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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, ki 
povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o pobudi Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine 
Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in 
Zvezne republike Nemčije z namenom sprejetja Okvirnega sklepa Sveta o izvrševanju 
odločb, izdanih v nenavzočnosti, in spremembi Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ o 
evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami, Okvirnega 
sklepa 2005/214/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni, 
Okvirnega sklepa 2006/783/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o 
zaplembi in Okvirnega sklepa 2008/.../PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja 
sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki 
vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pobude Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, 
Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in 
Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije (5598/2008),

– ob upoštevanju člena 34(2b) Pogodbe EU,

– ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe EU, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0075/2008),

– ob upoštevanju členov 93 in 51 svojega poslovnika,

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

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;

2. poziva Svet, naj ustrezno spremeni besedilo;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
pobudo Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije;

5. poziva Svet in Komisijo, naj po pričetku veljavnosti lizbonske pogodbe dasta prednost 
prihodnjim predlogom za spremembo sklepa v skladu z izjavo št. 50 o členu 10 protokola 
o prehodnih odločbah, ki bo priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju 
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Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo;

6. je odločen, da bo obravnaval vse tovrstne predloge po nujnem postopku v skladu s 
postopkom iz odstavka 5 in v tesnem sodelovanju z nacionalnimi parlamenti;

7. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije.

Predlog spremembe 1

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Naslov

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

z namenom sprejetja Okvirnega sklepa 
Sveta o izvrševanju odločb, izdanih v 

nenavzočnosti, in spremembi Okvirnega 
sklepa 2002/584/PNZ o evropskem nalogu 

za prijetje in postopkih predaje med 
državami članicami, Okvirnega sklepa 

2005/214/PNZ o uporabi načela 
vzajemnega priznavanja denarnih kazni, 

Okvirnega sklepa 2006/783/PNZ o uporabi 
načela vzajemnega priznavanja odredb o 

zaplembi in Okvirnega sklepa 2008/.../PNZ 
o uporabi načela vzajemnega priznavanja 
sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so 

izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki 
vključujejo odvzem prostosti, za namen 
njihovega izvrševanja v Evropski uniji

o krepitvi državljanskih pravic, 
spodbujanju uporabe načela vzajemnega 
priznavanja odločb, izdanih na podlagi 

sojenja, na katerem zadevna oseba ni bila 
osebno navzoča, in spremembi Okvirnega 
sklepa 2002/584/PNZ o evropskem nalogu 

za prijetje in postopkih predaje med 
državami članicami, Okvirnega sklepa 

2005/214/PNZ o uporabi načela 
vzajemnega priznavanja denarnih kazni, 

Okvirnega sklepa 2006/783/PNZ o uporabi 
načela vzajemnega priznavanja odredb o 

zaplembi in Okvirnega sklepa 2008/.../PNZ 
o uporabi načela vzajemnega priznavanja 
sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so 

izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki 
vključujejo odvzem prostosti, za namen 

njihovega izvrševanja v Evropski uniji, in 
Okvirnega sklepa 2008/…/PNZ o 

priznavanju pogojnih kazni, alternativnih 
sankcij in pogojnih odložitev izreka kazni 

ter zagotavljanju nadzorstva nad njimi
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Or. en

Obrazložitev

Namen predloga je spodbujanje uporabe načela vzajemnega priznavanja, tako da se 
odpravijo obstoječe ovire, predvsem različni pristopi k "razlogom za nepriznanje". Dodati je 
treba tudi peti zakonodajni akt o pogojnih kaznih, saj se prav tako nanaša na sodbe, izrečene 
brez navzočnosti zadevne osebe.

Predlog spremembe 2

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

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 potrebni jasni in skupni razlogi 
za nepriznanje in zavrnitev izvrševanja 
odločbe, izdane brez navzočnosti zadevne 
osebe. Namen okvirnega sklepa je določiti 
te skupne razloge, ki bi izvršilnemu 
organu omogočili izvršitev odločbe kljub 
temu, da oseba ni bila prisotna na sojenju. 
Okvirni sklep ni namenjen urejanju 
veljavnih oblik in načinov ali 
postopkovnih zahtev, ki se uporabljajo za 
dosego rezultatov, opredeljenih v tem 
okvirnem sklepu, saj za njihovo določitev 
velja nacionalno pravo držav članic. Z 
izpolnitvijo ustrezne rubrike evropskega 
naloga za prijetje ali ustreznega potrdila 
iz drugih okvirnih sklepov organ izdaje 
zagotovi, da so bile ali bodo izpolnjene 
zahteve, ki naj bi zadostovale za izvršitev 
odločbe na podlagi načela vzajemnega 
priznavanja.

Or. en
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Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi bolje opredeliti odnos med tem okvirnim sklepom in 
nacionalnim pravom.

Predlog spremembe 3

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske,
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

(5a) Priznanje in izvršitev odločbe, izdane 
brez navzočnosti zadevne osebe, ne sme 
biti zavrnjeno, če je zadevna oseba, ki je 
bila seznanjena z načrtovanim sojenjem,  
pooblastila pravnega zastopnika, ki jo je 
nato zastopal na sojenju. Tako ni 
pomembno, ali je pravnega zastopnika 
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, pri čemer se razume, da se je 
zadevna oseba za pravnega zastopnika 
odločila namenoma, namesto da bi se 
sama udeležila sojenja, načeloma pa bi 
morala imeti možnost, da ga izbere sama 
(na primer s seznama, določenega v ta 
namen).

Or. en

Obrazložitev

Ko se oseba odloči za pravnega zastopnika, ki ga izrecno pooblasti, se smatra, da je ta oseba 
osebno obveščena o sojenju. 
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Predlog spremembe 4

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna

republika Nemčija 

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 
nepriznanje v obstoječih zadevnih 
okvirnih sklepih bi morala biti upoštevana 
raznolikost razmer v zvezi s pravico 
zadevne osebe do ponovnega sojenja. Za 
ponovno sojenje, katerega namen je 
zaščititi pravico do obrambe, je značilno 
sledeče: zadevna oseba ima pravico 
sodelovati na ponovnem sojenju. Vsebina 
primera, skupaj z novimi dokazi se 
(ponovno) preuči, postopek pa lahko vodi 
do razveljavitve prvotne odločbe.  

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah je rešitev teh primerov obravnavana s pravico do pritožbe in ne 
s pravico do ponovnega sojenja.
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Predlog spremembe 5

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

3. V področje uporabe tega okvirnega 
sklepa sodi določitev splošnih pravil za 
priznavanje in/ali izvrševanje odločb v eni 
državi članici (država članica izvršiteljica), 
ki jih izda druga država članica (država 
članica izdajateljica) v postopku, ki je 
potekal brez navzočnosti obtoženca, v 
skladu z določbami člena 5(1) Okvirnega 
sklepa 2002/584/PNZ, člena 7(2)(g) 
Okvirnega sklepa 2005/214/PNZ, člena 
8(2)(e) Okvirnega sklepa 2006/783/PNZ in 
člena 9(1)(f) Okvirnega sklepa 
2008/…/PNZ.

3. V področje uporabe tega okvirnega 
sklepa sodi določitev splošnih pravil za 
priznavanje in/ali izvrševanje sodnih
odločb v eni državi članici (država članica 
izvršiteljica), ki jih izda druga država 
članica (država članica izdajateljica) v 
postopku, ki je potekal brez navzočnosti 
obtoženca, v skladu z določbami člena 5(1) 
Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ, 
člena 7(2)(g) Okvirnega sklepa 
2005/214/PNZ, člena 8(2)(e) Okvirnega 
sklepa 2006/783/PNZ, člena 9(1)(f) 
Okvirnega sklepa 2008/…/PNZ in člena 
9(1)(f) Okvirnega sklepa 2008/…/PNZ.

Or. en

Obrazložitev

Dodati je treba tudi peti zakonodajni akt o pogojnih kaznih, saj se prav tako nanaša na sodbe, 
izrečene brez navzočnosti zadevne osebe. Natančna številka zadevnega člena bo dodana, ko 
bodo pravniki-lingvisti v Svetu dokončali besedilo o pogojnih kaznih. 

Predlog spremembe 6

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Člen 1 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

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 
sojenja, iz katerega izhaja ta odločba.";

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi razjasniti, da se predlog nanaša le na postopek, ki se odvija 
na sodišču.

Predlog spremembe 7

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Člen 4 a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

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 v evropskem nalogu za prijetje 
navedeno, da je zadevna oseba v skladu z 
nacionalnim pravom države članice 
izdajateljice:
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Or. en

Obrazložitev

Predlog ni namenjen urejanju ali usklajevanju bistvenih ali postopkovnih nacionalnih zahtev. 
Zato je treba razjasniti, da so te zahteve določene z nacionalnim pravom. Poleg tega se pojem 
»nacionalno pravo" ponavadi uporablja v takšnih določbah in je skladnejši z besedilom iz 
uvodne izjave 4.

Predlog spremembe 8

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Člen 4 a – točka (a)

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

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 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

Obrazložitev

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings. 

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
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personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the Courts.

Predlog spremembe 9

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Člen 4 a – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

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 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

Or. en

Obrazložitev

Če se je oseba odločila za pravnega zastopnika, ki ga je izrecno pooblastila, se obravnava, da 
odločba, izrečena na sojenju, kjer je bil prisoten zastopnik, ni bila izdana brez prisotnosti 
zadevne osebe. Zato država izvršiteljica ne more zavrniti izvrševanja sodbe.

Prav tako je treba upoštevati primere, ko je pravni zastopnik določen po uradni dolžnosti.  V 
povezavi z učinkovito obrambo, ki jo mora imeti oseba, bi morali biti ti predpisi določeni in 
izvajani v skladu z zahtevami nacionalnega prava države izvršiteljice.
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Predlog spremembe 10

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Člen 4 a – točka (b)

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

(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:

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

 če bo ta predlog spremembe sprejet, se 
mora uporabiti za celotno besedilo (vedno, 
ko je omenjeno ponovno sojenje, je treba 
dodati »ali pritožba«)

Or. en

Obrazložitev

Treba je poudariti, da mora imeti oseba pravico do novega sojenja v skladu z nacionalnim 
pravom. Če nacionalni pravni sistem ne pozna »ponovnega sojenja«, se lahko novo sojenje 
odvija v obliki pritožbe.

Predlog spremembe 11

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Okvirni sklep 2002/584/JHA
Člen 4 a – točka (b) – Točka (i i)
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Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

(ii) ni zahtevala ponovnega sojenja v 
ustreznem roku, ki je vsaj […]¹dni,

(ii) ni zahtevala ponovnega sojenja v 
ustreznem roku;

¹ Rok bo določen naknadno.

Or. en

Obrazložitev

Predlog ni namenjen urejanju ali usklajevanju bistvenih ali postopkovnih nacionalnih zahtev. 
Rok naj bo določen v skladu z ustreznim nacionalnim pravom.

Predlog spremembe 12

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Člen 4 a – točka (c) – Točka (i)

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

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 po predaji in 
bo izrecno obveščena o pravici do 
ponovnega sojenja in pravici, da sodeluje
na tem sojenju;

Or. en

Obrazložitev

V EU obstaja veliko neskladje kazenskega postopkovnega prava. Zato ni smiselno, da se 
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uvede določen časovni razpored, ki bi lahko kasneje pri izvrševanju tega okvirnega sklepa 
povzročil praktične težave na nacionalni ravni. Vendar pa je treba poudariti, da je treba 
primer osebe obravnavati čim prej v skladu z nacionalnim pravom.

Predlog spremembe 13

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Člen 4 a – točka (c) – Točka (i i)

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

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

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

¹ Rok bo določen naknadno.

Or. en

Obrazložitev

Predlog ni namenjen urejanju ali usklajevanju bistvenih ali postopkovnih nacionalnih zahtev. 
Rok naj bo določen v skladu z ustreznim nacionalnim pravom.

Predlog spremembe 14

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Priloga – polje d – točka 2.1 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

2.1 da je bila zadevna 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 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

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi pojasniti, da se predlog nanaša le na postopek, ki se odvija na 
sodišču.

Predlog spremembe 15

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Priloga – polje d – točka 2.1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

2.1 a 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 
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svojim nacionalnim pravom, ki se 
uporablja pri uveljavljanju pravice do 
obrambe; ta zastopnik je med sojenjem 
zastopal zadevno osebo; 

Navedite, kako je bil ta pogoj izpolnjen:
………………………………

Or. en

Obrazložitev

Za upoštevanje predloga spremembe k členu 4a, odstavek 1, točka (aa) (novo) instrumenta 
evropskega naloga za prijetje.

Predlog spremembe 16

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Priloga – polje d – točka 2.3.2 – alineja 1

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

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

– osebi bo osebno vročena odločba, izdana 
v nenavzočnosti, takoj po predaji; ter

Or. en

Obrazložitev

Namen okvirnega sklepa ni uskladitev vodikov postopkov, kot so roki za vročitev odločbe, 
izdane v nenavzočnosti, zato je bil vložen ta predlog.

Predlog spremembe 17

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
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republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 3 – točka 1
Okvirni sklep 2005/214/PNZ
Člen 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

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.";

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

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi pojasniti, da se predlog nanaša le na postopek, ki se odvija na 
sodišču.

Predlog spremembe 18

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 3 – točka 2 – točka b 
Okvirni sklep 2005/214/PNZ
Člen 7(2) – točka (i) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

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

(i) 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:
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Or. en

Obrazložitev

Predlog ni namenjen urejanju ali usklajevanju bistvenih ali postopkovnih nacionalnih zahtev. 
Zato je treba razjasniti, da so te zahteve določene z nacionalnim pravom. Poleg tega se pojem 
»nacionalno pravo" ponavadi uporablja v takšnih določbah in je skladnejši z besedilom iz 
uvodne izjave 4.

Predlog spremembe 19

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 3 – točka 2 – točka b
Okvirni sklep 2005/214/PNZ
Člen 7(2) – točka (i) – točka (i) 

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

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 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

Obrazložitev

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings. 

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
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personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the courts.

Predlog spremembe 20

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 3 – točka 2 – točka (b)
Okvirni sklep 2005/214/PNZ
Člen 7(2) – točka (i) – točka (i a) (novo)

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

(ia). 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

Or. en

Obrazložitev

Če se je oseba odločila za pravnega zastopnika, ki ga je izrecno pooblastila, se obravnava, da 
je bila odločba, izrečena na sojenju, kjer je bil prisoten zastopnik, izdana ob prisotnosti 
zadevne osebe. Zato država izvršiteljica ne more zavrniti izvrševanja sodbe.

Prav tako je treba upoštevati primere, ko je pravni zastopnik določen po uradni dolžnosti.  V 
povezavi z učinkovito obrambo, ki jo mora imeti oseba, bi morali biti ti predpisi določeni in 
izvajani v skladu z zahtevami nacionalnega prava države izvršiteljice.



PE404.491v01-00 22/39 PR\714304SL.doc

SL

Predlog spremembe 21

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 3 – točka 2 – točka (b)
Okvirni sklep 2005/214/PNZ
Člen 7(2) – točka (i) – točka (i i)

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

(ii) pristojnim organom izrecno izjavila, 
da ne izpodbija zadeve; ali

črtano

Or. en

Predlog spremembe 22

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 3 – točka 2 – točka b
Okvirni sklep 2005/214/PNZ
Člen 7(2) – točka (i) – točka (i i i) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

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:

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

Or. en
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Obrazložitev

Da se zagotovi skladnost vseh instrumentov za odločbe, ki so izdane brez navzočnosti zadevne 
osebe. Pri evropskem nalogu za prijetje je dodan izraz »izrecno« in mora biti zato dodan tudi 
pri drugih instrumentih.

Predlog spremembe 23

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 3 – točka 2 – točka (b)
Okvirni sklep 2005/214/PNZ
Člen 7(2) – točka (i) – točka (i i i) – alinea 2

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

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

– ni zahtevala ponovnega sojenja v 
ustreznem roku.

¹ Rok bo določen naknadno.

Or. en

Obrazložitev

Predlog ni namenjen urejanju ali usklajevanju bistvenih ali postopkovnih nacionalnih zahtev. 
Rok naj bo določen v skladu z ustreznim nacionalnim pravom.

Predlog spremembe 24

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Okvirni sklep 2005/214/PNZ
Priloga – polje h – točka 3 – točka 2.1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

2.1a. 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;

Navedite, kako je bil ta pogoj izpolnjen:
………………………………

Or. en

Obrazložitev

Za upoštevanje predloga spremembe, ki se nanaša na predlog spremembe k členu 7, odstavek 
2, točka (i), podtočka (i) a (novo) instrumenta denarnih kazni.

Predlog spremembe 25

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 4 – točka 1
Okvirni sklep 2006/783/PNZ
Člen 2 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

(i) "Odločba, izdana v nenavzočnosti," 
pomeni odredbo o zaplembi, kot je 

(i) "Odločba, izdana v nenavzočnosti," 
pomeni odredbo o zaplembi, kot je 
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opredeljena pod (c), če oseba ni bila 
osebno navzoča v postopku, iz katerega 
izhaja ta odločba.

opredeljena pod (c), če oseba ni bila 
osebno navzoča na sojenju, iz katerega 
izhaja ta odločba.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi pojasniti, da se predlog nanaša le na postopek, ki se odvija na 
sodišču.

Predlog spremembe 26

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 4 – točka 2
Okvirni sklep 2006/783/PNZ
Člen 8(2) – točka (e) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

(e) v skladu s potrdilom iz člena 4(2) je 
bila odločba izdana v nenavzočnosti, razen 
če je v potrdilu navedeno, da je:

(e) 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

Obrazložitev

Predlog ni namenjen urejanju ali usklajevanju bistvenih ali postopkovnih nacionalnih zahtev. 
Zato je treba razjasniti, da so te zahteve določene z nacionalnim pravom. Poleg tega se pojem 
»nacionalno pravo" ponavadi uporablja v takšnih določbah in je skladnejši z besedilom iz 
uvodne izjave 4.

Predlog spremembe 27

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
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Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 4 – točka 2
Okvirni sklep 2006/783/PNZ
Člen 8(2) – točka (e) – točka (i)

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

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 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

Obrazložitev

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings. 

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the courts.
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Predlog spremembe 28

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 4 – točka 2
Okvirni sklep 2006/783/PNZ
Člen 8(2) – točka (e) – točka (i a) (novo)

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

(ia). 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

Or. en

Obrazložitev

Če se je oseba odločila za pravnega zastopnika, ki ga je izrecno pooblastila, se obravnava, da 
je bila odločba, izrečena na sojenju, kjer je bil prisoten zastopnik, izdana ob prisotnosti 
zadevne osebe. Zato država izvršiteljica ne more zavrniti izvrševanja sodbe.

Prav tako je treba upoštevati primere, ko je pravni zastopnik določen po uradni dolžnosti.  V 
povezavi z učinkovito obrambo, ki jo mora imeti oseba, bi morali biti ti predpisi določeni in 
izvajani v skladu z zahtevami nacionalnega prava države izvršiteljice.

Predlog spremembe 29

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 4 – točka 2
Okvirni sklep 2006/783/PNZ
Člen 8(2) – točka (e) – točka (i i) – alinea 2
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Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

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

– ni zahtevala ponovnega sojenja v 
ustreznem roku.

¹ Rok bo določen naknadno.

Or. en

Obrazložitev

Predlog ni namenjen urejanju ali usklajevanju bistvenih ali postopkovnih nacionalnih zahtev. 
Rok naj bo določen v skladu z ustreznim nacionalnim pravom.

Predlog spremembe 30

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 4 – točka 3
Okvirni sklep 2006/783/PNZ
Priloga – polje j – točka 2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

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 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

Or. en
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Predlog spremembe 31

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva in Zvezne republike Nemčije – akt o 
spremembi
Člen 4 – točka 3
Okvirni sklep 2006/783/PNZ
Priloga – polje j – točka 2.1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

2.1a. 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;

Navedite, kako je bil ta pogoj izpolnjen:
………………………………

Or. en

Obrazložitev

Za upoštevanje predloga spremembe, ki se nanaša na predlog spremembe k členu 8, odstavek 
2, točka (e), podtočka (i) (novo) instrumenta odredb o zaplembi.

Predlog spremembe 32

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 5 – točka 1
Okvirni sklep 2008/.../PNZ
Člen 1 – točka (e)
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Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

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.

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

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi pojasniti, da se predlog nanaša na postopek, ki se odvija na 
sodišču.

Predlog spremembe 33

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 5 – točka 2
Okvirni sklep 2008/.../PNZ
Člen 9(1) – točka (f) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

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
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Obrazložitev

Predlog ni namenjen urejanju ali usklajevanju bistvenih ali postopkovnih nacionalnih zahtev. 
Zato je treba razjasniti, da so te zahteve določene z nacionalnim pravom. Poleg tega se pojem 
»nacionalno pravo" ponavadi uporablja v takšnih določbah in je skladnejši z besedilom iz 
uvodne izjave 4.

Predlog spremembe 34

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 5 – točka 2
Okvirni sklep 2008/.../PNZ
Člen 9(1) – točka (f) – točka (i)

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

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 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

Obrazložitev

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings. 

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
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defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the courts.

Predlog spremembe 35

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 5 – točka 2
Okvirni sklep 2008/.../PNZ
Člen 9(1) – točka (f) – točka (i a) (novo)

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

(ia) 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

Or. en

Obrazložitev

Če se je oseba odločila za pravnega zastopnika, ki ga je izrecno pooblastila, se obravnava, da 
je bila odločba, izrečena na sojenju, kjer je bil prisoten zastopnik, izdana ob prisotnosti 
zadevne osebe. Zato država izvršiteljica ne more zavrniti izvrševanja sodbe.

Prav tako je treba upoštevati primere, ko je pravni zastopnik določen po uradni dolžnosti.  V 
povezavi z učinkovito obrambo, ki jo mora imeti oseba, bi morali biti ti predpisi določeni in 
izvajani v skladu z zahtevami nacionalnega prava države izvršiteljice.

Predlog spremembe 36

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
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Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 5 – točka 2
Okvirni sklep 2008/.../PNZ
Člen 9(1) – točka (f) – točka (i i) – alinea 2

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

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

– ni zahtevala ponovnega sojenja v 
ustreznem roku.

¹ Rok bo določen naknadno.

Or. en

Obrazložitev

Predlog ni namenjen urejanju ali usklajevanju bistvenih ali postopkovnih nacionalnih zahtev. 
Rok naj bo določen v skladu z ustreznim nacionalnim pravom.

Predlog spremembe 37

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 5 – točka 3
Okvirni sklep 2002/.../PNZ
Priloga – polje k – točka 1 – točka b.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

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 

b.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 
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nenavzočnosti, in obveščena o dejstvu, da 
se lahko takšna odločba izreče v primeru, 
če se oseba ne udeleži sojenja

nenavzočnosti, in obveščena o dejstvu, da 
se lahko takšna odločba izreče v primeru, 
ko se oseba ne udeleži sojenja

Or. en

Predlog spremembe 38

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 5 – točka 3
Okvirni sklep 2008/.../PNZ
Priloga – polje k – točka 1 – točka b.1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

b.1a 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;

Navedite, kako je bil ta pogoj izpolnjen:
………………………………

Or. en

Obrazložitev

Za upoštevanje predloga spremembe, ki se nanaša na predlog spremembe k členu 9(1), točka 
f, podtočka (ia) (novo)instrumenta zapornih kazni.
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Predlog spremembe 39

Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, 
Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne 
republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlagajo Republika 
Slovenija, Francoska republika, Češka 

republika, Kraljevina Švedska, Slovaška 
republika, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske ter Zvezna 

republika Nemčija 

Predlog spremembe

Člen 5a
Spremembe Okvirnega sklepa 

2008/…/PNZ¹
Okvirni sklep 2008/../PNZ se spremeni:
1) členu 2 se doda naslednja točka 1:
(h) "Odločba, izdana v nenavzočnosti," 
pomeni sodbo, kot je opredeljena v točki 
(a), če oseba ni bila osebno navzoča na 
sojenju, 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 sojenju, 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 je na drug način 
pravočasno uspešno prejela informacije o 
načrtovanem datumu in kraju sojenja, ki 
se je zaključilo z odločbo, izdano v 
nenavzočnosti, in je bila 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 
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zastopnik je med sojenjem zastopal 
zadevno osebo; ali
(iii) potem, ko ji je bila vročena odločba in 
je bila izrecno obveščena o pravici do 
ponovnega sojenja in pravici do 
sodelovanja na tem sojenju:
– je izrecno izjavila, da ni izpodbijala 

odločbe;
ali
– ni zahtevala ponovnega sojenja 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 
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, 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 
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zastopal zadevno osebo;
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

Obrazložitev

Ta novi člen glede okvirnega sklepa o "pogojnem odpustu" je bil dodan zaradi vključitve 
navedenega akta v področje uporabe tega okvirnega sklepa. Naslednji predlogi sprememb so 
usklajeni z besedilom predloga za štiri druge instrumente, povezane z odločbami, ki so izdane 
brez navzočnosti zadevne osebe.
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OBRAZLOŽITEV

Pravica do sojenja je temeljna pravica, določena v paktu Združenih narodov o državljanskih 
in političnih pravicah. Ta pravica pa ni neomejena. Pod nekaterimi pogoji se lahko odločbe 
izdajo na podlagi sojenja, na katerem zadevna oseba ni bila osebno navzoča. Te odločbe se 
imenujejo sodbe, izdane v nenavzočnosti. 

Z uporabo načela vzajemnega priznavanja mora pravosodni organ v eni državi članici izvršiti 
odločbo, ki jo je izdal pravosodni organ druge države članice. Vendar obstajajo nekatere 
izjeme, kot je sodba, izdana brez navzočnosti zadevne osebe. 

Trenutno obstaja več instrumentov EU (ki jih je Svet že sprejel ali jih mora še sprejeti), ki se 
nanašajo na področje sodb, izdanih v nenavzočnosti. Vsak instrument pa to vprašanje 
obravnava na drugačen način, kar je ovira za vzajemno priznavanje teh sodb. To vodi k 
neskladnemu sistemu na ravni EU, ki ga zaznamuje (nezaželena) sodna negotovost. Da bi 
izboljšale to stanje, je sedem držav članic pripravilo predlog za uskladitev meril za uporabo 
razlogov za nepriznavanje odločb, ki so izdane v nenavzočnosti, v naslednjih štirih 
instrumentih:

1) Okvirni sklep Sveta (2002/584/PNZ) o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje 
med državami članicami,

2) Okvirni sklep Sveta 2005/214/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja finančnih 
kazni,

3) Okvirni sklep Sveta 2006/783/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o 
zaplembi,

4) Osnutek okvirnega sklepa 2008/…/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v 
kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem 
prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji.

Poročevalec meni, da je treba v predlog vključiti tudi peti instrument, in sicer Okvirni sklep 
2008 /…/PNZ o priznavanju pogojnih kazni, alternativnih sankcij in pogojnih odložitev izreka 
kazni ter zagotavljanju nadzorstva nad njimi.

Usklajevanje bi pripeljalo do razumljivih pravil za večjo pravno jasnost in bi omogočilo 
pravosodno sodelovanje. Poleg tega je namen predloga povečati zaščito temeljnih 
postopkovnih pravic, kot sta pravica do obrambe in sojenja. 

Čeprav je predlog namenjen uskladitvi razlogov za nepriznavanje sodb, izdanih v 
nenavzočnosti, njegov cilj ni usklajevanje pojmov, temveč na horizontalni ravni obravnavati 
vprašanja različnih ureditev. V predlogu so opredeljeni učinki pravosodnega sodelovanja ali 
skupnega pristopa v primerih, ko je sodba izdana v nenavzočnosti zadevne osebe. 

Glavne točke predloga



PR\714304SL.doc 39/39 PE404.491v01-00

SL

1. Sodni poziv 

V predlogu je poudarjeno, da je zelo pomembno zadevno osebo pozvati na sodišče na 
ustrezen način. Bistveno je, da je zadevna oseba pravočasno obveščena o datumu in kraju 
svojega sojenja. Odločba, izdana v nenavzočnosti, je lahko priznana in izvršena le, če so 
izpolnjene te zahteve. Na ta način je zagotovljeno spoštovanje pravice do sojenja. 

Vendar poročevalec meni, da je treba upoštevati raznolikost pravnih sistemov držav članic, 
saj te sodne pozive izvajajo na različne načine. Pravice zadevne osebe niso spoštovane le v 
primeru, ko je tožena oseba osebno pozvana na sodišče. Države članice imajo tudi druge 
postopkovne določbe, ki zagotavljajo poziv zadevne osebe. Če se pojavijo težave pri postopku 
poziva lahko zadevna oseba to predloži sodišču.

2. Večje upoštevanje pravice do ponovnega sojenja 

V predlogu je poudarjena vloga, ki jo ima ponovno sojenje pri zagotavljanju primernega 
spoštovanja pravice do sojenja. Če zadevna oseba ni bila navzoča na sojenju, ki se je 
zaključilo z odločbo, izdano v nenavzočnosti, lahko država članica izvršiteljica tako odločbo 
izvrši v primeru, da je v državi izdajateljici med drugim zagotovljena ustrezna pravica do 
ponovnega sojenja. Vendar pa ponovno sojenje ne obstaja v vseh državah članicah. 
Poročevalec meni, da je v predlogu treba razjasniti, da se v teh primerih nova obravnava lahko 
izvede v obliki pritožbe (kar pa mora biti izrecno navedeno v predlogu). 

3. Pravica do pravnega zastopnika

Pravica zadevne osebe je, da se odloči za pravno zastopstvo. V primerih, ko pravni zastopnik 
na podlagi pooblastila zadevne osebe to osebo na sojenju zastopa, priznanje in izvršitev te 
odločbe ne sme biti zavrnjeno. Vendar poročevalec meni, da mora biti jasno poudarjeno, da 
pravica do pravnega zastopnika vključuje zastopnike, ki jih določi in plača država.
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