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Predlog spremembe 1
Ramón Jáuregui Atondo
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 8 (Íñigo Méndez de Vigo) 
in uvodno izjavo F osnutka poročila

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 in ne bo EU 
dobila status pravne osebe,

Or. fr

Predlog spremembe 2
Ramón Jáuregui Atondo
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 10 (Marietta Gianaku 
(Marietta Giannakou) in 11 (Ramón Jáuregui Atondo) ter uvodno izjavo G osnutka poročila

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 je treba pri pristopu spoštovati 
omejitve, ki jih postavlja Lizbonska 
pogodba in k njej priloženi protokoli, še 
zlasti člen 6(2) Pogodbe o Evropski uniji in 
protokol št. 8 k Lizbonski pogodbi; ker te 
določbe Uniji ne le omogočajo pristop, 
temveč institucije Unije k temu obvezujejo, 
ob upoštevanju, da mora sporazum o
pristopu Unije k EKČP odražati, da je 
treba ohraniti posebne značilnosti Unije 
in njene zakonodaje,

Or. fr
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Predlog spremembe 3
Ramón Jáuregui Atondo
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 17 (Morten 
Messerschmidt) in odstavek 1 – alineja 1

Predlog resolucije
Člen 1 – alineja 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 
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 z državami, ki so članice
Sveta 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,

Or. fr

Predlog spremembe 4
Ramón Jáuregui Atondo
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 15 – alineji 2 a in 3 
(Marietta Gianaku (Marietta Giannakou) ter odstavek 1 – alineja 3 osnutka poročila

Predlog resolucije
Člen 1 – alineja 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,

– uskladitev pravnih redov Unije in EKČP 
na področju človekovih pravic v 
zakonodaji in sodni praksi bo prispevala k 
skladnemu razvoju dveh evropskih sodišč 
na področju človekovih pravic, še zlasti ker 
bosta dialog in sodelovanje postala še bolj 
potrebna,

Or. fr
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Predlog spremembe 5
Ramón Jáuregui Atondo
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 15 (Marietta Gianaku 
(Marietta Giannakou) in 16 (Carlo Casini) ter odstavek 1 – alineja 4 osnutka poročila 

Predlog resolucije
Člen 1 – alineja 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

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; pri odnosu med dvema evropskima 
sodnima prisojnostma ne gre za hierarhijo 
temveč specializacijo; Sodišče bo tako 
imelo enak položaj, kot ga imajo sedaj v 
odnosu do Evropskega sodišča za 
človekove pravice vrhovna sodišča držav 
članic;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Ramón Jáuregui Atondo
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 22 (Carlo Casini) ter 
odstavek 2 osnutka poročila

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 po členu 6 pogodbe EU in 
protokolu št. 8 pristop ne prinaša razširitve 
pristojnosti Unije ter nikakor ne uvaja 
njene splošne pristojnosti na področju 
človekovih pravic;
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Predlog spremembe 7
Ramón Jáuregui Atondo
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 25 (Andrew Duff in 
Stanimir Ilchev), 26 (Ramón Jáuregui Atondo) in 27 (Íñigo Méndez de Vigo) ter odstavek 4 
osnutka poročila

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 priporoča, da se Komisiji podeli 
mandat za pogajanje o pristopu k vsem 
protokolom, ki se nanašajo na pravice, ki 
se ujemajo z Listino o temeljnih pravicah 
(št. 1, 4, 6, 7, 12 in 13), in to neodvisno od 
njihove ratifikacije s strani držav članic 
Unije;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Ramón Jáuregui Atondo
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 31 (Andrew Duff in 
Stanimir Ilchev) in 32 (Íñigo Méndez de Vigo) ter odstavek 5 – alineja 2 osnutka poročila

Predlog resolucije
Člen 5 – alineja 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 

pravico, da se z volilno pravico v imenu 
Evropske unije prek Evropske komisije
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 
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Odbora ministrov), Odbora ministrov), 

Or. fr

Predlog spremembe 9
Ramón Jáuregui Atondo
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 35 (Andrew Duff in 
Stanimir Ilchev) in 36 (Íñigo Méndez de Vigo) ter odstavek 6 osnutka poročila

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 bi si morale države članice v 
medsebojnih odnosih in v odnosih z Unijo 
po pristopu k EKČP prizadevati, da se ne 
bi zatekale k meddržavnim pritožbam 
zaradi domnevnega neizpolnjevanja 
obveznosti po členu 33 EKČP, kadar bi 
dejanje ali opustitev dejanja, ki je predmet 
spora, sodilo v področje uporabe 
zakonodaje Unije, saj to ne bi bilo v 
skladu s členom 344 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije;

Or. fr

Predlog spremembe 10
Ramón Jáuregui Atondo
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 37 (Íñigo Méndez de 
Vigo) in 38 (Morten Messerschmidt) ter odstavek 7 osnutka poročila

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 

7. ocenjuje, da je poglavitna dodana 
vrednost pristopa EU k EKČP možnost 
pritožbe posameznika zoper dejanja 
institucij in držav članic pri izvajanju 
zakonodaje Unije in da bi posledično 
morala biti vsaka pritožba pravne ali 
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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;

fizične osebe glede določenega dejanja ali 
njegove opustitve s strani 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 obstaja dvom glede delitve
odgovornosti med njima;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Ramón Jáuregui Atondo
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 40 (Marietta Gianaku 
(Marietta Giannakou), 41 (Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), 44 (Ramón Jáuregui 
Atondo) in 45 (Andrew Duff in Stanimir Ilchev) ter odstavek 8 osnutka poročila

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 ne glede na drugi odstavek 
člena 36 EKČP v interesu pravičnosti, da 
lahko Unija v vsaki zadevi pred Evropskim 
sodiščem za človekove pravice, kjer se 
lahko pojavi vprašanje glede prava Unije
in kjer je tožena stran država članica, 
nastopi kot tožena stranka, v vsaki tožbi 
proti Uniji pa lahko pod enakimi pogoji
kot tožena stranka nastopi država članica; 
ta možnost mora biti opredeljena z 
določbami, vključenimi v pogodbo o 
pristopu, in sicer jasno, vendar dovolj 
široko; 

Or. fr



AM\812429SL.doc 9/10 PE440.175v01-00

SL

Predlog spremembe 12
Ramón Jáuregui Atondo
Sporazumni predlog sprememb, ki nadomesti predlog spremembe 42 (Marietta Gianaku 
(Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8 a. ocenjuje, da sprejetje statusa sotožene 
stranke ne preprečuje drugih posrednih 
možnosti, ki jih ponuja EKČP (člen 36, I), 
kot je na primer pravica Unije, da v vsaki 
pritožbi državljana Unije nastopi kot tretja 
stranka;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Ramón Jáuregui Atondo
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 50 (Andrew Duff in 
Stanimir Ilchev), 51 (Carlo Casini) in 52 (Íñigo Méndez de Vigo) ter odstavek 11 osnutka 
poročila

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 zahtev
posameznikov ter reformo strukture in 
delovanja sodišča za rešitev tega problema; 
ugotavlja, da Evropsko sodišče za 
človekove pravice priznava dejstvo, da 
deluje v zapletenih sodnih in političnih 
razmerah, ter nadalje ugotavlja, da bi 
začetek veljavnosti protokola št. 14 s 1. 
junijem 2010 nedvomno pripomogel k 
zmanjšanju števila nezaključenih 
postopkov, vendar pa ne tudi k njihovi 
odpravi; poudarja, da je treba v okviru 
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reforme Evropskega sodišča za človekove 
pravice upoštevati pomen deklaracije iz 
Interlakna in zlasti njenega četrtega 
odstavka, ki poziva k enotnemu in 
strogemu izvajanju meril glede 
sprejemljivosti zahtevkov in pristojnosti 
sodišča;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Ramón Jáuregui Atondo
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 57 (Adrian Severin) in 58 
(Ramón Jáuregui Atondo) ter odstavek 13 osnutka poročila

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;

13. ugotavlja, da Unija s pristopom k 
EKČP posredno priznava celotni sistem 
zaščite človekovih pravic, kot se je razvil 
in uzakonil s številnimi dokumenti in 
organizmi Sveta Evrope; v tem smislu
predstavlja pristop Unije k EKČP prvo
ključno dejanje, ki ga je med drugim 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;

Or. fr


