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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:

Boljša priprava zakonodaje

1. odobrava, da Komisija nadaljuje prakso preverjanja, kako institucije EU in nacionalni 
parlamenti izvajajo načelo subsidiarnosti in sorazmernosti, in sicer na podlagi posameznih 
ključnih primerov, s čimer povečuje jasnost sporočila o boljši pripravi zakonodaje;

2. opozarja na okrepljeno vlogo nacionalnih parlamentov pri pregledovanju zakonodajnih 
predlogov v luči načel subsidiarnosti in sorazmernosti, uvedeno z Lizbonsko pogodbo, in 
se zaveda obstoječih tehničnih težav, zato spodbuja nacionalne parlamente, naj bolje 
izkoristijo svoje nove pravice, kot platformo za izmenjavo svojih najboljših praks pa naj 
uporabljajo Konferenco odborov za evropske zadeve (COSAC);

3. v zvezi s tem poudarja, da morajo nacionalni parlamenti pri predlaganju mnenj kolikor je 
le mogoče razlikovati med vidikoma subsidiarnosti in sorazmernosti;

4. poziva ki izboljšanju zbirke podatkov EUR-lex, da bi postala preglednejša in prijaznejša 
za uporabnike v nacionalnih parlamentih;

Pametna pravna ureditev

5. predlaga, naj se razišče, ali bi bilo mogoče doseči in formalizirati skupen dogovor med 
institucijami Unije in državami članicami o uporabi standardov o pametnih predpisih;

6. poudarja, da bi bilo treba ocenjeno težo upravnih in regulativnih obremenitev izražati v 
neto in ne v bruto vrednostih;

7. poudarja, da ciljev za zmanjšanje upravnih in regulativnih obremenitev ne bi smeli 
določiti le do leta 2012, temveč tudi za obdobje po tem datumu;

8. priznava delo, ki ga je doslej opravil odbor za oceno učinka pri pregledovanju kakovosti 
ocen učinka, ki jih pripravlja Komisija; vseeno pa poudarja, da je treba takšne preglede 
izvajati strogo neodvisno od Komisije, in sicer tako, da se to nalogo zaupa zunanjemu 
izvajalcu ali da se primerno organizira odbor; meni, da to ne bi vplivalo niti na pravico 
Komisije do pobude niti na posebne pravice Parlamenta, bi pa precej okrepilo 
verodostojnost ocen;

9. opozarja, da izvedba ocen učinka vsebinskih sprememb predlogov Komisije, vloženih v 
odboru, zaradi časovnih omejitev pri parlamentarnem postopku ni vedno mogoča; vseeno 
opozarja, da sta se Parlament in Svet načeloma dogovorila, da se dodatna ocena učinka 
izvede takrat, ko se v zakonodajni postopek vnašajo novi elementi, ki se dotikajo pravne 
ali ekonomske vsebine zadevnega akta; zato poziva k boljši uporabi predhodnih ocen;

10. opozarja, da mora Komisija državljansko pobudo, ki jo uvaja Lizbonska pogodba, 
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obravnavati kot element participativne demokracije – ne kot stranski proizvod pogodbe, 
temveč kot sestavni del njene pametno zasnovane pravne ureditve, ki odpira novo pot do 
zakonodaje;

11. meni, da bi moral biti prenos direktiv EU v zakonodajo držav članic dokončan do 
določenega roka, po možnosti pa bi ga bilo treba časovno uskladiti, da bi se izognili 
učinkom, kot so izkrivljanje konkurence med pomembnimi gospodarskimi subjekti, 
pretirana natančnost zakonodaje, itd.


