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Predlog spremembe 1
Andrew Duff, Stanimir Ilčev

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 6(2) Pogodbe o 
Evropski uniji, člena 218(6) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in protokola o 
členu 6(2) Pogodbe o Evropski uniji o 
pristopu Unije k Evropski konvenciji o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin;

– ob upoštevanju člena 6(2) Pogodbe o 
Evropski uniji, členov 216(2), 218(6), 
218(8) in 218(10) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in protokola o členu 6(2) 
Pogodbe o Evropski uniji o pristopu Unije 
k Evropski konvenciji o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin; 

Or. en

Predlog spremembe 2
Morten Messerschmidt

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Sodišče Evropske unije v svoji 
sodni praksi že od sedemdesetih let dalje 
ugotavlja, da tvorijo temeljne pravice 
bistveni del splošnih načel prava, ki 
Sodišče ščiti,

A. ker Sodišče Evropske unije v svoji 
sodni praksi že od sedemdesetih let dalje 
ugotavlja, da tvorijo temeljne pravice 
bistveni del splošnih načel prava, 

Or. da

Predlog spremembe 3
Íñigo Méndez de Vigo

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Sodišče Evropske unije v svoji 
sodni praksi že od sedemdesetih let dalje

A. ker Sodišče Evropske unije v svoji 
sodni praksi že od sodb v zadevah 11-70 
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ugotavlja, da tvorijo temeljne pravice 
bistveni del splošnih načel prava, ki 
Sodišče ščiti,

Internationale Handelsgesellschaft mbH
[1970] ECR in 4-73 Nold [1974] ECR 
ugotavlja, da tvorijo temeljne pravice 
bistveni del splošnih načel prava, ki jih
Sodišče ščiti,

Or. es

Predlog spremembe 4
Morten Messerschmidt

Predlog resolucije
 Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker Sodišče namenja posebno pozornost 
razvoju sodne prakse Evropskega sodišča 
za človekove pravice, o čemer priča vse 
večje število sodb, ki se sklicujejo na 
določbe EKČP,

D. ker Sodišče namenja posebno pozornost 
razvoju sodne prakse Evropskega sodišča 
za človekove pravice, o čemer priča vse 
večje število sodb, ki se sklicujejo na 
določbe EKČP, in mu samemu ni treba 
razvijati tovrstne sodne prakse,

Or. da

Predlog spremembe 5
Sandrine Bélier

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker Sodišče namenja posebno pozornost 
razvoju sodne prakse Evropskega sodišča 
za človekove pravice, o čemer priča vse 
večje število sodb, ki se sklicujejo na 
določbe EKČP,

D. ker Sodišče namenja posebno pozornost 
razvoju sodne prakse Evropskega sodišča 
za človekove pravice, o čemer priča vse 
večje število sodb, ki se sklicujejo na 
določbe EKČP, kot jih razlaga Evropsko 
sodišče za človekove pravice,

Or. fr
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Predlog spremembe 6
Morten Messerschmidt

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker Evropsko sodišče za človekove 
pravice načeloma domneva, da je ravnanje 
države članice skladno z EKČP, kadar ta 
država le izvaja pravo Skupnosti,

E. ker Evropsko sodišče za človekove 
pravice načeloma v osnovi domneva, da je 
ravnanje države članice skladno z EKČP, 
kadar ta država le izvaja pravo Skupnosti,

Or. da

Predlog spremembe 7
Sandrine Bélier

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker Evropsko sodišče za človekove 
pravice načeloma domneva, da je ravnanje 
države članice skladno z EKČP, kadar ta 
država le izvaja pravo Skupnosti,

E. ker Evropsko sodišče za človekove 
pravice načeloma domneva, da je ravnanje 
države članice skladno z EKČP, kadar ta 
država le izvaja pravo Unije,

Or. fr

Predlog spremembe 8
Íñigo Méndez de Vigo

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je Sodišče v mnenju z dne 28. marca 
1996 ugotovilo, da Evropska skupnost 
nima pooblastil za pristop k EKČP, dokler 
ne bo spremenjena pogodba,

F. ker je Sodišče v mnenju z dne 28. marca 
1996 ugotovilo, da Evropska skupnost 
nima pooblastil za pristop k EKČP, dokler 
ne bo spremenjena pogodba, saj EU ni bila 
pravna oseba,
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Or. es

Predlog spremembe 9
Morten Messerschmidt

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker člen 6(2) Pogodbe o Evropski uniji 
določa, da Evropska unija pristopi k 
EKČP, in ker vsebuje protokol št. 8 k 
Lizbonski pogodbi niz točk, ki jih je treba 
urediti v zvezi s tem pristopom; ker te 
določbe Uniji ne le omogočajo pristop, 
temveč institucije Unije k temu 
obvezujejo;

G. ker člen 6(2) Pogodbe o Evropski uniji 
določa, da Evropska unija pristopi k 
EKČP, in ker vsebuje protokol št. 8 k 
Lizbonski pogodbi niz točk, ki jih je treba 
urediti pred tem pristopom; ker je treba 
pred tem pristopom urediti te točke,

Or. da

Predlog spremembe 10
Marietta Gianaku

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker člen 6(2) Pogodbe o Evropski uniji 
določa, da Evropska unija pristopi k 
EKČP, in ker vsebuje protokol št. 8 k 
Lizbonski pogodbi niz točk, ki jih je treba 
urediti v zvezi s tem pristopom; ker te 
določbe Uniji ne le omogočajo pristop, 
temveč institucije Unije k temu 
obvezujejo;

G. ker v času pristopa veljajo omejitve, ki 
jih določa Lizbonska pogodba in protokoli 
k njej, oziroma natančneje ker člen 6(2) 
Pogodbe o Evropski uniji določa, da 
Evropska unija pristopi k EKČP, in ker 
vsebuje protokol št. 8 k Lizbonski pogodbi 
niz točk, ki jih je treba urediti v zvezi s tem 
pristopom; ker te določbe Uniji ne le 
omogočajo pristop, temveč institucije 
Unije k temu obvezujejo;

Or. el
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Predlog spremembe 11
Ramón Jáuregui Atondo

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker mora biti v sporazumu o pristopu 
EU k EKČP izražena potreba po ohranitvi 
posebnih značilnosti in prava EU,

Or. fr

Predlog spremembe 12
Ramón Jáuregui Atondo

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker bi moral takšen dogovor obravnavati 
tudi administrativna in tehnična vprašanja, 
kot je načelo o prispevku Unije k rednemu 
proračunu Sveta Evrope, ki je namenjen 
delovanju Evropskega sodišča za 
človekove pravice in o čigar podrobnostih 
se je treba dogovoriti s Svetom Evrope,

I. ker bi moral takšen dogovor obravnavati 
tudi administrativna in tehnična vprašanja, 
kot je načelo o prispevku Unije k stroškom 
delovanja Evropskega sodišča za 
človekove pravice; ker je treba v tem 
okviru pripraviti načrte za samostojen 
proračun Sodišča za človekove pravice, da 
se olajša ocenjevanje posameznih 
prispevkov,

Or. fr

Predlog spremembe 13
Adrian Severin

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker se EKČP razvija ne le z dodatnimi 
protokoli, temveč tudi prek drugih 
konvencij, listin in sporazumov in je tako 
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postala nenehno razvijajoč se sistem 
varstva človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin,

Or. en

Predlog spremembe 14
Íñigo Méndez de Vigo

Predlog resolucije
Odstavek 1 – alinea 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– pristop predstavlja napredek v procesu 
evropskega povezovanja in hkrati korak 
naprej k uresničitvi politične Unije,

Or. es

Predlog spremembe 15
Marietta Gianaku

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja glavne razloge v prid pristopa 
Unije k EKČP, ki jih je mogoče povzeti 
sledeče:

1. poudarja glavne razloge v prid pristopa 
Unije k EKČP, ki jih je mogoče povzeti 
sledeče:

– medtem ko je Unija svoj sistem zaščite 
temeljnih pravic dokončno oblikovala in 
okrepila z vključitvijo Listine o temeljnih 
pravicah v svojo primarno zakonodajo, pa 
bi bil njen pristop k EKČP vidno znamenje 
njene povezanosti s „širšo Evropo”, ki jo 
predstavlja Svet Evrope, in z njegovim 
vseevropskim sistemom na področju 
človekovih pravic; ta pristop bi okrepil tudi 
verodostojnost Unije v njenem odnosu do 
tretjih držav, ki jih na dvostranski ravni 

– medtem ko je Unija svoj sistem zaščite 
temeljnih pravic dokončno oblikovala in 
okrepila z vključitvijo Listine o temeljnih 
pravicah v svojo primarno zakonodajo, pa 
bi bil njen pristop k EKČP vidno znamenje 
njene povezanosti s „širšo Evropo”, ki jo 
predstavlja Svet Evrope, in z njegovim 
vseevropskim sistemom na področju 
človekovih pravic; ta pristop bi okrepil tudi 
verodostojnost Unije v njenem odnosu do 
tretjih držav, ki jih na dvostranski ravni 
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vedno poziva k spoštovanju EKČP, vedno poziva k spoštovanju EKČP,
– pristop k EKČP bi državljanom v odnosu 
do delovanja Unija zagotovil zaščito, 
enakovredno tisti, ki jo že uživajo v odnosu 
do vseh držav članic. To bi bilo še toliko 
bolj umestno, če upoštevamo, da so države 
članice na Unijo prenesle pomembne 
pristojnosti,

– pristop k EKČP bi državljanom v odnosu 
do delovanja Unija zagotovil zaščito, 
enakovredno tisti, ki jo že uživajo v odnosu 
do vseh držav članic. To bi bilo še toliko 
bolj umestno, če upoštevamo, da so države 
članice na Unijo prenesle pomembne 
pristojnosti,

- uskladitev zakonodaje in sodne prakse 
EU in Evropskega sodišča za človekove 
pravice s področja človekovih pravic v 
pravni državi ter ustrezna sodna praksa 
evropskih sodišč so na tako visoki stopnji, 
da je treba doseči ustrezen napredek tudi 
pri uskladitvi postopkov obeh evropskih 
sodišč, Evropskega sodišča za človekove 
pravice in Sodišča EU v Luksemburgu, pa 
tudi preoblikovati institucionalne organe 
EKČP,

– pristop bo prispeval k skladnemu razvoju 
sodnih praks dveh evropskih sodišč na 
področju človekovih pravic, še zlasti ker bo
dialog postal še bolj potreben,

– pristop bo prispeval k skladnemu razvoju 
sodnih praks dveh evropskih sodišč na 
področju človekovih pravic, še zlasti ker 
bosta dialog in sodelovanje postala še bolj 
potrebna,

– pristop ne bo v nobenem primeru ogrozil 
avtonomnosti prava Unije, saj bo Sodišče 
ostalo vrhovni sodnik za vprašanja v zvezi 
s pravom Skupnosti in veljavnostjo njenih 
aktov; Evropskega sodišča za človekove 
pravice ni mogoče imeti za višjo instanco, 
temveč je specializirano sodišče, ki bo 
izvajalo zunanji nadzor nad tem, kako 
Unija izvršuje obveznosti mednarodnega 
prava, ki izhajajo iz njenega pristopa k 
EKČP; Sodišče bo tako imeli enak položaj, 
kot ga imajo sedaj v odnosu do Evropskega 
sodišča za človekove pravice vrhovna 
sodišča držav članic;

– pristop ne bo v nobenem primeru ogrozil 
avtonomnosti prava Unije, saj bo Sodišče 
ostalo vrhovni sodnik za vprašanja v zvezi 
s pravom Skupnosti in veljavnostjo njenih 
aktov; Evropskega sodišča za človekove 
pravice ni mogoče imeti za višjo instanco, 
temveč je specializirano sodišče, ki bo 
izvajalo zunanji nadzor nad tem, kako 
Unija izvršuje obveznosti mednarodnega 
prava, ki izhajajo iz njenega pristopa k 
EKČP; odnos med obema evropskima 
sodiščema ne sme biti hierarhičen, temveč 
ga mora zaznamovati specializacija;
Sodišče bo tako imelo enak položaj, kot ga 
imajo sedaj v odnosu do Evropskega 
sodišča za človekove pravice vrhovna 
sodišča držav članic;

- namen Sodišča EU je razlaga in 
izvajanje zakonodaje EU, njegove 
pristojnosti pa so omejene, saj se s 
pristopom EU k EKČP nadzor nad 
izvajanjem konvencije v EU ali državah 
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članicah v primeru tožbe posameznika 
prenese na Evropsko sodišče za človekove 
pravice v Strasbourgu. To ne pomeni, da 
se Sodišče EU izvzame s področja 
človekovih pravic, saj lahko na to 
področje posega v drugih primerih, zlasti 
ob upoštevanju, da EKČP ne zajema 
socialnih in gospodarskih pravic, ki jih 
varuje Listina o temeljnih pravicah;
- pristop EU k EKČP ne glede na doslej 
odlično sodelovanje med obema 
evropskima sodiščema nujno pomeni, da 
bo treba med sodiščema vzpostaviti 
neposreden stik, ki ne izključuje možne 
prekinitve postopka, če ta teče pred enim 
ali drugim sodiščem,

Or. el

Predlog spremembe 16
Carlo Casini

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja glavne razloge v prid pristopa 
Unije k EKČP, ki jih je mogoče povzeti 
sledeče:

1. poudarja glavne razloge v prid pristopa 
Unije k EKČP, ki jih je mogoče povzeti 
sledeče:

– medtem ko je Unija svoj sistem zaščite 
temeljnih pravic dokončno oblikovala in 
okrepila z vključitvijo Listine o temeljnih 
pravicah v svojo primarno zakonodajo, pa 
bi bil njen pristop k EKČP vidno znamenje 
njene povezanosti s „širšo Evropo”, ki jo 
predstavlja Svet Evrope, in z njegovim 
vseevropskim sistemom na področju 
človekovih pravic; ta pristop bi okrepil tudi 
verodostojnost Unije v njenem odnosu do 
tretjih držav, ki jih na dvostranski ravni 
vedno poziva k spoštovanju EKČP,

– medtem ko je Unija svoj sistem zaščite 
temeljnih pravic dokončno oblikovala in 
okrepila z vključitvijo Listine o temeljnih 
pravicah v svojo primarno zakonodajo, pa 
bi bil njen pristop k EKČP vidno znamenje 
njene povezanosti s „širšo Evropo”, ki jo 
predstavlja Svet Evrope, in z njegovim 
vseevropskim sistemom na področju 
človekovih pravic; ta pristop bi okrepil tudi 
verodostojnost Unije v njenem odnosu do 
tretjih držav, ki jih na dvostranski ravni 
vedno poziva k spoštovanju EKČP,

– pristop k EKČP bi državljanom v 
odnosu do delovanja Unija zagotovil 
zaščito, enakovredno tisti, ki jo že uživajo 
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v odnosu do delovanja vseh držav članic. 
To bi bilo še toliko bolj umestno, če 
upoštevamo, da so države članice na 
Unijo prenesle pomembne pristojnosti,
– pristop bo prispeval k skladnemu 
razvoju sodnih praks dveh evropskih 
sodišč na področju človekovih pravic, še 
zlasti, ker bo dialog postal še bolj 
potreben,
– pristop ne bo v nobenem primeru ogrozil 
avtonomnosti prava Unije, saj bo Sodišče 
ostalo vrhovni sodnik za vprašanja v zvezi 
s pravom Skupnosti in veljavnostjo njenih 
aktov; Evropskega sodišča za človekove 
pravice ni mogoče imeti za višjo instanco, 
temveč je specializirano sodišče, ki bo 
izvajalo zunanji nadzor nad tem, kako 
Unija izvršuje obveznosti mednarodnega 
prava, ki izhajajo iz njenega pristopa k 
EKČP; Sodišče bo tako imeli enak položaj, 
kot ga imajo sedaj v odnosu do 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
vrhovna sodišča držav članic;

– pristop ne bo v nobenem primeru ogrozil 
avtonomnosti prava Unije, saj bo Sodišče 
ostalo vrhovni sodnik za vprašanja v zvezi 
s pravom Skupnosti in veljavnostjo njenih 
aktov; Evropsko sodišče za človekove 
pravice je treba obravnavati izključno kot 
organ, ki bo izvajal zunanji nadzor nad 
tem, kako Unija izvršuje obveznosti 
mednarodnega prava, ki izhajajo iz njenega 
pristopa k EKČP; 

Or. it

Predlog spremembe 17
Morten Messerschmidt

Predlog resolucije
Odstavek 1 – alinea 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– medtem ko je Unija svoj sistem zaščite 
temeljnih pravic dokončno oblikovala in 
okrepila z vključitvijo Listine o temeljnih 
pravicah v svojo primarno zakonodajo, pa 
bi bil njen pristop k EKČP vidno znamenje 
njene povezanosti s „širšo Evropo”, ki jo 
predstavlja Svet Evrope, in z njegovim 
vseevropskim sistemom na področju 
človekovih pravic; ta pristop bi okrepil tudi 
verodostojnost Unije v njenem odnosu do 
tretjih držav, ki jih na dvostranski ravni 

– medtem ko je Unija svoj sistem zaščite 
temeljnih pravic dokončno oblikovala in 
okrepila z vključitvijo Listine o temeljnih 
pravicah v svojo primarno zakonodajo, pa 
bi bil njen pristop k EKČP vidno znamenje 
njene povezanosti s Svetom Evrope in z 
njegovim vseevropskim sistemom na 
področju človekovih pravic; ta pristop bi 
okrepil tudi verodostojnost Unije v njenem 
odnosu do tretjih držav, ki jih na 
dvostranski ravni vedno poziva k 
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vedno poziva k spoštovanju EKČP, spoštovanju EKČP,

Or. da

Predlog spremembe 18
Andrew Duff, Stanimir Ilčev

Predlog resolucije
Odstavek 1 – alinea 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– pristop bo prispeval k skladnemu razvoju 
sodnih praks dveh evropskih sodišč na 
področju človekovih pravic, še zlasti, ker 
bo dialog postal še bolj potreben,

– pristop bo prispeval k skladnemu razvoju 
sodnih praks dveh evropskih sodišč na 
področju človekovih pravic, še zlasti, ker 
bo dialog postal še bolj potreben, ter bo 
tako vzpostavil celovit sistem, v katerem 
bosta obe sodišči usklajeno delovali,

Or. en

Predlog spremembe 19
Andrew Duff, Stanimir Ilčev

Predlog resolucije
Odstavek 1 – alinea 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– pristop bo do neke mere tudi 
nadomestilo za to, da je pristojnost 
Evropskega Sodišča v zadevah s področja 
zunanje in varnostne politike ter 
policijskega sodelovanja in varnostne 
politike nekoliko omejena, saj bo zagotovil 
koristen zunanji sodni nadzor nad vsemi 
dejavnostmi EU,

Or. en
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Predlog spremembe 20
Andrew Duff, Stanimir Ilčev

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da po pogodbi pristop ne 
prinaša razširitve pristojnosti Unije ter ne 
uvaja njene splošne pristojnosti na 
področju človekovih pravic;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 21
Morten Messerschmidt

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da po pogodbi pristop ne 
prinaša razširitve pristojnosti Unije ter ne 
uvaja njene splošne pristojnosti na 
področju človekovih pravic;

2. opozarja, da ne začetek veljavnosti 
Listine o temeljnih pravicah v okviru 
Pogodbe ne pristop k EKČP ne prinašata
razširitve pristojnosti Unije ter ne uvajata
njene splošne pristojnosti na področju 
človekovih pravic;

Or. da

Predlog spremembe 22
Carlo Casini

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da po pogodbi pristop ne 
prinaša razširitve pristojnosti Unije ter ne 
uvaja njene splošne pristojnosti na 
področju človekovih pravic;

2. opozarja, da skladno s členom 6 
Pogodbe o EU in Protokolom št. 8 pristop 
ne prinaša razširitve pristojnosti Unije, ne 
uvaja njene splošne pristojnosti na 
področju človekovih pravic ter ne vpliva 
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na pristojnosti institucij Unije, ohranja pa 
spoštovanje ustavne tradicije in kulturne 
identitete držav članic;

Or. it

Predlog spremembe 23
Ramón Jáuregui Atondo

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. potrjuje, da sporazum o pristopu Unije k 
EKČP v skladu s členom 2 protokola št. 8 
k Lizbonski pogodbi ne sme vplivati na 
posebni položaj držav članic v odnosu do 
EKČP in na njene protokole na splošno ter 
na morebitna odstopanja in zadržke držav 
članic ter da nadalje takšne okoliščine ne 
vplivajo na pravni položaj Unije v odnosu 
do EKČP;

3. potrjuje, da mora sporazum o pristopu 
Unije k EKČP v skladu s členom 2 
protokola št. 8 k Lizbonski pogodbi 
zagotoviti, da pristop ne bo vplival na 
posebni položaj držav članic v odnosu do 
EKČP in na njene protokole na splošno ter 
na morebitna odstopanja in zadržke držav 
članic ter da nadalje takšne okoliščine ne 
smejo vplivati na položaj Unije v odnosu 
do EKČP;

Or. fr

Predlog spremembe 24
Andrew Duff, Stanimir Ilčev

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. potrjuje, da sporazum o pristopu Unije k 
EKČP v skladu s členom 2 protokola št. 8 
k Lizbonski pogodbi ne sme vplivati na 
posebni položaj držav članic v odnosu do 
EKČP in na njene protokole na splošno ter 
na morebitna odstopanja in zadržke držav 
članic ter da nadalje takšne okoliščine ne 
vplivajo na pravni položaj Unije v odnosu 
do EKČP;

3. potrjuje, da sporazum o pristopu Unije k 
EKČP v skladu s členom 2 protokola št. 8 
k Lizbonski pogodbi ne sme vplivati na 
posebni nacionalni položaj držav članic v 
odnosu do EKČP in na njene protokole na 
splošno ter na morebitna odstopanja in 
zadržke držav članic ter da nadalje takšne 
okoliščine ne vplivajo na poseben pravni 
položaj Unije v odnosu do EKČP;
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Or. en

Predlog spremembe 25
Andrew Duff, Stanimir Ilčev

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je bil sistem EKČP 
dopolnjen z nizom dodatnih protokolov v 
zvezi z zaščito pravic, ki niso predmet 
EKČP, in predlaga, da Unija pristopi k 
vsem protokolom, ki so vsaj deloma 
povezani z njenimi pristojnostmi (št. 1, 4, 
7 in 12);

4. ugotavlja, da je bil sistem EKČP 
dopolnjen z nizom dodatnih protokolov v 
zvezi z zaščito pravic, ki niso predmet 
EKČP, in predlaga, da Unija, ne glede na 
dejstvo, da štirih izmed teh dodatnih 
protokolov niso podpisale vse države 
članice, pristopi k vsem protokolom, ki so 
skladni z določbami Listine o temeljnih 
pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 26
Ramón Jáuregui Atondo

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je bil sistem EKČP 
dopolnjen z nizom dodatnih protokolov v 
zvezi z zaščito pravic, ki niso predmet 
EKČP, in predlaga, da Unija pristopi k 
vsem protokolom, ki so vsaj deloma
povezani z njenimi pristojnostmi (št. 1, 4, 
7 in 12);

4. ugotavlja, da je bil sistem EKČP 
dopolnjen z nizom dodatnih protokolov v 
zvezi z zaščito pravic, ki niso predmet 
EKČP, in predlaga, da Unija ob pristopu k 
EKČP pristopi tudi k vsem protokolom, ki 
so povezani z Listino o temeljnih pravicah 
(1, 4, 6, 7, 12 in 13), ne glede na to, ali so 
jih države članice Unije ratificirale ali ne;

Or. fr
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Predlog spremembe 27
Íñigo Méndez de Vigo

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je bil sistem EKČP 
dopolnjen z nizom dodatnih protokolov v 
zvezi z zaščito pravic, ki niso predmet 
EKČP, in predlaga, da Unija pristopi k 
vsem protokolom, ki so vsaj deloma 
povezani z njenimi pristojnostmi (št. 1, 4, 
7 in 12);

4. ugotavlja, da je bil sistem EKČP 
dopolnjen z nizom dodatnih protokolov v 
zvezi z zaščito pravic, ki niso predmet 
EKČP, in predlaga, da Unija oceni in 
sprejme odločitev o pristopu k tem 
protokolom za vsak primer posebej;

Or. es

Predlog spremembe 28
Morten Messerschmidt

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je bil sistem EKČP 
dopolnjen z nizom dodatnih protokolov v 
zvezi z zaščito pravic, ki niso predmet 
EKČP, in predlaga, da Unija pristopi k 
vsem protokolom, ki so vsaj deloma
povezani z njenimi pristojnostmi (št. 1, 4, 7 
in 12);

4. ugotavlja, da je bil sistem EKČP 
dopolnjen z nizom dodatnih protokolov v 
zvezi z zaščito pravic, ki niso predmet 
EKČP, in predlaga, da Unija pristopi k 
vsem protokolom, ki so povezani z njenimi 
pristojnostmi;

Or. da

Predlog spremembe 29
Ramón Jáuregui Atondo

Predlog resolucije
Odstavek 5 – alinea 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– pravico do predložitve seznama treh – pravico do predložitve seznama treh 
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kandidatov za mesto sodnika, izmed 
katerih enega kot predstavnika Unije izvoli 
parlamentarna skupščina Sveta Evrope; ta 
sodnik ima pri delu Sodišča enako vlogo 
kot drugi sodniki,

kandidatov za mesto sodnika, izmed 
katerih enega kot predstavnika Unije izvoli 
parlamentarna skupščina Sveta Evrope; ta 
sodnik ima pri delu Sodišča enako vlogo 
kot drugi sodniki; Evropski parlament se 
vključi bodisi v pripravo seznama 
kandidatov, skladno s podobnim 
postopkom, kot ga predvideva člen 255 
Pogodbe o delovanju Evropske unije za 
kandidate za sodnike Sodišča EU, bodisi v 
postopek, podoben predstavitvam 
kandidatov za komisarje Evropske 
komisije,

Or. fr

Predlog spremembe 30
Andrew Duff, Stanimir Ilčev

Predlog resolucije
Odstavek 5 –

Predlog resolucije Predlog spremembe

– pravico do predložitve seznama treh 
kandidatov za mesto sodnika, izmed 
katerih enega kot predstavnika Unije izvoli 
parlamentarna skupščina Sveta Evrope; ta 
sodnik ima pri delu Sodišča enako vlogo 
kot drugi sodniki,

– pravico do predložitve seznama treh 
kandidatov za mesto sodnika, izmed 
katerih enega kot predstavnika Unije izvoli 
parlamentarna skupščina Sveta Evrope; ta 
sodnik ima pri delu Sodišča enako vlogo 
kot drugi sodniki, tudi v primerih, ko je 
stranka v sporu Unija,

Or. en

Predlog spremembe 31
Andrew Duff, Stanimir Ilčev

Predlog resolucije
Odstavek 5 – alinea 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– pravico, da se z volilno pravico udeležuje 
sej Odbora ministrov, kadar ta opravlja 

– pravico, da se Evropska komisija z 
volilno pravico v imenu držav članic EU
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funkcijo organa za nadzor nad 
izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za 
človekove pravice ali kadar odloča
primernosti naslovitve prošnje za mnenje 
na Sodišče, ter da je zastopana v Odboru 
direktorjev za človekove pravice (podorgan 
Odbora ministrov),

udeležuje sej Odbora ministrov, kadar ta 
opravlja funkcijo organa za nadzor nad 
izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za 
človekove pravice, ki so povezane s 
pristojnostmi EU, ali kadar odloča o 
primernosti naslovitve prošnje za mnenje 
na Sodišče, ter da je zastopana v Odboru 
direktorjev za človekove pravice (podorgan 
Odbora ministrov),

Or. en

Predlog spremembe 32
Íñigo Méndez de Vigo

Predlog resolucije
Odstavek 5 – alinea 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– pravico, da se z volilno pravico udeležuje 
sej Odbora ministrov, kadar ta opravlja 
funkcijo organa za nadzor nad 
izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za 
človekove pravice ali kadar odloča 
primernosti naslovitve prošnje za mnenje 
na Sodišče, ter da je zastopana v Odboru 
direktorjev za človekove pravice (podorgan 
Odbora ministrov),

– pravico, da se prek Evropske komisije z 
volilno pravico udeležuje sej Odbora 
ministrov, kadar ta opravlja funkcijo 
organa za nadzor nad izvrševanjem sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
ali kadar odloča o primernosti naslovitve 
prošnje za mnenje na Sodišče, ter da je 
zastopana v Odboru direktorjev za 
človekove pravice (podorgan Odbora 
ministrov),

Or. es

Predlog spremembe 33
Morten Messerschmidt

Predlog resolucije
Odstavek 5 – alinea 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– pravico Evropskega parlamenta, da 
imenuje/pošlje določeno število svojih 
predstavnikov v generalno skupščino Sveta 

– pravico Evropskega parlamenta, da 
imenuje/pošlje določeno število svojih 
predstavnikov, ki mora vključevati vsaj



AM\810428SL.doc 19/33 PE440.010v01-00

SL

Evrope, kadar ta voli sodnike Evropskega 
sodišča za človekove pravice;

udeležence iz vseh skupin Evropskega 
parlamenta, v generalno skupščino Sveta 
Evrope, kadar ta voli sodnike Evropskega 
sodišča za človekove pravice;

Or. da

Predlog spremembe 34
Andrew Duff, Stanimir Ilčev

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. predlaga, da lahko odbor, ustanovljen 
s členom 255 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije za izbor članov Sodišča in 
Splošnega sodišča, imenuje tudi sodnike 
Evropske unije v Evropsko sodišče za 
človekove pravice; 

Or. en

Predlog spremembe 35
Andrew Duff, Stanimir Ilčev

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da države članice v medsebojnih 
odnosih in v odnosih z Unijo ne bi smele 
imeti možnosti, da se zatekajo k 
meddržavnim pritožbam zaradi 
domnevnega neizpolnjevanja obveznosti 
po členu 33 EKČP, saj to ne bi bilo v duhu 
nekaterih zavez, ki izhajajo iz Lizbonske 
pogodbe;

6. meni, da se morajo države članice 
zavezati, da sporov glede razlage ali 
uporabe Pogodb EU ne bodo reševale 
pred Evropskim sodiščem za človekove 
pravice v skladu s členom 33 EKČP;

Or. en
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Predlog spremembe 36
Íñigo Méndez de Vigo

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da države članice v medsebojnih 
odnosih in v odnosih z Unijo ne bi smele 
imeti možnosti, da se zatekajo k 
meddržavnim pritožbam zaradi 
domnevnega neizpolnjevanja obveznosti 
po členu 33 EKČP, saj to ne bi bilo v duhu 
nekaterih zavez, ki izhajajo iz Lizbonske 
pogodbe;

6. meni, da države članice v medsebojnih 
odnosih in v odnosih z Unijo ne bi smele 
imeti možnosti, da se zatekajo k 
meddržavnim pritožbam zaradi 
domnevnega neizpolnjevanja obveznosti 
po členu 33 EKČP, saj bi bilo to v 
nasprotju s členom 344 PDEU;

Or. es

Predlog spremembe 37
Íñigo Méndez de Vigo

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ocenjuje, da bi morala biti vsaka 
pritožba državljana Unije glede 
določenega akta ali opustitve institucije 
ali organa Unije uperjena izključno proti 
Uniji; enako bi morala biti vsaka pritožba, 
katere predmet je akt države članice, s 
katerim ta izvaja pravo Unije, uperjena 
samo proti tej državi članici, je pa lahko 
uperjena proti Uniji in državi članici 
hkrati, kadar delitev odgovornosti med 
Unijo in državo članico pri določenem 
aktu ni jasno opredeljena;

7. zato meni, da je glavna dodana 
vrednost pristopa EU k EKČP v tem, da se 
lahko posamezniki pritožijo zoper akte, s 
katerimi institucije Unije ali države 
članice izvajajo pravo Unije;

Or. es
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Predlog spremembe 38
Morten Messerschmidt

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ocenjuje, da bi morala biti vsaka 
pritožba državljana Unije glede določenega 
akta ali opustitve institucije ali organa 
Unije uperjena izključno proti Uniji; enako 
bi morala biti vsaka pritožba, katere 
predmet je akt države članice, s katerim ta 
izvaja pravo Unije, uperjena samo proti tej 
državi članici, je pa lahko uperjena proti 
Uniji in državi članici hkrati, kadar delitev 
odgovornosti med Unijo in državo članico 
pri določenem aktu ni jasno opredeljena; 

7. ocenjuje, da bi morala biti vsaka 
pritožba državljana Unije glede določenega 
akta ali opustitve institucije ali organa 
Unije uperjena izključno proti Uniji; enako 
bi morala biti vsaka pritožba, katere 
predmet je akt države članice, s katerim ta 
izvaja pravo Unije, uperjena samo proti tej 
državi članici, je pa lahko uperjena proti 
Uniji in državi članici hkrati, če obstaja 
dvom o tem, kako je odgovornost 
razdeljena;

Or. da

Predlog spremembe 39
Íñigo Méndez de Vigo

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. meni, da mora zaradi skladnosti z 
zahtevo iz člena 35 EKČP glede izčrpanja 
vseh pravnih virov v domači državi 
pritožnik uporabiti vse pravne vire v 
zadevni državi, vključno s predlogom za 
sprejetje predhodne odločbe Sodišča EU v 
Luksemburgu. Ta postopek velja za 
izpeljanega tudi takrat, ko nacionalno 
sodišče po zahtevi pritožnika za vložitev 
predloga za predhodno odločbo presodi, 
da zahteva ni upravičena;

Or. es
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Predlog spremembe 40
Marietta Gianaku

Predlog resolucije
Odstavek 7a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. možnost EU, da nastopi kot sotoženka, 
zagotavlja enotnost in pravno varnost.
Nova institucija se mora skladno z 
določbami pogodbe o pristopu oblikovati 
na jasen in dovolj široko zastavljen način, 
da bo omogočila dobro sodelovanje med 
sodiščema;

Or. el

Predlog spremembe 41
Marietta Gianaku

Predlog resolucije
Odstavek 7b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. v primerih, v katerih EU postane 
sotoženka, bi morala delovanje te 
institucije določati notranja pravila;

Or. el

Predlog spremembe 42
Marietta Gianaku

Predlog resolucije
Odstavek 7c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7c. sprejetje institucije sotoženca ne sme 
preprečevati drugih neposrednih 
možnosti, ki jih omogoča EKČP (člen 36, 
I), kot je pravica EU, da v primerih, ko se 
državljani EU pritožijo zoper državo, ki ni 
članica EU, nastopi kot tretja stranka;

Or. el

Predlog spremembe 43
Morten Messerschmidt

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je v interesu pravičnosti, da 
lahko Unija v vsaki zadevi pred 
Evropskim sodiščem za človekove pravice, 
kjer je tožena stran država članica in kjer 
se lahko pojavi vprašanje glede prava 
Unije, z dovoljenjem Sodišča v postopku 
nastopi kot tožena stranka, v vsaki tožbi 
proti Uniji pa lahko kot tožena stranka z 
dovoljenjem Sodišča nastopi država 
članica;

črtano

Or. da

Predlog spremembe 44
Ramón Jáuregui Atondo

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je v interesu pravičnosti, da 8. meni, da je v interesu pravičnosti ter da 
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lahko Unija v vsaki zadevi pred Evropskim 
sodiščem za človekove pravice, kjer je 
tožena stran država članica in kjer se 
lahko pojavi vprašanje glede prava Unije, z 
dovoljenjem Sodišča v postopku nastopi 
kot tožena stranka, v vsaki tožbi proti 
Uniji pa lahko kot tožena stranka z 
dovoljenjem Sodišča nastopi država 
članica;

ne posega v člen 36(2) EKČP, da je lahko 
Uniji v vsaki zadevi pred Evropskim 
sodiščem za človekove pravice, kjer se 
lahko pojavi vprašanje glede prava Unije 
in kjer je tožena stran država članica, 
dovoljeno, da nastopi kot sotoženka, v 
vsaki tožbi proti Uniji pa je lahko pod 
istimi pogoji dovoljeno, da kot sotoženka
nastopi država članica;

Or. fr

Predlog spremembe 45
Andrew Duff, Stanimir Ilčev

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je v interesu pravičnosti, da 
lahko Unija v vsaki zadevi pred Evropskim 
sodiščem za človekove pravice, kjer je 
tožena stran država članica in kjer se lahko 
pojavi vprašanje glede prava Unije, z 
dovoljenjem Sodišča v postopku nastopi 
kot tožena stranka, v vsaki tožbi proti Uniji 
pa lahko kot tožena stranka z dovoljenjem 
Sodišča nastopi država članica;

8. meni, da je v interesu pravičnosti, da 
lahko Unija v vsaki zadevi pred Evropskim 
sodiščem za človekove pravice, kjer je 
tožena stran država članica in kjer se lahko 
pojavi vprašanje glede prava Unije, ob 
upoštevanju določenih postopkov v 
postopku nastopi kot tožena stranka, v 
vsaki tožbi proti Uniji pa lahko kot tožena 
stranka ob upoštevanju določenih 
postopkov nastopi država članica;

Or. en

Predlog spremembe 46
Morten Messerschmidt

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da odnosov med Sodiščem in 9. se sklicuje na dejstvo, da ima razlaga 
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Evropskim sodiščem za človekove pravice 
ne bi bilo pametno formalizirati z uvedbo 
postopka predhodnega odločanja pred 
Evropskim sodiščem za človekove pravice 
ali z vzpostavitvijo organa ali „odbora”, ki 
bi sprejel odločitev takrat, kadar bi eno 
izmed dveh sodišče nameravalo sprejeti 
razlago EKČP, ki bi se razlikovala od 
razlage drugega; v zvezi s tem izpostavlja 
izjavo št. 2 o členu 6(2) Pogodbe o 
Evropski uniji, ki ugotavlja obstoj 
rednega dialoga med Sodiščem in 
Evropskim sodiščem za človekove pravice, 
ki bi ga bilo treba s pristopom Unije k 
EKČP okrepiti;

EKČP Evropskega sodišča za človekove 
pravice vedno prednost pred katero koli 
razlago Sodišča EU;

Or. da

Predlog spremembe 47
Andrew Duff, Stanimir Ilčev

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. se jasno zaveda dejstva, da lahko 
Evropsko sodišče za človekove pravice 
ugotovi kršitve v zadevi, o kateri je že 
odločalo Evropsko sodišče, in poudarja, 
da to nikakor ne bo zbudilo dvomov v 
verodostojnosti Evropskega sodišča kot 
najvišjega razsodnika v pravosodnem 
sistemu EU;

Or. en

Predlog spremembe 48
Andrew Duff, Stanimir Ilčev

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da igra EKČP pomembno 
vlogo pri razlagi Listine o temeljnih 
pravicah, saj se morajo pravice, priznane z 
listino, ki se ujemajo s pravicami, 
priznanimi z EKČP, razlagati v skladu z 
EKČP in se v skladu s členom 6(3) 
Pogodbe o Evropski uniji Sodišče pri 
oblikovanju splošnih načel prava Unije 
zgleduje po EKČP; prav tako ugotavlja, da 
se EKČP, v skladu z njenim členom 53, ne 
sme razlagati, kot da omejuje ali ogroža 
pravice, ki jih priznava Listina o temeljnih 
pravicah, ki ohranja vso svojo pravno 
veljavnost;

10. ugotavlja, da igra EKČP pomembno 
vlogo pri razlagi Listine o temeljnih 
pravicah, saj so pravice, priznane z listino, 
praktično enake tistim, ki jih vsebuje 
EKČP, razlagati v skladu z EKČP in se v 
skladu s členom 6(3) Pogodbe o Evropski 
uniji Sodišče pri oblikovanju splošnih 
načel prava Unije zgleduje po EKČP; prav 
tako ugotavlja, da se EKČP, v skladu z 
njenim členom 53, ne sme razlagati, kot da 
omejuje ali ogroža pravice, ki jih priznava 
Listina o temeljnih pravicah, ki ohranja vso 
svojo pravno veljavnost;

Or. en

Predlog spremembe 49
Morten Messerschmidt

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da igra EKČP pomembno 
vlogo pri razlagi Listine o temeljnih 
pravicah, saj se morajo pravice, priznane z 
listino, ki se ujemajo s pravicami, 
priznanimi z EKČP, razlagati v skladu z 
EKČP in se v skladu s členom 6(3) 
Pogodbe o Evropski uniji Sodišče pri 
oblikovanju splošnih načel prava Unije 
zgleduje po EKČP; prav tako ugotavlja, da 
se EKČP, v skladu z njenim členom 53, ne 
sme razlagati, kot da omejuje ali ogroža 
pravice, ki jih priznava Listina o temeljnih 
pravicah, ki ohranja vso svojo pravno 
veljavnost; 

10. ugotavlja, da se morajo pravice, 
priznane z listino, ki se ujemajo s 
pravicami, priznanimi z EKČP, razlagati v 
skladu z EKČP in se v skladu s členom 
6(3) Pogodbe o Evropski uniji Sodišče pri 
oblikovanju splošnih načel prava Unije 
zgleduje po EKČP; prav tako ugotavlja, da 
se EKČP, v skladu z njenim členom 53, ne 
sme razlagati, kot da omejuje ali ogroža 
pravice, ki jih priznava Listina o temeljnih 
pravicah, ki ohranja vso svojo pravno 
veljavnost;

Or. da
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Predlog spremembe 50
Andrew Duff, Stanimir Ilčev

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. se zaveda dejstva, da pristop sam po 
sebi ne bo rešil zelo resnih težav, s katerimi 
se sooča sistem EKČP, in sicer preveliko
delovno obremenitvijo zaradi 
eksponentnega naraščanja števila pritožb 
posameznikov ter reformo strukture in 
delovanja sodišča za rešitev tega problema; 
ugotavlja, da se sistem, če omenjene težave 
ne bodo rešene, lahko poruši in da bi 
začetek veljavnosti protokola št. 14, do 
katerega še vedno ni prišlo, ker ga ena 
država pogodbenica še ni ratificirala, 
nedvomno pripomogel k zmanjšanju 
števila nezaključenih postopkov, vendar pa 
ne tudi k njihovi odpravi;

11. se zaveda dejstva, da pristop sam po 
sebi ne bo rešil zelo resnih težav, s katerimi 
se sooča sistem EKČP, in sicer preveliko 
delovno obremenitvijo zaradi 
eksponentnega naraščanja števila pritožb 
posameznikov ter reformo strukture in 
delovanja sodišča za rešitev tega problema; 
ker Evropsko sodišče za človekove pravice 
priznava dejstvo, da deluje v 
kompleksnem pravnem in političnem 
okolju; ugotavlja, da se sistem, če 
omenjene težave ne bodo rešene, lahko 
poruši in da bi začetek veljavnosti 
protokola št. 14 1. junija 2010 nedvomno 
pripomogel k zmanjšanju števila 
nezaključenih postopkov, vendar pa ne tudi 
k njihovi odpravi;

Or. en

Predlog spremembe 51
Carlo Casini

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. se zaveda dejstva, da pristop sam po 
sebi ne bo rešil zelo resnih težav, s katerimi 
se sooča sistem EKČP, in sicer preveliko 
delovno obremenitvijo zaradi 
eksponentnega naraščanja števila pritožb 
posameznikov ter reformo strukture in 

11. se zaveda dejstva, da pristop sam po 
sebi ne bo rešil zelo resnih težav, s katerimi 
se sooča sistem EKČP, in sicer preveliko 
delovno obremenitvijo zaradi 
eksponentnega naraščanja števila pritožb 
posameznikov ter reformo strukture in 
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delovanja sodišča za rešitev tega problema; 
ugotavlja, da se sistem, če omenjene težave 
ne bodo rešene, lahko poruši in da bi 
začetek veljavnosti protokola št. 14, do 
katerega še vedno ni prišlo, ker ga ena 
država pogodbenica še ni ratificirala,
nedvomno pripomogel k zmanjšanju 
števila nezaključenih postopkov, vendar pa 
ne tudi k njihovi odpravi;

delovanja sodišča za rešitev tega problema; 
ugotavlja, da se sistem, če omenjene težave 
ne bodo rešene, lahko poruši in da bi 
začetek veljavnosti protokola št. 14 
nedvomno pripomogel k zmanjšanju 
števila nezaključenih postopkov, vendar pa 
ne tudi k njihovi odpravi; poudarja, da je 
treba v okviru reform Evropskega sodišča 
za človekove pravice izpostaviti pomen 
deklaracije iz Interlakna in zlasti njenega 
četrtega odstavka, ki poziva k enotnemu in 
strogemu izvajanju meril glede 
sprejemljivosti zahtevkov in pristojnosti 
sodišča;

Or. it

Predlog spremembe 52
Íñigo Méndez de Vigo

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. se zaveda dejstva, da pristop sam po 
sebi ne bo rešil zelo resnih težav, s katerimi 
se sooča sistem EKČP, in sicer preveliko 
delovno obremenitvijo zaradi 
eksponentnega naraščanja števila pritožb 
posameznikov ter reformo strukture in 
delovanja sodišča za rešitev tega problema; 
ugotavlja, da se sistem, če omenjene težave 
ne bodo rešene, lahko poruši in da bi 
začetek veljavnosti protokola št. 14, do 
katerega še vedno ni prišlo, ker ga ena 
država pogodbenica še ni ratificirala, 
nedvomno pripomogel k zmanjšanju 
števila nezaključenih postopkov, vendar pa 
ne tudi k njihovi odpravi;

11. se zaveda dejstva, da pristop sam po 
sebi ne bo rešil zelo resnih težav, s katerimi 
se sooča sistem EKČP, in sicer preveliko 
delovno obremenitvijo zaradi 
eksponentnega naraščanja števila pritožb 
posameznikov ter reformo strukture in 
delovanja sodišča za rešitev tega problema; 
nadalje ugotavlja, da se sistem, če 
omenjene težave ne bodo rešene, lahko 
poruši in da bi začetek veljavnosti 
protokola št. 14, do katerega še vedno ni 
prišlo, ker ga ena država pogodbenica še ni 
ratificirala, pripomogel k zmanjšanju 
števila nezaključenih postopkov;

Or. es
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Predlog spremembe 53
Andrew Duff, Stanimir Ilčev

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. meni, da je nujno ohraniti 
neodvisnost Evropskega sodišča za 
človekove pravice v smislu osebja in 
proračunske politike;

Or. en

Predlog spremembe 54
Andrew Duff, Stanimir Ilčev

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. spodbuja nacionalne parlamente 
držav članic EU, naj jasno izrazijo svojo 
voljo in pripravljenost za pospeševanje 
pristopnega procesa s tem, da vključijo 
nacionalna sodišča in ministrstva za 
pravosodje;

Or. en

Predlog spremembe 55
Morten Messerschmidt

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da predstavlja pristop Unije 
k EKČP ključno dejanje, ki ga je treba 

črtano
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dokončati s pristopom Unije k Evropski 
socialni listini, podpisani v Torinu 18. 
oktobra 1961 in revidirani v Strasbourgu 
3. maja 1996, kar bi bilo skladno z 
napredkom, ki je že bil dosežen z Listino o 
temeljnih pravicah in socialno 
zakonodajo Unije;

Or. da

Predlog spremembe 56
Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da predstavlja pristop Unije 
k EKČP ključno dejanje, ki ga je treba 
dokončati s pristopom Unije k Evropski 
socialni listini, podpisani v Torinu 18. 
oktobra 1961 in revidirani v Strasbourgu 
3. maja 1996, kar bi bilo skladno z 
napredkom, ki je že bil dosežen z Listino o 
temeljnih pravicah in socialno 
zakonodajo Unije;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 57
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da predstavlja pristop Unije 
k EKČP ključno dejanje, ki ga je treba 
dokončati s pristopom Unije k Evropski 
socialni listini, podpisani v Torinu 18. 
oktobra 1961 in revidirani v Strasbourgu 3. 
maja 1996, kar bi bilo skladno z 

13. ugotavlja, da predstavlja pristop Unije 
k EKČP njeno priznanje celotnega 
sistema varovanja človekovih pravic, kot 
je opredeljen in kodificiran v številnih 
drugih dokumentih Sveta Evrope.
Priporoča, da EU pristopi k vsem ostalim 
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napredkom, ki je že bil dosežen z Listino o 
temeljnih pravicah in socialno zakonodajo 
Unije;

obstoječim in prihodnjim konvencijam in 
listinam Sveta Evrope, katerih namen je 
dopolniti in razvijati področje pravic in 
svoboščin, uzakonjenih z EKČP, z 
namenom zagotoviti evropskim 
državljanom učinkovito pravico do 
pravnih sredstev v skladu z določbami 
vseh teh pravnih aktov; v tem smislu 
predstavlja pristop Unije k EKČP ključno 
prvo dejanje, ki ga je treba dokončati s 
pristopom Unije k, med drugim, Evropski 
socialni listini, podpisani v Torinu 18. 
oktobra 1961 in revidirani v Strasbourgu 3. 
maja 1996, kar bi bilo skladno z 
napredkom, ki je že bil dosežen z Listino o 
temeljnih pravicah in socialno zakonodajo 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 58
Ramón Jáuregui Atondo

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13 a. ugotavlja, da je bilo pod okriljem 
Sveta Evrope poleg EKČP sprejetih več 
konvencij o človekovih pravicah, katerim 
bi se Unija morala pridružiti, vključno z 
Evropsko konvencijo o preprečevanju 
mučenja in drugih krutih, nečloveških in 
ponižujočih kazni ali ravnanj z dne 26. 
novembra 1987, Evropsko listino o 
regionalnih in manjšinskih jezikih z dne 
5. novembra 1992 ter Okvirno konvencijo 
za varstvo narodnih manjšin z dne 1. 
februarja 1995;

Or. fr
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Predlog spremembe 59
Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. meni, da se pravica do svobode 
izražanja ne sme spodkopavati s 
pritožbami in peticijami, katerih namen je 
doseči, da se legitimne politične zahteve 
obravnavajo kot kazniva dejanja;

Or. nl

Predlog spremembe 60
Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. izraža zaskrbljenost, da je Evropska 
unija kot pravna oseba podvržena 
pregledu skladnosti njenih zakonskih 
aktov glede človekovih pravic, ki ga izvaja 
višje sodišče, katerega član je tudi turški 
sodnik, čeprav se Turčija v veliki meri za 
človekove pravice ne zmeni; 

Or. nl

Predlog spremembe 61
Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 13 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13c. je zaskrbljen, da se sodniki v državah 
članicah, ki niso odgovorni pred volivci, z 
zavračanjem demokratično sprejetih 



AM\810428SL.doc 33/33 PE440.010v01-00

SL

odločitev glede omejevalne politike 
priseljevanja vse pogosteje postavljajo v 
vlogo zakonodajne in izvršne veje oblasti;

Or. nl


