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POBUDE

Odbor za pravne zadeve meni, da lizbonska pogodba na pozitiven način prispeva h krepitvi 
njegovih pooblastil na zakonodajnem področju kot tudi na področju kontrole zakonskih 
pristojnosti Komisije v zvezi s pooblaščanjem in izvajanjem, ter poziva odbor za ustavne 
zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. poudarja, da lizbonska pogodba z uvedbo dveh posebnih mehanizmov daje nacionalnim 
parlamentom bistveno večjo vlogo pri preverjanju skladnosti z načelom subsidiarnosti; v 
vsakem primeru bodo imeli nacionalni parlamenti na voljo osem tednov (ki jim jih bo 
Komisija morala dati na voljo), da odgovorijo na zakonodajne predloge;    prvič, če 
tretjina parlamentov v EU poda utemeljeno mnenje, da zadevni zakonodajni predlog ni 
skladen z načelom subsidiarnosti, ga morala Komisija ponovno preučiti;  drugič, če večina 
parlamentov v EU poda utemeljeno mnenje, s katerim nasprotuje osnutku zakonodajnega 
akta iz razloga, da ne upošteva načela subsidiarnosti, bosta morala tako Evropski 
parlament kot Svet glasovati o tej zadevi preden Parlament poda kakršno koli mnenje v 
prvi obravnavi; 

2. meni, da je treba ob upoštevanju, da bodo določbe protokola o subsidiarnosti veljale za 
nove zakonodajne predloge takoj po začetku veljavnosti lizbonske pogodbe, v poslovniku 
Parlamenta predvideti ustrezen notranji postopek za hitro in učinkovito pripravo mnenja o 
vprašanju subsidiarnosti in za ustrezno obravnavo utemeljenih mnenj nacionalnih 
parlamentov brez nepotrebnega odlašanja zakonodajnega postopka;  

3. poudarja, da je skladnost zakonodaje Skupnosti z načelom subsidiarnosti v skladu s 
členom 35 trenutno v njegovi pristojnosti ter meni, da bi lahko poseben postopek za
obravnavo subsidiarnosti določal, da odbor za pravne zadeve na plenarnem zasedanju 
predstavi poseben predlog o spoštovanju načela subsidiarnosti, preden se začne obravnava 
predloga v odboru v prvi obravnavi Parlamenta, če se je večina nacionalnih parlamentov 
izrekla proti predlogu Komisije;  

4. poudarja, da lizbonska pogodba vključuje novo pravno podlago, ki uvaja postopek 
soodločanja v zvezi z varstvom pravic intelektualne lastnine, kar določa člen 97a Pogodbe 
o delovanju Evropske unije: „Pri vzpostavitvi ali delovanju notranjega trga Evropski 
parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku določita ukrepe za uvedbo 
evropskih pravic intelektualne lastnine, da se zagotovi enotno varstvo pravic intelektualne 
lastnine v vsej Uniji in vzpostavi centralizirana ureditev na ravni Unije na področju 
potrjevanja, usklajevanja in nadzorovanja“; obžaluje, da soglasnost in zgolj posvetovanje 
s Parlamentom še naprej predstavljata postopek odločanja v zvezi z ureditvijo rabe jezikov 
na področju varstva pravic intelektualne lastnine; 

5. meni, da bi Komisija morala izkoristiti prednosti nove pravne podlage za ponovno 
predstavitev zamisli o patentu Evropske unije in za dokončanje in krepitev evropske 
zakonodaje o varstvu pravic intelektualne lastnine;

6. pozdravlja novo pravno podlago v členu 254a Pogodbe o delovanju Evropske unije, v 
skladu s katero: „Institucije, organe, urade in agencije Unije pri izvajanju njihovih nalog 
podpira odprta, učinkovita in neodvisna evropska uprava.“, saj je to podlaga za pravno 



PE405.918v02-00 4/5 PA\723794SL.doc

SL

ureditev zakona o upravnem postopku za Unijo;

7. meni, da bi morala biti priprava takšne ureditve prednostna naloga ter izraža svojo 
namero, da še pred začetkom veljavnosti lizbonske pogodbe ob upoštevanju različnih 
pravnih tradicij držav članic preuči obliko, ki jo naj bi ta imela;

8. poudarja, da nove določbe pogodbe v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in 
kazenskih zadevah vključujejo pravno podlago za sprejetje ukrepov, s katerimi naj bi se 
zagotovila pomoč pri usposabljanju sodnikov in zaposlenih na sodišču; meni, da bi bilo 
treba glede na pomisleke, izražene v nedavnih poročilih odbora za pravne zadeve, ukrepe, 
ki naj bi bili sprejeti s postopkom soodločanja in ki naj bi vključevali približevanje 
zakonov in drugih predpisov držav članic, obravnavati prednostno;

9. obžaluje, da bo nadaljnji bistven napredek na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih 
zadevah  znatno zavrla omejitev na zadeve s čezmejnimi posledicami iz člena 65;

10. pozdravlja novi postopek za imenovanje sodnikov in generalnih pravobranilcev Sodišča 
Evropskih skupnosti in Sodišča splošne pristojnosti iz člena 224a Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, ki določa, da mora odbor, sestavljen iz sedmih strokovnjakov, od katerih 
enega predlaga Evropski parlament, podati svoje mnenje o ustreznosti kandidatov za 
izvrševanje funkcije pred mnenjem nacionalnih parlamentov; meni, da je treba v 
poslovnik Parlamenta vključiti poseben postopek za imenovanje člana odbora in sicer z 
odločitvijo na plenarnem zasedanju, ki se sprejme na podlagi mnenja pristojnega odbora;

11. meni, da bodo nove določbe v zvezi s pravnimi akti in hierarhijo predpisov, zlasti priprava 
delegiranega akta, odločilno prispevale h kakovosti zakonodaje Unije;  meni, da je za 
lažjo uporabo določb v zvezi z delegiranimi akti potrebno, da se institucije sporazumejo 
glede standardne formulacije, ki bi se lahko redno uporabljala v zakonodajnih predlogih; 
nadalje meni, da je treba v postopku soodločanja čim prej narediti premik k sprejemu 
predpisa o izvajanjih aktov, ki temeljijo na členu 249c Pogodbe o delovanju Evropske 
unije;

12. glede na dejstvo, da bo za prilagoditev novi pogodbi potreben določen čas, meni, da mora 
biti prednostna naloga dokončanje usklajevanja pravnega reda Skupnosti z nedavnim 
sklepom o komitologiji pred začetkom veljavnosti lizbonske pogodbe;   meni, da je treba 
naslednje usklajevanje, ki je potrebno za vključitev delegiranih aktov in ki je bolj 
zapleteno kot sedanje, izvesti potem, ko bo pogodba začela veljati in je prepričan, da bo 
Komisija v zvezi s tem predstavila potrebne predloge; poudarja, da čeprav je opredelitev 
delegiranih aktov podobna opredelitvi nepravih zakonodajnih dokumentov, za katere velja 
regulativni postopek s pregledom, obeh konceptov ni mogoče obravnavati kot enakih, ter 
zato meni, da trenutnega postopka usklajevanja ni mogoče uporabiti kot precedens za 
prihodnost;

13. izraža zaskrbljenost glede znatnega števila kodifikacijskih postopkov, ki čakajo na 
sprejem Sveta, katerega čaka veliko dela, če naj bi bili kodificirani akti sprejeti pred 
začetkom veljavnosti nove pogodbe;

14. pozdravlja dejstvo, da bo od sedaj naprej za kadrovske predpise veljal postopek 
soodločanja, kar pomeni, da bo pri spreminjanju kadrovskih predpisov Parlament imel 
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enako zakonodajno vlogo kot Svet; meni, da bo to zlasti pomembno v zvezi z bodočim 
statutom za pomočnike poslancev, ki ga Parlament želi sprejeti in izvajati.
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