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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja na dejstvo, da je dogovor med institucijami EU o izjavah, ki določajo odnos med 
elementi direktive in ustreznimi deli nacionalnih instrumentov za prenos („korelacijske 
tabele“), začel veljati 1. novembra 2011, zato v tem letnem poročilu ni bilo mogoče 
oceniti njegovega izvajanja;

2. pričakuje, da bo Komisija prvi pregled teh deklaracij pripravila do 1. novembra, kot je 
obljubljeno v letnem poročilu;

3. je zaskrbljen nad tem, da je vse več kršitev v obliki zapoznelega prenosa, saj je bilo ob 
koncu leta 2011 kar 763 primerov zapoznelega prenosa, kar je za 60 % več kot prejšnje 
leto.

4. pozdravlja izvajanje pilotne platforme EU kot načina za reševanje obstoječih problemov 
in omogočanje pravočasnih rešitev morebitnih kršitev; poziva Komisijo, naj še naprej 
razvija in izboljšuje njeno delovanje;

5. poudarja pomen preglednosti postopkov za ugotavljanje kršitev, saj naj bi imel Parlament 
možnost spremljati uporabo prava Unije; 

6. izpostavlja, da je peticija ustrezen instrument, ki ga lahko državljani, organizacije civilne 
družbe in podjetja uporabijo za prijavo primerov, ko organi držav članic na različnih 
ravneh ne spoštujejo prava EU; poziva Komisijo, naj zagotovi preglednost tekočih 
postopkov za ugotavljanje kršitev s pravočasnim in ustreznim obveščanjem državljanov o 
ukrepih, sprejetih na njihovo zahtevo;

7. poudarja pomen dobre upravne prakse in poziva k uvedbi „postopkovnih pravil“ v obliki 
uredbe, katere pravna podlaga je člen 298 PDEU in ki določa različne vidike postopka za 
ugotavljanje kršitev;


