva Komisijo, naj pripravi 
nazorne predloge za izboljšave, da bi se 
stanje popravilo;

Or. de

Predlog spremembe 10
Rareş-Lucian Niculescu

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da dejstvo, da v veliko več kot 
polovici držav članic oprema za 
videokonference še ni na voljo, ter 
zaključek Komisije, da se sodobna 
komunikacijska sredstva še vedno redko 
uporabljajo, potrjujeta razumnost načrtov 
za evropsko strategijo na področju e-
pravosodja, ki jih je nedavno priporočil 
Odbor za pravne zadeve Parlamenta, in 
poziva države članice, naj večja sredstva 

5. meni, da dejstvo, da v veliko več kot 
polovici držav članic oprema za 
videokonference še ni na voljo, ter 
zaključek Komisije, da se sodobna 
komunikacijska sredstva še vedno redko 
uporabljajo, potrjujeta razumnost načrtov 
za evropsko strategijo na področju e-
pravosodja, ki jih je nedavno priporočil 
Odbor za pravne zadeve Parlamenta, in 
poziva države članice, naj večja sredstva 
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namenijo namestitvi sodobne 
komunikacijske opreme na sodišča ter 
usposabljanju sodnikov za njihovo 
uporabo;

namenijo namestitvi sodobne 
komunikacijske opreme na sodišča ter 
usposabljanju sodnikov za njihovo 
uporabo; meni, da je treba čim prej v 
ustreznem obsegu omogočiti pomoč in 
finančno podporo Evropske unije;

Or. ro

Predlog spremembe 11
Hans-Peter Mayer

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
Komisija prišla do zaključka, da je 90-
dnevni rok za izpolnitev zaprosil za 
pridobivanje dokazov iz člena 10(1) uredbe 
prekoračen v znatnem številu primerov ter 
da v "nekaterih primerih je potrebnih celo 
več kot 6 mesecev"; čestita novim državam 
članicam, saj težijo k izpolnjevanju te 
zahteve in meni, da je najboljši način za 
zagotavljanje spoštovanja 90-dnevnega 
roka za izvršitev zaprosil ta, da 
nacionalna ministrstva za pravosodje 
spodbudijo razdelitev dodatne količine 
praktičnega vodnika, ki presega 50000 
izvodov, ki so bili razdeljeni na koncu leta 
2006 in v začetku leta 2007, ter da 
organizirajo usposabljanje in prikaz 
uporabe nove tehnologije in hkrati 
pozorno spremljajo izvajanje uredbe na 
ozemlju pod njihovo pristojnostjo ter 
zagotovijo, da je po potrebi sodiščem na 
voljo pomoč;

7. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
Komisija prišla do zaključka, da je 90-
dnevni rok za izpolnitev zaprosil za 
pridobivanje dokazov iz člena 10(1) uredbe 
prekoračen v znatnem številu primerov ter 
da v "nekaterih primerih je potrebnih celo 
več kot 6 mesecev"; poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži nazorne predloge za 
ukrepe, da bi se rešil ta problem, pri 
čemer bi bilo treba upoštevati tudi 
možnost pritožbenega organa ali 
kontaktne točke v pravosodni mreži;

Or. de
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Predlog spremembe 12
Hans-Peter Mayer

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj za prizadevanja, za 
katera sama priznava, da so potrebna za 
uresničitev možnosti, ki jih daje uredba za 
izboljšanje delovanja civilnega sodstva za 
državljane, podjetja, pravnike in sodnike, 
daje praktično pomoč, med drugim v 
okviru strategije za e-pravosodje,

8. obsoja dejstvo, da poročilo Komisije 
navaja, da se je zaradi uredbe (ES) št. 
1206/2001 pridobivanje dokazov izboljšalo 
v vseh pogledih, in tako daje napačno 
predstavo o razmerah, zato poziva 
Komisijo, naj si bolj prizadeva za 
uresničitev možnosti, ki jih daje uredba za 
izboljšanje delovanja civilnega sodstva za 
državljane, podjetja, pravnike in sodnike, 
daje praktično pomoč, med drugim v 
okviru strategije za e-pravosodje,

Or. de
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