
AM\1001332SL.doc PE516.857v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Odbor za ustavne zadeve

2013/2024(INI)

10.9.2013

PREDLOGI SPREMEMB
1–312

Osnutek poročila
Luigi Berlinguer, Carlo Casini, Juan Fernando López Aguilar
(PE514.784v01-00)

o vmesnem pregledu stockholmskega programa
(2013/2024(INI))



PE516.857v01-00 2/161 AM\1001332SL.doc

SL

AM_Com_NonLegReport



AM\1001332SL.doc 3/161 PE516.857v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Enrique Guerrero Salom

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da je Lizbonska pogodba prinesla 
pomembne pozitivne elemente za območje 
svobode, varnosti in pravice, obžaluje pa 
določene pomanjkljivosti pri njenem 
izvajanju; ni več pripravljen sprejemati, da 
Svet in Komisija, v številnih primerih, še 
vedno ravnata, kot da Lizbonska pogodba 
ni začela veljati; zahteva izpolnjevanje 
obveznosti, da se Parlament v vseh fazah 
postopka, ki vodi k sklenitvi mednarodnih 
sporazumov „nemudoma in izčrpno 
obvesti“; izraža obžalovanje zaradi 
nesprejemljivih zamud pri usklajevanju 
aktov nekdanjega tretjega stebra z 
Lizbonsko pogodbo; poziva k oceni 
posameznih aktov nekdanjega tretjega 
stebra z vidika njihovega učinka na 
temeljne pravice, da se uskladijo z novo 
hierarhijo predpisov temeljnih, delegiranih 
in izvedbenih aktov;

1. meni, da je Lizbonska pogodba prinesla 
pomembne pozitivne elemente za območje 
svobode, varnosti in pravice, obžaluje pa 
določene pomanjkljivosti pri njenem 
izvajanju; ni več pripravljen sprejemati, da 
Svet in Komisija, v številnih primerih, še 
vedno ravnata, kot da Lizbonska pogodba 
ni začela veljati; zahteva izpolnjevanje 
obveznosti, da se Parlament v vseh fazah 
postopka, ki vodi k sklenitvi mednarodnih 
sporazumov „nemudoma in izčrpno 
obvesti“; izraža obžalovanje zaradi 
nesprejemljivih zamud pri usklajevanju
aktov nekdanjega tretjega stebra z 
Lizbonsko pogodbo; poziva k oceni 
posameznih aktov nekdanjega tretjega 
stebra z vidika njihovega učinka na 
temeljne pravice, da se uskladijo z novo 
hierarhijo predpisov temeljnih, delegiranih 
in izvedbenih aktov ter z novo 
institucionalno ureditvijo/strukturo po 
začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 2
Renate Weber

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da je Lizbonska pogodba prinesla 
pomembne pozitivne elemente za območje 
svobode, varnosti in pravice, obžaluje pa 
določene pomanjkljivosti pri njenem

1. meni, da sta Lizbonska pogodba in 
Listina o temeljnih pravicah okrepili 
ustavno podlago institucij EU in držav 
članic, kar zadeva doseganje skupnega 



PE516.857v01-00 4/161 AM\1001332SL.doc

SL

izvajanju; ni več pripravljen sprejemati, da 
Svet in Komisija, v številnih primerih, še 
vedno ravnata, kot da Lizbonska pogodba
ni začela veljati; zahteva izpolnjevanje 
obveznosti, da se Parlament v vseh fazah 
postopka, ki vodi k sklenitvi mednarodnih 
sporazumov „nemudoma in izčrpno 
obvesti“; izraža obžalovanje zaradi 
nesprejemljivih zamud pri usklajevanju 
aktov nekdanjega tretjega stebra z 
Lizbonsko pogodbo; poziva k oceni 
posameznih aktov nekdanjega tretjega 
stebra z vidika njihovega učinka na 
temeljne pravice, da se uskladijo z novo 
hierarhijo predpisov temeljnih, delegiranih 
in izvedbenih aktov;

cilja preoblikovanja EU v območje 
svobode, varnosti in pravice, obžaluje pa 
določene pomanjkljivosti pri njunem
izvajanju; meni, da se morajo za dosego 
tega cilja Pogodbi in zakoni EU 
uporabljati enako po vsej EU in da bi bilo 
posledično treba odpraviti izvzetja ali 
posebne režime; ni več pripravljen 
sprejemati, da Svet in Komisija, v številnih 
primerih, še vedno ravnata, kot da 
Lizbonska pogodba in Listina o temeljnih 
pravicah nista začeli veljati, med drugim 
tako, da ne upoštevata vloge in 
legitimnosti Evropskega parlamenta in 
nacionalnih parlamentov; zahteva 
izpolnjevanje obveznosti, da se Parlament 
v vseh fazah postopka, ki vodi k sklenitvi 
mednarodnih sporazumov „nemudoma in 
izčrpno obvesti“; izraža obžalovanje zaradi 
nesprejemljivih zamud pri usklajevanju 
aktov nekdanjega tretjega stebra z 
Lizbonsko pogodbo; poziva k oceni 
posameznih aktov nekdanjega tretjega 
stebra z vidika njihovega učinka na 
temeljne pravice, da se uskladijo z novo 
hierarhijo predpisov temeljnih, delegiranih 
in izvedbenih aktov;

Or. en

Predlog spremembe 3
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da je Lizbonska pogodba prinesla 
pomembne pozitivne elemente za območje 
svobode, varnosti in pravice, obžaluje pa 
določene pomanjkljivosti pri njenem 
izvajanju; ni več pripravljen sprejemati, da
Svet in Komisija, v številnih primerih, še 
vedno ravnata, kot da Lizbonska pogodba 
ni začela veljati; zahteva izpolnjevanje 

1. meni, da je Lizbonska pogodba prinesla 
pomembne pozitivne elemente za območje 
svobode, varnosti in pravice, ugotavlja pa 
določene pomanjkljivosti pri njenem 
izvajanju; opozarja, da je Evropski 
parlament z Lizbonsko pogodbo pridobil 
večje pristojnosti; zahteva izpolnjevanje 
obveznosti, da se Parlament v vseh fazah 
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obveznosti, da se Parlament v vseh fazah 
postopka, ki vodi k sklenitvi mednarodnih 
sporazumov „nemudoma in izčrpno 
obvesti“; izraža obžalovanje zaradi
nesprejemljivih zamud pri usklajevanju 
aktov nekdanjega tretjega stebra z 
Lizbonsko pogodbo; poziva k oceni 
posameznih aktov nekdanjega tretjega 
stebra z vidika njihovega učinka na 
temeljne pravice, da se uskladijo z novo 
hierarhijo predpisov temeljnih, delegiranih 
in izvedbenih aktov;

postopka, ki vodi k sklenitvi mednarodnih 
sporazumov „nemudoma in izčrpno 
obvesti“; izraža obžalovanje zaradi zamud 
pri usklajevanju aktov nekdanjega tretjega 
stebra z Lizbonsko pogodbo; poziva k 
oceni posameznih aktov nekdanjega 
tretjega stebra z vidika njihovega učinka, 
da se uskladijo z novo hierarhijo predpisov 
temeljnih, delegiranih in izvedbenih aktov;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Juan Fernando López Aguilar

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da bi morala biti naloga EU, ko 
gre za temeljne in evropske državljanske 
pravice, spodbujanje najvišje ravni zaščite 
(kot je zapisano v členu 53 Listine EU in 
sodni praksi Evropskega sodišča za 
človekove pravice);

Or. en

Predlog spremembe 5
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da se je z uporabo rednega 
zakonodajnega postopka priprava
zakonodaje približala ljudstvu in da se je 
okrepila vloga Evropskega parlamenta, 

2. meni, da je namen uporabe rednega 
zakonodajnega postopka približanje 
priprave zakonodaje ljudstvu s krepitvijo 
vloge Evropskega parlamenta, edine 
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edine demokratično izvoljene institucije 
Unije;

demokratično izvoljene institucije Unije;

Or. en

Predlog spremembe 6
Roberta Angelilli

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da se je z uporabo rednega 
zakonodajnega postopka priprava 
zakonodaje približala ljudstvu in da se je 
okrepila vloga Evropskega parlamenta, 
edine demokratično izvoljene institucije 
Unije;

2. meni, da se je z uporabo rednega 
zakonodajnega postopka priprava 
zakonodaje približala ljudstvu in da se je 
okrepila vloga Evropskega parlamenta, 
edine institucije Unije, ki jo neposredno 
izvolijo državljani, zaradi česar je Unija 
bolj legitimna, učinkovita, pregledna in 
demokratična;

Or. it

Predlog spremembe 7
Renate Weber

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da se je z uporabo rednega 
zakonodajnega postopka priprava 
zakonodaje približala ljudstvu in da se je 
okrepila vloga Evropskega parlamenta, 
edine demokratično izvoljene institucije 
Unije;

2. meni, da se je z uporabo rednega 
zakonodajnega postopka priprava 
zakonodaje približala ljudstvu in da se je 
okrepila vloga Evropskega parlamenta, 
edine demokratično izvoljene institucije 
Unije; poudarja, da bi bilo treba ta 
postopek pri prihodnjih revizijah Pogodbe 
dodatno razširiti in da bi bilo treba 
poskrbeti za večjo preglednost v postopku 
odločanja, zlasti kar zadeva dogovore v 
prvi obravnavi in trialoge, da se zagotovi 
pravica do dostopa do dokumentov in 
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informacij, kot jo predvidevata Pogodbi; 

Or. en

Predlog spremembe 8
Roberta Angelilli

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je Komisija v svojem 
sporočilu z dne 20. aprila 2010 z naslovom
„Zagotavljanje območja svobode, varnosti 
in pravice za državljane Evrope – Akcijski 
načrt izvajanja stockholmskega programa“ 
zagovarjala ambicioznejši odziv na 
vsakdanje težave in pričakovanja 
državljanov EU ter poudarila, da mora biti 
Unija sposobna odzvati se na nepredvidene 
dogodke, hitro izkoristiti priložnosti ter 
predvideti prihodnje trende in se prilagoditi 
nanje;

3. ugotavlja, da je Komisija v svojem 
sporočilu z dne 20. aprila 2010 z naslovom
„Zagotavljanje območja svobode, varnosti 
in pravice za državljane Evrope – Akcijski 
načrt izvajanja stockholmskega programa“ 
zagovarjala ambicioznejši odziv na 
vsakdanje težave, interese in pričakovanja 
državljanov EU ter poudarila, da mora biti 
Unija sposobna odzvati se na nepredvidene 
dogodke, hitro izkoristiti priložnosti ter 
predvideti prihodnje trende in se prilagoditi 
nanje;

Or. it

Predlog spremembe 9
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je Komisija v svojem 
sporočilu z dne 20. aprila 2010 z naslovom
„Zagotavljanje območja svobode, varnosti 
in pravice za državljane Evrope – Akcijski 
načrt izvajanja stockholmskega programa“3

zagovarjala ambicioznejši odziv na 
vsakdanje težave in pričakovanja 
državljanov EU ter poudarila, da mora biti 
Unija sposobna odzvati se na nepredvidene 

3. ugotavlja, da je Komisija v svojem 
sporočilu z dne 20. aprila 2010 z naslovom
„Zagotavljanje območja svobode, varnosti 
in pravice za državljane Evrope – Akcijski 
načrt izvajanja stockholmskega programa“3

zagovarjala ambicioznejši odziv na 
vsakdanje težave in pričakovanja 
državljanov, prebivalcev in migrantov EU 
ter poudarila, da mora biti Unija sposobna 
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dogodke, hitro izkoristiti priložnosti ter 
predvideti prihodnje trende in se prilagoditi 
nanje;

odzvati se na nepredvidene dogodke, hitro 
izkoristiti priložnosti ter predvideti 
prihodnje trende in se prilagoditi nanje;

Or. en

Predlog spremembe 10
Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je Komisija v svojem 
sporočilu z dne 20. aprila 2010 z naslovom
„Zagotavljanje območja svobode, varnosti 
in pravice za državljane Evrope – Akcijski 
načrt izvajanja stockholmskega programa“3

zagovarjala ambicioznejši odziv na 
vsakdanje težave in pričakovanja 
državljanov EU ter poudarila, da mora biti 
Unija sposobna odzvati se na nepredvidene 
dogodke, hitro izkoristiti priložnosti ter 
predvideti prihodnje trende in se prilagoditi 
nanje;

3. ugotavlja, da je Komisija v svojem 
sporočilu z dne 20. aprila 2010 z naslovom
„Zagotavljanje območja svobode, varnosti 
in pravice za državljane Evrope – Akcijski 
načrt izvajanja stockholmskega programa“3

zagovarjala ambicioznejši odziv na
vsakdanje težave in pričakovanja 
državljanov, prebivalcev in migrantov EU 
ter poudarila, da mora biti Unija sposobna 
odzvati se na nepredvidene dogodke, hitro 
izkoristiti priložnosti ter predvideti 
prihodnje trende in se prilagoditi nanje;

Or. en

Predlog spremembe 11
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da je Komisija v ta namen 
večkrat uporabila svojo pravico do 
predlaganja zakonodaje v skladu s členom 
76 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 12
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da se je glede na bogato pravno 
podlago, ki jo zagotavljata Pogodbi na 
političnih področjih, ki jih pokriva 
območje svobode, varnosti in pravice, ter 
glede na možnosti in izraženo željo 
Komisije, da izkoristi svojo pravico do 
predlaganja zakonodaje, obdobje obsežnih 
večletnih programov, ki temeljijo na 
medvladnem pristopu, končalo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 13
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da se je glede na bogato pravno 
podlago, ki jo zagotavljata Pogodbi na 
političnih področjih, ki jih pokriva 
območje svobode, varnosti in pravice, ter 
glede na možnosti in izraženo željo 
Komisije, da izkoristi svojo pravico do 
predlaganja zakonodaje, obdobje obsežnih 
večletnih programov, ki temeljijo na 
medvladnem pristopu, končalo;

5. meni, da se je glede na pomen 
zagotavljanja demokratičnega nadzora na 
tem področju z rednim zakonodajnim 
postopkom, glede na bogato pravno 
podlago, ki jo zagotavljata Pogodbi na 
političnih področjih, ki jih pokriva 
območje svobode, varnosti in pravice, ter 
glede na možnosti in izraženo željo 
Komisije, da izkoristi svojo pravico do 
predlaganja zakonodaje, obdobje obsežnih 
večletnih programov, ki temeljijo na 
medvladnem pristopu, končalo;

Or. en
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Predlog spremembe 14
Renate Weber

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da se je glede na bogato pravno 
podlago, ki jo zagotavljata Pogodbi na 
političnih področjih, ki jih pokriva 
območje svobode, varnosti in pravice, ter 
glede na možnosti in izraženo željo 
Komisije, da izkoristi svojo pravico do
predlaganja zakonodaje, obdobje obsežnih 
večletnih programov, ki temeljijo na 
medvladnem pristopu, končalo;

5. meni, da bi glede na bogato pravno 
podlago, ki jo zagotavljata Pogodbi na 
političnih področjih, ki jih pokriva 
območje svobode, varnosti in pravice, ter 
glede na možnosti in izraženo željo 
Komisije, da izkoristi svojo pravico do 
predlaganja zakonodaje, lahko pregledali
obdobje obsežnih večletnih programov, ki 
temeljijo na medvladnem pristopu, in 
omogočili več prostora za prilagodljivost, 
zlasti z namenom odzivanja na nujna 
vprašanja ali na zahteve Parlamenta po 
ukrepih ali predlogih; meni, da bi morala 
Komisija na začetku svojega mandata 
vseeno razviti in predstaviti svoj akcijski 
program, ki se pregleda in dokonča na 
podlagi zahtev EP in Sveta ter nato izvaja 
z jasnimi roki;

Or. en

Predlog spremembe 15
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da se je glede na bogato pravno 
podlago, ki jo zagotavljata Pogodbi na 
političnih področjih, ki jih pokriva 
območje svobode, varnosti in pravice, ter 
glede na možnosti in izraženo željo 
Komisije, da izkoristi svojo pravico do 
predlaganja zakonodaje, obdobje obsežnih 
večletnih programov, ki temeljijo na 
medvladnem pristopu, končalo;

5. pozdravlja sklep Sveta z njegovega 
neuradnega srečanja julija 2013 o 
sprejetju programa, ki bo nasledil 
stockholmski program, poleg tega pa 
ugotavlja, da je treba področje uporabe in 
obseg tega programa še določiti;
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Or. en

Predlog spremembe 16
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. zato poziva Komisijo, naj sprejme svojo 
vlogo pri oblikovanju politik in določanju 
zakonodajnih prednostnih nalog ter 
uporabi svojo pravico do predlaganja 
zakonodaje, kadarkoli je to potrebno; 
hkrati odločno nasprotuje vsakršni vrnitvi 
k medvladnemu pristopu, ki je 
zaznamoval obdobje pred začetkom 
veljavnosti Lizbonske pogodbe;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 17
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. zato poziva Komisijo, naj sprejme svojo 
vlogo pri oblikovanju politik in določanju 
zakonodajnih prednostnih nalog ter uporabi 
svojo pravico do predlaganja zakonodaje, 
kadarkoli je to potrebno; hkrati odločno 
nasprotuje vsakršni vrnitvi k medvladnemu 
pristopu, ki je zaznamoval obdobje pred 
začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe;

6. zato poziva Komisijo, naj sprejme svojo 
vlogo pri oblikovanju politik in določanju 
zakonodajnih prednostnih nalog ter uporabi 
svojo pravico do predlaganja zakonodaje, 
kadarkoli je to potrebno, da se zagotovi 
celosten in skladen pristop k območju 
svobode, varnosti in pravice; hkrati 
odločno nasprotuje vsakršni vrnitvi k 
medvladnemu pristopu, ki je zaznamoval 
obdobje pred začetkom veljavnosti 
Lizbonske pogodbe;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. zato poziva Komisijo, naj sprejme svojo
vlogo pri oblikovanju politik in določanju 
zakonodajnih prednostnih nalog ter 
uporabi svojo pravico do predlaganja 
zakonodaje, kadarkoli je to potrebno;
hkrati odločno nasprotuje vsakršni vrnitvi k 
medvladnemu pristopu, ki je zaznamoval 
obdobje pred začetkom veljavnosti 
Lizbonske pogodbe;

6. meni, da lahko Komisija svojo pravico 
do predlaganja zakonodaje uporabi ob 
polnem spoštovanju svojih pristojnosti,
kot jih določata Pogodbi, med drugim tudi 
načela subsidiarnosti, in v tesnem 
sodelovanju s sozakonodajalcema; hkrati 
odločno nasprotuje vsakršni vrnitvi k 
medvladnemu pristopu, ki je zaznamoval 
obdobje pred začetkom veljavnosti 
Lizbonske pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 19
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. meni, da bi srednjeročni cilj 
Evropskega parlamenta morala biti 
možnost, da lahko vsako leto predlaga 
nekaj zakonodajnih aktov;

Or. en

Predlog spremembe 20
Juan Fernando López Aguilar

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da je okrepljena vloga nacionalnih 
parlamentov v dejavnostih Evropske unije, 
kot je določena v Protokolih št. 1 (o vlogi 
nacionalnih parlamentov v Evropski uniji) 
in št. 2 (o uporabi načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti), ki sta priložena k Pogodbi 
o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju 
Evropske unije, pozitivno vplivala zlasti na 
razvoj in delovanje območja svobode, 
varnosti in pravice, ne le zaradi 
verjetnejšega spoštovanja načela 
subsidiarnosti, ampak tudi zato, ker je širše 
in tesnejše vključevanje evropskega 
prebivalstva v demokratični proces 
pomenilo velik prispevek k pripravi 
zakonodaje in oblikovanju evropskih 
politik;

7. meni, da je okrepljena vloga nacionalnih 
parlamentov v dejavnostih Evropske unije, 
kot je določena v Protokolih št. 1 (o vlogi 
nacionalnih parlamentov v Evropski uniji) 
in št. 2 (o uporabi načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti), ki sta priložena k Pogodbi 
o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju 
Evropske unije, pozitivno vplivala zlasti na 
razvoj in delovanje območja svobode, 
varnosti in pravice, ne le zaradi 
verjetnejšega spoštovanja načela 
subsidiarnosti, ampak tudi zato, ker je širše 
in tesnejše vključevanje evropskega 
prebivalstva v demokratični proces 
pomenilo velik prispevek k pripravi 
zakonodaje in oblikovanju evropskih 
politik; meni, da je treba dodatno okrepiti 
udeležbo nacionalnih parlamentov, tudi 
sodelovanje med njimi, ko je treba 
upoštevati skupne roke; meni, da je 
povezovanje nacionalnih parlamentov na 
varnostnem področju bistvenega pomena 
in da bi moral biti s „parlamentarnim 
ciklom“ postavljen okvir za „politični 
cikel“, ki ga izvajajo Svet, države članice 
in evropske agencije brez kakršnega koli 
parlamentarnega nadzora;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da je okrepljena vloga nacionalnih 
parlamentov v dejavnostih Evropske unije, 
kot je določena v Protokolih št. 1 (o vlogi 
nacionalnih parlamentov v Evropski uniji) 
in št. 2 (o uporabi načel subsidiarnosti in 

7. meni, da je okrepljena vloga nacionalnih 
parlamentov v dejavnostih Evropske unije, 
kot je določena v Protokolih št. 1 (o vlogi 
nacionalnih parlamentov v Evropski uniji) 
in št. 2 (o uporabi načel subsidiarnosti in 
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sorazmernosti), ki sta priložena k Pogodbi 
o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju 
Evropske unije, pozitivno vplivala zlasti na 
razvoj in delovanje območja svobode, 
varnosti in pravice, ne le zaradi 
verjetnejšega spoštovanja načela 
subsidiarnosti, ampak tudi zato, ker je širše 
in tesnejše vključevanje evropskega 
prebivalstva v demokratični proces 
pomenilo velik prispevek k pripravi 
zakonodaje in oblikovanju evropskih 
politik;

sorazmernosti), ki sta priložena k Pogodbi 
o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju 
Evropske unije, pozitivno vplivala zlasti na 
razvoj in delovanje območja svobode, 
varnosti in pravice, ne le zaradi 
verjetnejšega spoštovanja načela 
subsidiarnosti, ampak tudi zato, ker je širše 
in tesnejše vključevanje evropskega 
prebivalstva v demokratični proces 
pomenilo velik prispevek k pripravi 
zakonodaje in oblikovanju evropskih 
politik; meni, da bi se moralo načelo 
subsidiarnosti uporabljati tudi pri tistih 
regionalnih vladah, ki imajo pravna 
pooblastila na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 22
Renate Weber

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva k večjemu sodelovanju in 
dialogu med nacionalnimi parlamenti in 
Evropskim parlamentom, pa tudi med 
institucijami in organi EU na splošno ter 
nacionalnimi parlamenti, da se zagotovi, 
da institucije in organi EU nacionalnim 
parlamentom neposredno in nemudoma 
ter v največji možni meri dajo na 
razpolago informacije o pobudah EU, na 
primer z udeležbo na plenarnem 
zasedanju nacionalnih parlamentov in 
obravnavah odborov; 

Or. en

Predlog spremembe 23
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon
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Predlog resolucije
Podnaslov 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

Enoten volilni zakon Enoten volilni zakon za volitve v Evropski 
parlament

Or. en

Predlog spremembe 24
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da si volilni sistemi tudi brez 
dogovora o enotnem volilnem postopku 
postopoma postajajo vse bolj podobni, kar 
je predvsem zasluga ustanovitve političnih 
strank na evropski ravni4, prizadevanj za 
oblikovanje evropskega statuta na podlagi 
predloga Komisije za reformo pravil, ki 
urejajo delovanje evropskih političnih 
strank5, in odprave dvojnega mandata6, s 
čimer je funkcija poslanca Evropskega 
parlamenta postala nezdružljiva s 
funkcijo poslanca nacionalnega 
parlamenta;

črtano

__________________
4 Uredba (ES) št. 2004/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 
2003 o predpisih, ki urejajo delovanje 
političnih strank na evropski ravni, in 
pravilih glede njihovega financiranja (UL 
L 297, 15.11.2003, str. 1), kakor je bila 
spremenjena z Uredbo (ES) št. 1524/2007.
5 COM(2012)0499.
6 Sklep Sveta št. 2002/772/ES, Euratom, 
člen 1(7)(b).

Or. en
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Predlog spremembe 25
Enrique Guerrero Salom

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da si volilni sistemi tudi brez 
dogovora o enotnem volilnem postopku 
postopoma postajajo vse bolj podobni, kar 
je predvsem zasluga ustanovitve političnih 
strank na evropski ravni4, prizadevanj za 
oblikovanje evropskega statuta na podlagi 
predloga Komisije za reformo pravil, ki 
urejajo delovanje evropskih političnih 
strank5, in odprave dvojnega mandata6, s 
čimer je funkcija poslanca Evropskega 
parlamenta postala nezdružljiva s funkcijo 
poslanca nacionalnega parlamenta;

8. ugotavlja, da si volilni sistemi tudi brez 
dogovora o enotnem volilnem postopku 
postopoma postajajo vse bolj podobni, kar 
je predvsem zasluga ustanovitve političnih 
strank in političnih ustanov na evropski 
ravni4, prizadevanj za oblikovanje 
evropskega statuta na podlagi predloga 
Komisije za reformo pravil, ki urejajo 
delovanje evropskih političnih strank5, in 
odprave dvojnega mandata6, s čimer je 
funkcija poslanca Evropskega parlamenta 
postala nezdružljiva s funkcijo poslanca 
nacionalnega parlamenta;

Or. en

Predlog spremembe 26
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da si volilni sistemi tudi brez 
dogovora o enotnem volilnem postopku 
postopoma postajajo vse bolj podobni, kar 
je predvsem zasluga ustanovitve političnih 
strank na evropski ravni4, prizadevanj za 
oblikovanje evropskega statuta na podlagi 
predloga Komisije za reformo pravil, ki 
urejajo delovanje evropskih političnih 
strank5, in odprave dvojnega mandata6, s 
čimer je funkcija poslanca Evropskega 
parlamenta postala nezdružljiva s funkcijo 
poslanca nacionalnega parlamenta;

8. ugotavlja, da si volilni sistemi tudi brez 
dogovora o enotnem volilnem postopku za 
volitve v Evropski parlament postopoma 
postajajo vse bolj podobni, kar je predvsem 
zasluga ustanovitve političnih strank na 
evropski ravni4, prizadevanj za oblikovanje 
evropskega statuta na podlagi predloga 
Komisije za reformo pravil, ki urejajo 
delovanje evropskih političnih strank5, in 
odprave dvojnega mandata6, s čimer je 
funkcija poslanca Evropskega parlamenta 
postala nezdružljiva s funkcijo poslanca 
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nacionalnega parlamenta; poziva k 
preglednejšim postopkom za imenovanje 
kandidatov, ki zagotavljajo njihovo 
neodvisnost in možnost uvedbe 
neposrednih volilnih enot;

Or. en

Predlog spremembe 27
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi bilo treba poskrbeti za večjo 
osveščenost javnosti glede demokratične 
vloge Parlamenta in da bi se morale 
evropske volilne kampanje osredotočiti na 
resnično evropska vprašanja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 28
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi bilo treba poskrbeti za večjo 
osveščenost javnosti glede demokratične 
vloge Parlamenta in da bi se morale 
evropske volilne kampanje osredotočiti na
resnično evropska vprašanja;

9. meni, da bi bilo treba poskrbeti za večjo 
osveščenost javnosti glede demokratične 
vloge Parlamenta in da bi se morale 
evropske volilne kampanje osredotočiti na
vsa vprašanja, ki zadevajo Evropejce;

Or. en

Predlog spremembe 29
Claude Moraes
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. posledično meni, da bo v prihodnje 
potrebna reforma volilnega postopka, da 
se povečata legitimnost in učinkovitost 
Parlamenta z okrepitvijo evropske 
demokratične razsežnosti in bolj 
sorazmerno porazdelitvijo sedežev med 
državami v skladu z načeli iz Pogodb; 
verjame, da bo takšna reforma spodbudila 
državljane EU k udeležbi na evropskih 
volitvah v državi članici njihovega 
stalnega prebivališča, če niso državljani te 
države;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 30
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. posledično meni, da bo v prihodnje 
potrebna reforma volilnega postopka, da se 
povečata legitimnost in učinkovitost 
Parlamenta z okrepitvijo evropske 
demokratične razsežnosti in bolj 
sorazmerno porazdelitvijo sedežev med 
državami v skladu z načeli iz Pogodb;
verjame, da bo takšna reforma spodbudila 
državljane EU k udeležbi na evropskih 
volitvah v državi članici njihovega stalnega 
prebivališča, če niso državljani te države;

10. posledično meni, da bo v prihodnje 
potrebna korenita reforma evropskega 
sistema, tako da državljani ne bi volili 
samo poslancev Evropskega parlamenta, 
ampak bi bili neposredno s strani 
državljanov izbrani tudi nosilci najvišjih 
funkcij EU (predsednik, podpredsednik, 
komisarji); meni, da bo to močno 
zmanjšalo demokratično vrzel med EU in 
evropskimi državljani ter povečalo
legitimnost in učinkovitost Parlamenta z 
okrepitvijo evropske demokratične 
razsežnosti in bolj sorazmerno 
porazdelitvijo sedežev med državami v 
skladu z načeli iz Pogodb; verjame, da bo 
takšna reforma spodbudila državljane EU k 
udeležbi na evropskih volitvah v državi 
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članici njihovega stalnega prebivališča, če 
niso državljani te države;

Or. it

Predlog spremembe 31
Hubert Pirker

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. posledično meni, da bo v prihodnje 
potrebna reforma volilnega postopka, da se 
povečata legitimnost in učinkovitost 
Parlamenta z okrepitvijo evropske 
demokratične razsežnosti in bolj 
sorazmerno porazdelitvijo sedežev med 
državami v skladu z načeli iz Pogodb;
verjame, da bo takšna reforma spodbudila 
državljane EU k udeležbi na evropskih 
volitvah v državi članici njihovega stalnega 
prebivališča, če niso državljani te države;

10. posledično meni, da bo v prihodnje 
potrebna reforma volilnega postopka, da se 
povečata legitimnost in učinkovitost 
Parlamenta z okrepitvijo evropske 
demokratične razsežnosti v skladu z načeli 
iz Pogodb; verjame, da bo takšna reforma 
spodbudila državljane EU k udeležbi na 
evropskih volitvah v državi članici 
njihovega stalnega prebivališča, če niso 
državljani te države;

Or. de

Predlog spremembe 32
Enrique Guerrero Salom

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. posledično meni, da bo v prihodnje 
potrebna reforma volilnega postopka, da 
se povečata legitimnost in učinkovitost 
Parlamenta z okrepitvijo evropske 
demokratične razsežnosti in bolj 
sorazmerno porazdelitvijo sedežev med 
državami v skladu z načeli iz Pogodb;
verjame, da bo takšna reforma spodbudila 
državljane EU k udeležbi na evropskih 

10. posledično meni, da mora biti reforma 
volilnega postopka evropska, avtonomna 
in homogena ter da bo v prihodnje 
potrebna, da se povečata legitimnost in 
učinkovitost Parlamenta z okrepitvijo 
evropske demokratične razsežnosti in bolj 
sorazmerno porazdelitvijo sedežev med 
državami v skladu z načeli iz Pogodb;
verjame, da bo takšna reforma spodbudila 
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volitvah v državi članici njihovega stalnega 
prebivališča, če niso državljani te države;

državljane EU k udeležbi na evropskih 
volitvah v državi članici njihovega stalnega 
prebivališča, če niso državljani te države; v 
ta namen so potrebna večja prizadevanja 
na področjih komuniciranja in 
obveščanja javnosti o volitvah; 

Or. en

Predlog spremembe 33
Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. posledično meni, da bo v prihodnje 
potrebna reforma volilnega postopka, da se 
povečata legitimnost in učinkovitost 
Parlamenta z okrepitvijo evropske 
demokratične razsežnosti in bolj 
sorazmerno porazdelitvijo sedežev med 
državami v skladu z načeli iz Pogodb;
verjame, da bo takšna reforma spodbudila 
državljane EU k udeležbi na evropskih 
volitvah v državi članici njihovega stalnega 
prebivališča, če niso državljani te države;

10. posledično meni, da bo v prihodnje 
potrebna reforma volilnega postopka, da se 
povečata legitimnost in učinkovitost 
Parlamenta z okrepitvijo evropske 
demokratične razsežnosti v skladu z načeli 
iz Pogodb; verjame, da bo takšna reforma 
spodbudila državljane EU k udeležbi na 
evropskih volitvah v državi članici 
njihovega stalnega prebivališča, če niso 
državljani te države;

Or. pt

Predlog spremembe 34
Gerald Häfner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. posledično meni, da bo v prihodnje 
potrebna reforma volilnega postopka, da se 
povečata legitimnost in učinkovitost 
Parlamenta z okrepitvijo evropske 

10. posledično meni, da bo v prihodnje 
potrebna reforma volilnega postopka, da se 
povečata legitimnost in učinkovitost 
Parlamenta z okrepitvijo evropske 
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demokratične razsežnosti in bolj 
sorazmerno porazdelitvijo sedežev med 
državami v skladu z načeli iz Pogodb;
verjame, da bo takšna reforma spodbudila 
državljane EU k udeležbi na evropskih 
volitvah v državi članici njihovega stalnega 
prebivališča, če niso državljani te države;

demokratične razsežnosti, bolj sorazmerno 
porazdelitvijo sedežev med državami – na 
podlagi jasne in razumljive matematične 
opredelitve degresivne sorazmernosti – v 
skladu z načeli iz Pogodb ter z uvedbo 
nadnacionalnih seznamov kandidatov;
verjame, da bo takšna reforma spodbudila 
državljane EU k udeležbi na evropskih 
volitvah v državi članici njihovega stalnega 
prebivališča, če niso državljani te države;

Or. en

Predlog spremembe 35
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. posledično meni, da bo v prihodnje 
potrebna reforma volilnega postopka, da se 
povečata legitimnost in učinkovitost 
Parlamenta z okrepitvijo evropske 
demokratične razsežnosti in bolj 
sorazmerno porazdelitvijo sedežev med 
državami v skladu z načeli iz Pogodb;
verjame, da bo takšna reforma spodbudila 
državljane EU k udeležbi na evropskih 
volitvah v državi članici njihovega stalnega 
prebivališča, če niso državljani te države;

10. posledično meni, da bo v prihodnje 
potrebna reforma volilnega postopka, da se 
povečata legitimnost in učinkovitost 
Parlamenta z okrepitvijo evropske 
demokratične razsežnosti in bolj 
sorazmerno porazdelitvijo sedežev med 
državami v skladu z načeli iz Pogodb, da 
se zagotovi boljša zastopanost manjših 
strank in manjših držav članic; verjame, 
da bo takšna reforma spodbudila državljane 
EU k udeležbi na evropskih volitvah v 
državi članici njihovega stalnega 
prebivališča, če niso državljani te države;

Or. en

Predlog spremembe 36
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. obžaluje, da v nekaterih državah 
članicah volilna zakonodaja za evropske 
volitve temelji na enotnih nacionalnih 
zaprtih volilnih listah; opozarja, da to 
ustvarja veliko vrzel med izvoljenimi 
predstavniki in državljani, kar povečuje 
nezadovoljstvo s politiko EU;

Or. en

Predlog spremembe 37
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. poziva vse države članice z več kot 20 
milijoni prebivalci, naj poskrbijo, da bo 
njihova volilna zakonodaja za evropske 
volitve vključevala regionalna volilna 
okrožja za čim manjša izkrivljanja; 

Or. en

Predlog spremembe 38
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja, kot prvi korak, sprejetje 
Direktive Sveta 2013/1/EU z dne 20. 
decembra 2012 o spremembi Direktive 
93/109/ES o podrobni ureditvi 
uresničevanja pravice do kandidiranja na 
volitvah v Evropski parlament za 
državljane Unije, ki prebivajo v državi 

črtano
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članici, niso pa njeni državljani7, saj blaži 
zahteve, ki jih morajo izpolnjevati 
državljani EU, ki prebivajo v državi 
članici, niso pa njeni državljani, če želijo 
kandidirati na evropskih volitvah;
__________________
7 UL L 26, 26.1.2013, str. 27.

Or. en

Predlog spremembe 39
Enrique Guerrero Salom

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja, kot prvi korak, sprejetje 
Direktive Sveta 2013/1/EU z dne 20. 
decembra 2012 o spremembi Direktive 
93/109/ES o podrobni ureditvi 
uresničevanja pravice do kandidiranja na 
volitvah v Evropski parlament za 
državljane Unije, ki prebivajo v državi 
članici, niso pa njeni državljani7, saj blaži 
zahteve, ki jih morajo izpolnjevati 
državljani EU, ki prebivajo v državi 
članici, niso pa njeni državljani, če želijo 
kandidirati na evropskih volitvah;

11. pozdravlja, kot prvi korak, sprejetje 
Direktive Sveta 2013/1/EU z dne 20. 
decembra 2012 o spremembi Direktive 
93/109/ES o podrobni ureditvi 
uresničevanja pravice do kandidiranja na 
volitvah v Evropski parlament za 
državljane Unije, ki prebivajo v državi 
članici, niso pa njeni državljani7, saj blaži 
zahteve, ki jih morajo izpolnjevati 
državljani EU, ki prebivajo v državi 
članici, niso pa njeni državljani, če želijo 
kandidirati na evropskih volitvah; poziva k 
odstranitvi birokratskih ovir na volitvah v 
Evropski parlament, ki še vedno ovirajo 
udeležbo državljanov EU, ki prebivajo v 
državi članici, niso pa njeni državljani, in 
spodbuja države članice k medsebojnemu 
sodelovanju, da se ta kršitev 
demokratičnih standardov EU odpravi; 

Or. en

Predlog spremembe 40
Gerald Häfner
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja, kot prvi korak, sprejetje 
Direktive Sveta 2013/1/EU z dne 20. 
decembra 2012 o spremembi Direktive 
93/109/ES o podrobni ureditvi 
uresničevanja pravice do kandidiranja na 
volitvah v Evropski parlament za 
državljane Unije, ki prebivajo v državi 
članici, niso pa njeni državljani7, saj blaži 
zahteve, ki jih morajo izpolnjevati 
državljani EU, ki prebivajo v državi 
članici, niso pa njeni državljani, če želijo 
kandidirati na evropskih volitvah;

11. pozdravlja, kot prvi korak, sprejetje 
Direktive Sveta 2013/1/EU z dne 20. 
decembra 2012 o spremembi Direktive 
93/109/ES o podrobni ureditvi 
uresničevanja pravice do kandidiranja na 
volitvah v Evropski parlament za 
državljane Unije, ki prebivajo v državi 
članici, niso pa njeni državljani7, saj blaži 
zahteve, ki jih morajo izpolnjevati 
državljani EU, ki prebivajo v državi 
članici, niso pa njeni državljani, če želijo 
kandidirati na evropskih volitvah; ponovno 
poudarja, da so potrebni nadaljnji koraki, 
da se volilna pravica zagotovi vsem 
evropskim državljanom, ne glede na 
njihovo dejansko prebivališče; 

Or. en

Predlog spremembe 41
Renate Weber

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da je reforma Pogodb, v 
okviru katere bi se po federalnem vzoru 
okrepila demokratična in institucionalna 
struktura EU ter izboljšala udeležba 
državljanov v postopku odločanja, edini 
način za približanje državljanov EU; 

Or. en

Predlog spremembe 42
Roberta Angelilli
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da ima državljanska pobuda
lahko ključno vlogo pri opredeljevanju 
vprašanj, ki bi jih bilo treba obravnavati na 
ravni EU;

13. meni, da ima ta oblika udeležbe 
ljudstva pri političnem odločanju lahko 
ključno vlogo pri opredeljevanju vprašanj, 
ki bi jih bilo treba obravnavati na ravni 
EU;

Or. it

Predlog spremembe 43
Enrique Guerrero Salom

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da ima državljanska pobuda 
lahko ključno vlogo pri opredeljevanju 
vprašanj, ki bi jih bilo treba obravnavati na 
ravni EU;

13. meni, da ima državljanska pobuda 
lahko ključno vlogo pri opredeljevanju 
vprašanj, ki bi jih bilo treba obravnavati na 
ravni EU, in da povečuje legitimnost 
postopka oblikovanja politik na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 44
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da ima državljanska pobuda 
lahko ključno vlogo pri opredeljevanju 
vprašanj, ki bi jih bilo treba obravnavati na 
ravni EU;

13. meni, da ima državljanska pobuda 
lahko ključno vlogo pri opredeljevanju 
vprašanj, ki bi jih bilo treba obravnavati na 
ravni EU; poziva Evropsko komisijo, naj v 
zvezi z evropskimi državljanskimi 
pobudami sprejme odprt in vključujoč 
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pristop, da se zagotovi, da bodo te pobude, 
ko bodo merila dejansko izpolnjena, 
vodile k poznejšim zakonodajnim 
predlogom in tako ljudi, ki živijo v EU, 
resnično vključile v postopek priprave 
zakonodaje; 

Or. en

Predlog spremembe 45
Gerald Häfner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. izraža obžalovanje zaradi tehničnih 
težav, s katerimi se srečujejo organizatorji 
državljanskih pobud, in poziva Komisijo, 
naj jih odpravi;

14. izraža obžalovanje zaradi tehničnih 
težav, s katerimi se srečujejo organizatorji 
državljanskih pobud, zlasti v zvezi z 
odprtokodno programsko opremo za 
spletno zbiranje podpisov, in dejstva, da se 
po ocenah 11 milijonom državljanom EU, 
ki prebivajo zunaj svoje matične države, 
krati pravica do podpiranja evropskih 
državljanskih pobud po državah članicah; 
poziva Komisijo, naj odpravi zadevne 
težave, in države članice, naj zagotovijo 
potrditev vseh podpisov državljanov EU in 
zmanjšajo količino osebnih podatkov, ki
jih morajo državljani posredovati ob 
podpisu pobude, na razumno minimalno 
raven;

Or. en

Predlog spremembe 46
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. izraža obžalovanje zaradi tehničnih 
težav, s katerimi se srečujejo organizatorji 
državljanskih pobud, in poziva Komisijo, 
naj jih odpravi;

14. poziva Komisijo, naj tesneje sodeluje z 
državami članicami, da postane evropska 
državljanska pobuda učinkovitejša in 
dostopnejša vsem ljudem; poziva 
Komisijo, naj pripravi prvo poročilo o 
oceni evropskih državljanskih pobud; 
izraža obžalovanje zaradi tehničnih težav, s 
katerimi se srečujejo organizatorji 
državljanskih pobud, in poziva Komisijo, 
naj jih nemudoma odpravi;

Or. en

Predlog spremembe 47
Enrique Guerrero Salom

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. (nov odstavek) 
poudarja, da učinkovite uporabe 
državljanskih pobud ne ovirajo samo 
tehnične težave, ampak tudi finančne, ki 
so posledica pomanjkanja proračunskih 
sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 48
Marco Scurria

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da izvajanje stockholmskega 
programa na splošno ne dosega svojega 

črtano
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cilja spodbujanja pravic državljanov;

Or. it

Predlog spremembe 49
Roberta Angelilli

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da izvajanje stockholmskega 
programa na splošno ne dosega svojega 
cilja spodbujanja pravic državljanov;

15. ugotavlja, da je bil na področju 
varstva temeljnih pravic narejen velik 
napredek, zlasti kar zadeva pravice otrok 
in ranljivih skupin, vključno z žrtvami 
kaznivih dejanj in terorizma; vseeno meni, 
da je treba z izvajanjem stockholmskega 
programa na splošno še nadaljevati, da bo 
dosegel cilj spodbujanja pravic 
državljanov;

Or. it

Predlog spremembe 50
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da izvajanje stockholmskega 
programa na splošno ne dosega svojega 
cilja spodbujanja pravic državljanov;

15. meni, da izvajanje stockholmskega 
programa na splošno ne dosega svojega 
cilja spodbujanja pravic državljanov in 
pravic drugih oseb, do katerih ima Unija 
odgovornost;

Or. en

Predlog spremembe 51
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier
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Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da izvajanje stockholmskega 
programa na splošno ne dosega svojega 
cilja spodbujanja pravic državljanov;

15. meni, da je bil stockholmski program
na splošno zelo velikopotezen in da je 
njegovo izvajanje še vedno nepopolno, 
zato ga je treba izboljšati, da bi tako 
okrepili pravico, varnost in državljanske
svoboščine;

Or. fr

Predlog spremembe 52
Timothy Kirkhope

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. odločno spodbuja Evropsko unijo, 
naj si prizadeva za pripravo manj 
zakonodaje, ki pa naj bo višje kakovosti, 
da bi tako zagotovili jasnost, zaščito in 
zaupanje v evropsko pravo; 

Or. en

Predlog spremembe 53
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. nujno poziva k ukrepom za reševanje 
t.i. københavnske dileme, kar je izraz za 
situacijo, ko Unija postavlja stroge 
standarde, ki jih morajo izpolnjevati 
države kandidatke, nima pa orodij za 

črtano
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države članice; napoveduje, da namerava 
znotraj Odbora za državljanske pravice, 
pravosodje in notranje zadeve ustanoviti 
københavnsko komisijo;

Or. it

Predlog spremembe 54
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. nujno poziva k ukrepom za reševanje
t.i. københavnske dileme, kar je izraz za 
situacijo, ko Unija postavlja stroge 
standarde, ki jih morajo izpolnjevati države 
kandidatke, nima pa orodij za države 
članice; napoveduje, da namerava znotraj 
Odbora za državljanske pravice, 
pravosodje in notranje zadeve ustanoviti 
københavnsko komisijo;

16. poziva k razmisleku na vseh ravneh, 
da bi tako bolje odgovorili na t. i.
københavnsko dilemo, kar je izraz za 
situacijo, ko Unija postavlja stroge 
standarde, ki jih morajo izpolnjevati države 
kandidatke, nima pa orodij za države 
članice;

Or. fr

Predlog spremembe 55
Tadeusz Zwiefka

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. nujno poziva k ukrepom za reševanje
t.i. københavnske dileme, kar je izraz za 
situacijo, ko Unija postavlja stroge 
standarde, ki jih morajo izpolnjevati države 
kandidatke, nima pa orodij za države 
članice; napoveduje, da namerava znotraj 
Odbora za državljanske pravice, 
pravosodje in notranje zadeve ustanoviti 
københavnsko komisijo;

16. poziva k prihodnjim razmislekom 
glede reševanja t.i. københavnske dileme, 
kar je izraz za situacijo, ko Unija postavlja 
stroge standarde, ki jih morajo izpolnjevati 
države kandidatke, nima pa orodij za 
države članice;
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Or. en

Predlog spremembe 56
Renate Weber

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. nujno poziva k ukrepom za reševanje 
t.i. københavnske dileme, kar je izraz za 
situacijo, ko Unija postavlja stroge 
standarde, ki jih morajo izpolnjevati države 
kandidatke, nima pa orodij za države 
članice; napoveduje, da namerava znotraj 
Odbora za državljanske pravice, 
pravosodje in notranje zadeve ustanoviti 
københavnsko komisijo;

16. nujno poziva k ukrepom za reševanje 
t.i. københavnske dileme, kar je izraz za 
situacijo, ko Unija postavlja stroge 
standarde, ki jih morajo izpolnjevati države 
kandidatke, nima pa orodij za države 
članice; poziva Komisijo, naj sprejme 
odločitev o oblikovanju novega 
mehanizma za izvajanje člena 2 PEU o 
evropskih temeljnih vrednotah, med 
drugim za uporabo člena 7 PEU v 
Evropski uniji; poziva tudi institucije EU, 
naj pripravijo predloge sprememb 
Pogodbe, da se dodatno okrepita varstvo 
in spodbujanje temeljnih pravic v EU;

Or. en

Predlog spremembe 57
Hubert Pirker

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. nujno poziva k ukrepom za reševanje 
t.i. københavnske dileme, kar je izraz za 
situacijo, ko Unija postavlja stroge 
standarde, ki jih morajo izpolnjevati 
države kandidatke, nima pa orodij za 
države članice; napoveduje, da namerava 
znotraj Odbora za državljanske pravice, 
pravosodje in notranje zadeve ustanoviti 
københavnsko komisijo;

črtano
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Or. de

Predlog spremembe 58
Marco Scurria

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. nujno poziva k ukrepom za reševanje 
t.i. københavnske dileme, kar je izraz za 
situacijo, ko Unija postavlja stroge 
standarde, ki jih morajo izpolnjevati države 
kandidatke, nima pa orodij za države 
članice; napoveduje, da namerava znotraj 
Odbora za državljanske pravice, 
pravosodje in notranje zadeve ustanoviti 
københavnsko komisijo;

16. poziva k ukrepom za reševanje t.i. 
københavnske dileme, kar je izraz za 
situacijo, ko Unija postavlja stroge 
standarde, ki jih morajo izpolnjevati države 
kandidatke, nima pa orodij za države 
članice;

Or. it

Predlog spremembe 59
Jacek Protasiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. nujno poziva k ukrepom za reševanje
t.i. københavnske dileme, kar je izraz za 
situacijo, ko Unija postavlja stroge 
standarde, ki jih morajo izpolnjevati države 
kandidatke, nima pa orodij za države 
članice; napoveduje, da namerava znotraj 
Odbora za državljanske pravice, 
pravosodje in notranje zadeve ustanoviti 
københavnsko komisijo;

16. nujno poziva k temeljitemu razmisleku 
glede reševanja t.i. københavnske dileme, 
kar je izraz za situacijo, ko Unija postavlja 
stroge standarde, ki jih morajo izpolnjevati 
države kandidatke, nima pa orodij za 
države članice;

Or. en
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Predlog spremembe 60
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. nujno poziva k ukrepom za reševanje 
t.i. københavnske dileme, kar je izraz za 
situacijo, ko Unija postavlja stroge 
standarde, ki jih morajo izpolnjevati države 
kandidatke, nima pa orodij za države 
članice; napoveduje, da namerava znotraj 
Odbora za državljanske pravice, 
pravosodje in notranje zadeve ustanoviti 
københavnsko komisijo;

16. nujno poziva k ukrepom za reševanje 
t.i. københavnske dileme, kar je izraz za 
situacijo, ko Unija postavlja stroge 
standarde, ki jih morajo izpolnjevati države 
kandidatke, nima pa orodij za države 
članice; napoveduje, da namerava znotraj 
Odbora za državljanske pravice, 
pravosodje in notranje zadeve ustanoviti 
københavnsko komisijo; poziva Komisijo, 
naj razmere na področju temeljih pravic v 
državah članicah EU spremlja in o njih 
poroča po posameznih državah; poziva 
Komisijo, naj svojo pobudo za pripravo 
pregleda stanja pravosodja razširi tako, da 
bo poleg pravosodja vključevala tudi 
pravno državo; 

Or. en

Predlog spremembe 61
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. nujno poziva k ukrepom za reševanje 
t.i. københavnske dileme, kar je izraz za 
situacijo, ko Unija postavlja stroge 
standarde, ki jih morajo izpolnjevati države 
kandidatke, nima pa orodij za države 
članice; napoveduje, da namerava znotraj 
Odbora za državljanske pravice, 
pravosodje in notranje zadeve ustanoviti 
københavnsko komisijo;

16. nujno poziva k ukrepom za reševanje 
t.i. københavnske dileme, kar je izraz za 
situacijo, ko Unija postavlja stroge 
standarde, ki jih morajo izpolnjevati države 
kandidatke, nima pa orodij za države 
članice; napoveduje, da namerava znotraj 
Odbora za državljanske pravice, 
pravosodje in notranje zadeve ustanoviti 
københavnsko komisijo; meni, da sedanja 
situacija ogroža uresničevanje političnih 
ciljev, ki so v ozadju pristopnega 
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postopka; 

Or. en

Predlog spremembe 62
Juan Fernando López Aguilar

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. nujno poziva k ukrepom za reševanje 
t.i. københavnske dileme, kar je izraz za 
situacijo, ko Unija postavlja stroge 
standarde, ki jih morajo izpolnjevati države 
kandidatke, nima pa orodij za države 
članice; napoveduje, da namerava znotraj 
Odbora za državljanske pravice, 
pravosodje in notranje zadeve ustanoviti 
københavnsko komisijo;

16. nujno poziva k ukrepom za reševanje 
t.i. københavnske dileme, kar je izraz za 
situacijo, ko Unija postavlja stroge 
standarde, ki jih morajo izpolnjevati države 
kandidatke, nima pa orodij za države 
članice; poziva k čimprejšnji uvedbi 
københavnske komisije znotraj Odbora za 
državljanske pravice, pravosodje in 
notranje zadeve v skladu s svojo resolucijo 
o razmerah na področju temeljnih pravic: 
standardi in prakse na Madžarskem;

Or. es

Predlog spremembe 63
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. meni, da je sedanja situacija, ko 
lahko države članice brez političnih 
posledic kršijo evropske vrednote in 
pristopne pogoje, kot je, na primer, 
neodvisnost sodstva ali enakost med 
državljani, oziroma dovolijo njihovo 
kršenje, nesprejemljiva in se ne bi smela 
nadaljevati; 

Or. en
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Predlog spremembe 64
Rui Tavares

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. ponavlja svoj poziv iz resolucije z dne 
12. decembra 2012 o razmerah na 
področju temeljnih pravic v Evropski uniji 
(2010–2011), da bi bilo treba izoblikovati 
nov mehanizem, s katerim bi zagotavljali, 
da vse države članice ravnajo v skladu s 
skupnimi vrednotami, določenimi v 
členu 2 PEU, ter kontinuiteto 
københavnskih meril; mehanizem bi 
lahko bil oblikovan kot københavnska 
komisija, skupina na visoki ravni ali 
„skupina modrecev“ ali kot ocenjevanje iz 
člena 70 PDEU in bi gradil na reformi in 
krepitvi mandata Agencije Evropske unije 
za temeljne pravice ter na okviru 
okrepljenega dialoga med Komisijo, 
Svetom, Evropskim parlamentom in 
državami članicami o ukrepih, ki jih je 
treba sprejeti;

Or. en

Predlog spremembe 65
Rui Tavares

Predlog resolucije
Odstavek 16 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16b. ponavlja, da bi lahko vzpostavitev 
takega mehanizma vključevala ponovni 
razmislek o mandatu Agencije Evropske 
unije za temeljne pravice, ki bi ga bilo 
treba okrepiti z vključitvijo rednega 
spremljanja izpolnjevanja določb 
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člena 2 PEU v državah članicah; 
priporoča, naj københavnska skupina na 
visoki ravni ali podoben tovrstni 
mehanizem nadgrajuje obstoječe 
mehanizme in strukture ter z njimi 
sodeluje; opozarja na vlogo Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice, ki bi 
lahko združila dragoceno delo različnih 
obstoječih nadzornih organov Sveta 
Evrope ter svoje podatke in analize, da bi 
pripravila neodvisne, primerjalne in redne 
ocene skladnosti držav članic EU s 
členom 2 PEU;

Or. en

Predlog spremembe 66
Rui Tavares

Predlog resolucije
Odstavek 16 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16c. ponovno poziva Komisijo, naj takoj 
po ugotovitvi tveganj za kršitve 
člena 2 PEU izdela „seznam opozoril v 
zvezi s členom 2 PEU“, torej sistem 
nadzora spoštovanja vrednot Unije, ki ga 
mora Komisija obravnavati z ekskluzivno 
prednostjo in nujnostjo, ob čemer mora 
usklajevanje potekati na najvišji politični 
ravni in ga je treba polno upoštevati v 
različnih sektorskih politikah EU, dokler 
ni znova dosežena popolna skladnost s 
členom 2 PEU in ni več nobenih tveganj 
za njegovo kršitev, kot so predvideli tudi 
zunanji ministri štirih držav članic v 
pismu, v katerem so predsednika Komisije 
pozvali, da je treba razviti novo in 
učinkovitejšo metodo za varovanje 
temeljnih vrednot, da bi bolj spodbujali 
kulturo spoštovanja pravne države, kar je 
bilo upoštevano v sklepih Sveta o 
temeljnih pravicah in pravni državi ter 
poročilu Komisije iz leta 2012 o izvajanju 
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Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah z dne 6. in 7. junija 2013;

Or. en

Predlog spremembe 67
Luigi Berlinguer

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. izraža bojazen, da bi se gospodarska 
kriza lahko razvila v krizo demokracije, in 
je prepričan, da je za obrambo 
demokratičnih dosežkov potrebno trdno 
politično vodstvo;

17. izraža bojazen, da bi se gospodarska 
kriza lahko razvila v krizo demokracije, in 
je prepričan, da sta za obrambo 
demokratičnih dosežkov potrebna trdno 
politično vodstvo in nadaljnja krepitev 
evropskega državljanstva;

Or. en

Predlog spremembe 68
Juan Fernando López Aguilar

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. izraža bojazen, da bi se gospodarska 
kriza lahko razvila v krizo demokracije, in 
je prepričan, da je za obrambo 
demokratičnih dosežkov potrebno trdno 
politično vodstvo;

17. izraža bojazen, da bi se gospodarska 
kriza lahko razvila v krizo demokracije, in 
je prepričan, da je za obrambo 
demokratičnih dosežkov in boj proti 
naraščajočemu populizmu v Evropi
potrebno trdno politično vodstvo;

Or. es

Predlog spremembe 69
Renate Weber
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. izraža bojazen, da bi se gospodarska
kriza lahko razvila v krizo demokracije, in 
je prepričan, da je za obrambo 
demokratičnih dosežkov potrebno trdno 
politično vodstvo;

17. opozarja na dejstvo, da gospodarsko 
krizo, ki je prizadela Evropo in tujino, v 
nekaterih državah članicah EU spremlja
kriza demokracije, in je prepričan, da je za 
obrambo demokratičnih dosežkov, pravne 
države, temeljnih pravic, enakosti in 
zaščite manjšin potrebno trdno politično 
vodstvo na nacionalni in evropski ravni;

Or. en

Predlog spremembe 70
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. izraža bojazen, da bi se gospodarska 
kriza lahko razvila v krizo demokracije, in 
je prepričan, da je za obrambo 
demokratičnih dosežkov potrebno trdno 
politično vodstvo;

17. izraža bojazen, da bi se gospodarska 
kriza lahko razvila v krizo demokracije, in 
je prepričan, da je za obrambo 
demokratičnih dosežkov potrebno trdno 
politično vodstvo; je zaskrbljen nad 
stališči nekaterih držav članic, ki so javno 
izrazile nestrpnost do mobilnosti delavcev 
v EU, da bi spodkopale pravice delavcev iz 
nekaterih novih držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 71
Enrique Guerrero Salom

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. izraža bojazen, da bi se gospodarska 
kriza lahko razvila v krizo demokracije, in 
je prepričan, da je za obrambo 
demokratičnih dosežkov potrebno trdno 
politično vodstvo;

17. izraža bojazen, da bi se gospodarska 
kriza lahko razvila v krizo demokracije, in 
je prepričan, da sta za obrambo 
demokratičnih dosežkov ter preverjanje 
njihovega nadzora in morebitnega 
razvrednotenja potrebna in bistvena trdno 
politično vodstvo in dobro uveljavljen 
institucionalni ustroj; poziva Evropsko 
komisijo, naj v celoti prevzame svojo 
dejavno vlogo pri odločni obrambi 
človekovih pravic, navedenih v Pogodbah;

Or. en

Predlog spremembe 72
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Georgios Papanikolau 
(Georgios Papanikolaou)

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. izraža bojazen, da bi se gospodarska 
kriza lahko razvila v krizo demokracije, in
je prepričan, da je za obrambo 
demokratičnih dosežkov potrebno trdno 
politično vodstvo;

17. meni, da je treba v času gospodarske 
krize posebno pozornost nameniti 
ohranjanju demokracije in preprečevanju 
nestrpnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 73
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. izraža bojazen, da bi se gospodarska 
kriza lahko razvila v krizo demokracije, in 

17. meni, da sedanja kriza ni le
gospodarska, ampak tudi socialna, 
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je prepričan, da je za obrambo 
demokratičnih dosežkov potrebno trdno 
politično vodstvo;

okoljska in demokratična; obžaluje, da so
kriza in varčevalni ukrepi, ki so bili 
sprejeti kot odziv na finančno krizo, vodili 
k povečanju števila oseb, ki živijo pod 
pragom revščine, in bili uporabljeni kot 
politično sredstvo za kršitev pravic 
posameznikov in skupin, ter je prepričan, 
da je za obrambo demokratičnih dosežkov
in temeljnih pravic potrebno trdno 
politično vodstvo; obsoja tiste, ki krizo 
izrabljajo za to, da povečujejo strah ljudi 
pred drugimi ter da spodbujajo rasizem in 
ksenofobijo; 

Or. en

Predlog spremembe 74
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. opozarja na pomen prihodnjega 
poročila Komisije o prenosu okvirnega 
Sklepa 2008/913/PNZ o boju proti 
nekaterim oblikam in izrazom rasizma in 
ksenofobije v skladu s kazenskim pravom 
(katerega rok za objavo je 28. november 
2013); poziva k okrepljenim 
prizadevanjem za preprečevanje 
nekaznovanja in odpravo nedoslednosti v 
zakonih in praksah držav članic, saj v 
nekaterih državah članicah še vedno ni 
pravnega predpisa, ki bi določal uvedbo 
omejitev, vključno s prepovedjo, za 
politične stranke, katerih delovanje 
temelji na rasizmu in sovraštvu, vključno 
z zanikanjem holokavsta; poziva Komisijo, 
naj okrepi prizadevanja na področju 
obsojanja sovražnega govora in zanikanja 
holokavsta s strani javnih in političnih 
osebnosti ter že v letu 2014 začne s 
procesom za sproženje postopkov za 
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ugotavljanje kršitev; 

Or. en

Predlog spremembe 75
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Véronique Mathieu Houillon

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. meni, da je sprejetje in učinkovito 
izvajanje zakonodaje na področju boja 
proti kaznivim dejanjem iz sovraštva in 
tistim, ki podžigajo, podpirajo in zakrivijo 
takšna kazniva dejanja, bistvenega 
pomena; 

Or. en

Predlog spremembe 76
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. meni, da je treba nameniti večjo 
pozornost odzivanju na poseben položaj 
ranljivih skupin, kot je omenjeno v točki 
2.3.3. stockholmskega programa, in 
krepitvi boja proti rasizmu, ksenofobiji, 
antisemitizmu, islamofobiji, afrofobiji, 
sovraštvu do Romov in homofobiji v 
Evropski uniji; 

Or. en

Predlog spremembe 77
Timothy Kirkhope



PE516.857v01-00 42/161 AM\1001332SL.doc

SL

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da bo pristop Unije k 
Evropski konvenciji o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, kot določa 
člen 6(2) Pogodbe o Evropski uniji, 
dodatno okrepil varstvo temeljnih pravic v 
Uniji, kot ga zagotavljata Listina o 
temeljnih pravicah in sodna praksa 
Sodišča;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 78
Enrique Guerrero Salom

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da bo pristop Unije k 
Evropski konvenciji o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, kot določa 
člen 6(2) Pogodbe o Evropski uniji, 
dodatno okrepil varstvo temeljnih pravic v 
Uniji, kot ga zagotavljata Listina o 
temeljnih pravicah in sodna praksa 
Sodišča;

18. poudarja, da bo pristop Unije k 
Evropski konvenciji o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, kot določa 
člen 6(2) Pogodbe o Evropski uniji, 
dodatno okrepil varstvo temeljnih pravic v 
Uniji, kot ga zagotavljata Listina o 
temeljnih pravicah in sodna praksa 
Sodišča, vendar tudi obžaluje zamude pri 
dokončanju pristopa EU h konvenciji;

Or. en

Predlog spremembe 79
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. opozarja na pomen prihodnjega 
poročila Komisije o prenosu okvirnega 
Sklepa 2008/913/PNZ o boju proti 
nekaterim oblikam in izrazom rasizma in 
ksenofobije v skladu s kazenskim pravom 
(katerega rok za objavo je 28. november 
2013); poziva k okrepljenim 
prizadevanjem za preprečevanje 
nekaznovanja in odpravo nedoslednosti v 
zakonih in praksah držav članic, saj v 
nekaterih državah članicah še vedno ni 
pravnega predpisa, ki bi določal uvedbo 
omejitev, vključno s prepovedjo, za 
politične stranke, katerih delovanje 
temelji na rasizmu in sovraštvu, vključno 
z zanikanjem holokavsta; poziva Komisijo, 
naj okrepi prizadevanja na področju 
obsojanja sovražnega govora in zanikanja 
holokavsta s strani javnih in političnih 
osebnosti ter že v letu 2014 začne s 
procesom za sproženje postopkov za 
ugotavljanje kršitev;

Or. en

Predlog spremembe 80
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Hélène Flautre, Rui Tavares, Jean Lambert

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. meni, da je ustrezen postopek 
odgovornosti bistvenega pomena za 
učinkovito varstvo in spodbujanje 
človekovih pravic v notranji in zunanji 
politiki EU ter za zagotovitev zakonitih in 
učinkovitih varnostnih politik, ki temeljijo 
na načelu pravne države; poziva Komisijo, 
naj predlaga mehanizem odgovornosti, ki 
bo namenjen krepitvi zmožnosti EU in 
držav članic za preprečevanje, 
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preiskovanje in obravnavanje kršitev 
človekovih pravic na ravni EU, zlasti 
tistih, storjenih v okviru programa 
ameriške obveščevalne agencije CIA;

Or. en

Predlog spremembe 81
Timothy Kirkhope

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. ugotavlja, da bo pristop k tej 
konvenciji državljanom v okviru 
delovanja Unije zagotovil zaščito, 
enakovredno tisti, ki jo že uživajo v okviru 
delovanja posameznih držav članic; 
opozarja, da je to še toliko pomembnejše, 
ker so države članice na Unijo prenesle 
pomembne pristojnosti, zlasti na področjih 
politike, ki so zajeta v območje svobode, 
varnosti in pravice;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 82
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. ugotavlja, da bo pristop k tej konvenciji 
državljanom v okviru delovanja Unije 
zagotovil zaščito, enakovredno tisti, ki jo 
že uživajo v okviru delovanja posameznih 
držav članic; opozarja, da je to še toliko 
pomembnejše, ker so države članice na 
Unijo prenesle pomembne pristojnosti, 
zlasti na področjih politike, ki so zajeta v 

19. ugotavlja, da bo pristop k tej konvenciji 
državljanom in drugim osebam, do katerih 
ima Unija odgovornost, v okviru delovanja 
Unije zagotovil zaščito, enakovredno tisti, 
ki jo že uživajo v okviru delovanja 
posameznih držav članic; opozarja, da je to 
še toliko pomembnejše, ker so države 
članice na Unijo prenesle pomembne 
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območje svobode, varnosti in pravice; pristojnosti, zlasti na področjih politike, ki 
so zajeta v območje svobode, varnosti in 
pravice;

Or. en

Predlog spremembe 83
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Rui Tavares

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. meni, da je treba nameniti večjo 
pozornost odzivanju na poseben položaj 
ranljivih skupin, kot je omenjeno v točki 
2.3.3. stockholmskega programa, in 
krepitvi boja proti rasizmu, ksenofobiji, 
antisemitizmu, islamofobiji, afrofobiji, 
sovraštvu do Romov in homofobiji v 
Evropski uniji; 

Or. en

Predlog spremembe 84
Timothy Kirkhope

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. pozdravlja dejstvo, da bo pristop h 
Konvenciji državljanom zagotovil 
pomembno dodatno zaščito, zlasti v okviru 
območja svobode, varnosti in pravice;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 85
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat
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Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. pozdravlja dejstvo, da bo pristop h 
Konvenciji državljanom zagotovil 
pomembno dodatno zaščito, zlasti v okviru 
območja svobode, varnosti in pravice;

20. pozdravlja dejstvo, da bo pristop h 
Konvenciji državljanom in drugim 
osebam, do katerih ima Unija 
odgovornost, zagotovil pomembno 
dodatno zaščito, zlasti v okviru območja 
svobode, varnosti in pravice; poudarja, da 
je rok za zaključek pristopnih pogajanj 
pretirano dolg, in obžaluje dejstvo, da EU 
še vedno ni uspešno pristopila h 
Konvenciji; opozarja, da pristop EU ni 
odvisen samo od ratifikacije s strani držav 
članic EU, ampak tudi od ratifikacije s 
strani vseh držav, ki so članice 
Konvencije; poziva vse zadevne strani, naj 
čim prej opravijo postopek ratifikacije; 

Or. en

Predlog spremembe 86
Renate Weber

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. ostro obsoja ovire in zamude, s 
katerimi se srečuje EU med pogajanji za 
pristop k Evropski konvenciji o človekovih 
pravicah (EKČP), in poziva institucije EU 
in države članice, naj pospešijo postopke 
za pristop EU k EKČP in v prihodnje 
zavrnejo vsakršen nadaljnji poskus 
oslabitve vloge, pristojnosti in pooblastil 
EKČP v zvezi s človekovimi pravicami in 
temeljnimi svoboščinami državljanov in 
prebivalcev; 

Or. en
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Predlog spremembe 87
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. meni, da je člen 2 Listine ZN o 
človekovih pravicah, ki v nizu naštetih 
možnih podlag za diskriminacijo na prvo 
mesto postavlja raso, eden izmed glavnih 
stebrov svobode, varnosti in pravice;

Or. en

Predlog spremembe 88
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. vendar pa obžaluje, da v Evropski 
uniji posameznik zunaj svojega delovnega 
mesta še vedno ne uživa varstva pred 
diskriminacijo na podlagi vere ali 
prepričanja, starosti, invalidnosti ali 
spolne usmerjenosti; opozarja, da je v 
preteklih štirih letih enajstkrat pozval 
Svet, naj sprejme predlog direktive o 
izvajanju načela enakega obravnavanja 
oseb ne glede na vero ali prepričanje, 
invalidnost, starost ali spolno 
usmerjenost, in da Svet tega še vedno ni 
storil; s tem v zvezi obžaluje pomanjkanje 
politične volje v državah članicah, 
pomanjkanje preglednosti v pogajanjih v 
Svetu ter zlorabo načela soglasja s strani 
držav članic, ki nasprotujejo tej pobudi;

Or. en
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Predlog spremembe 89
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Georgios Papanikolau 
(Georgios Papanikolaou)

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. obžaluje dejstvo, da politike 
vključevanja invalidov niso zadostne in da 
se pravice invalidov ne upoštevajo dovolj;

Or. fr

Predlog spremembe 90
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. ugotavlja, da si stockholmski 
program upravičeno prizadeva za boj proti 
ksenofobiji, pri čemer poziva Komisijo, 
naj poroča o oblikah in izrazih slednje, ter 
da bi finančni programi morali biti 
namenjeni preprečevanju – in ne samo 
posredovanju – na podlagi področij, ki so 
dovzetna za težnje diskriminacije;

Or. en

Predlog spremembe 91
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. izraža obžalovanje zaradi 
nezadostnega napredka nacionalnih 
strategij vključevanja Romov ter 
nadaljevanja rasizma in diskriminacije do 
Romov po celotni EU, med drugim tudi 
segregacije romskih otrok v 
izobraževanju; poziva države članice, naj 
si močneje prizadevajo za izvrševanje 
temeljnih pravic in socialnega 
vključevanja Romov; poziva Evropsko 
komisijo in države članice, naj finančno 
podprejo romske organizacije in jih 
vključijo v vse politike, ki jih zadevajo; 

Or. en

Predlog spremembe 92
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 20 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20c. pozdravlja sporočilo Komisije COM 
2013(454) z naslovom „Napredek pri 
izvajanju nacionalnih strategij 
vključevanja Romov“ in njena 
priporočila; vendarle obžaluje, da večina 
držav članic ni uporabila nacionalne 
strategije vključevanja Romov za sprejetje 
in izvajanje dejavnejše romske politike;
izraža obžalovanje zaradi dolgega, 24-
mesečnega roka, ki ga je Evropska 
komisija predlagala državam članicam za 
izvedbo priporočil, in nesodelovanja 
Evropskega parlamenta glede na njegovo 
dosedanjo vlogo pri obsojanju kršitve 
temeljnih pravic Romov;

Or. en
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Predlog spremembe 93
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 20 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20d. poziva Evropsko komisijo, naj 
predlaga strategijo za boj proti nasilju nad 
ženskami, kakršna je bila napovedana v 
sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 20. aprila 2010 z naslovom 
„Zagotavljanje območja svobode, varnosti 
in pravice za državljane Evrope: akcijski 
načrt izvajanja stockholmskega programa 
(COM(2010)171 final); 

Or. en

Predlog spremembe 94
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 20 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20e. opozarja, da je zaradi hitrega razvoja 
v digitalnem svetu (vključno z večjo 
uporabo interneta, aplikacij in socialnih 
medijev) treba vzpostaviti najvišjo raven 
varstva osebnih podatkov in zasebnosti; 
obsoja ratifikacijo sporazumov za prenos 
in izmenjavo osebnih podatkov s tretjimi 
državami s strani EU, vključno s 
sporazumi na področju TFTP in PNR z 
Združenimi državami, ki niso skladni s 
standardi varstva podatkov in varovanja 
zasebnosti, ki jih določa EU ali Svet 
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Evrope; 

Or. en

Predlog spremembe 95
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 20 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20f. obsoja vohunske prakse na področju 
interneta in telekomunikacij, kot jih je 
razkril primer programa Prizma Agencije 
ZDA za nacionalno varnost (NSA), pa 
tudi nezmožnost EU, da bi uveljavila svoje 
standarde zaščite, kar zadeva njene 
državljane ali državljane tretjih držav ali 
prijavitelje nepravilnosti na njenem 
ozemlju; obsoja šibak evropski odziv na 
škandal takšnega vohunjenja NSA za 
Evropejci;

Or. en

Predlog spremembe 96
Véronique Mathieu Houillon

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da nadaljnje oviranje pregleda 
uredbe o dostopu do dokumentov ni 
sprejemljivo;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 97
Renate Weber

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da nadaljnje oviranje pregleda 
uredbe o dostopu do dokumentov ni 
sprejemljivo;

21. meni, da nadaljnje oviranje pregleda 
uredbe o dostopu do dokumentov ni 
sprejemljivo, ter poziva Komisijo in Svet, 
naj zagotovita spoštovanje, uresničevanje, 
razvoj in spodbujanje pravice do dostopa 
do dokumentov in informacij, ki je 
zapisana v Listini EU o temeljnih 
pravicah in v Pogodbah;

Or. en

Predlog spremembe 98
Enrique Guerrero Salom

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da nadaljnje oviranje pregleda 
uredbe o dostopu do dokumentov ni 
sprejemljivo;

21. meni, da nadaljnje oviranje pregleda 
uredbe o dostopu do dokumentov ni 
sprejemljivo, ter poziva k takojšnji 
sprostitvi pogajanj;

Or. en

Predlog spremembe 99
Carmen Romero López

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. ugotavlja, da sta direktiva in uredba 
o evropski odredbi o zaščiti korak naprej v 
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boju proti nasilju na podlagi spola, vendar 
tudi opozarja, da ni primerjalne statistike, 
ki bi prikazala razmere, s katerimi se 
srečujejo žrtve nasilja na podlagi spola ali 
trgovine z ljudmi v državah članicah;

Or. es

Predlog spremembe 100
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. ugotavlja, da je cilj stockholmskega 
programa olajšati prosto gibanje evropskih 
državljanov z varovanjem in spoštovanjem 
vseh pravic, ki izhajajo iz evropskega 
območja pravice, in da je pravosodno 
sodelovanje glavno orodje za uresničevanje 
tega cilja;

22. ugotavlja, da je cilj stockholmskega 
programa olajšati prosto gibanje evropskih 
državljanov in na splošno vseh, ki 
prebivajo v EU, z varovanjem in 
spoštovanjem vseh pravic, ki izhajajo iz 
evropskega območja pravice, in da je 
pravosodno sodelovanje glavno orodje za 
uresničevanje tega cilja;

Or. en

Predlog spremembe 101
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Véronique 
Mathieu Houillon

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. ugotavlja, da je cilj stockholmskega 
programa olajšati prosto gibanje evropskih 
državljanov z varovanjem in spoštovanjem 
vseh pravic, ki izhajajo iz evropskega 
območja pravice, in da je pravosodno 
sodelovanje glavno orodje za 
uresničevanje tega cilja;

22. ugotavlja, da je cilj stockholmskega 
programa olajšati prosto gibanje evropskih 
državljanov, dodatno izboljšati varnost v 
Uniji, da se zaščitijo življenja in varnost 
njenih državljanov, ter preprečevati 
organizirani kriminal, terorizem in druge 
grožnje z varovanjem in spoštovanjem 
vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz 
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evropskega območja pravice, in da je 
pravosodno sodelovanje eno izmed orodij
za uresničevanje tega cilja;

Or. en

Predlog spremembe 102
Juan Fernando López Aguilar

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. meni, da je bistvenega pomena, da se 
reforma pravnega okvira EU o varstvu 
podatkov čim prej zaključi, pri čemer je 
treba zagotoviti polno spoštovanje 
temeljnih pravic;

Or. es

Predlog spremembe 103
Tadeusz Zwiefka

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. priznava, da imajo v tem pogledu zelo 
pomembno vlogo pobude na področju 
vzajemnega priznavanja pravnih ureditev, 
sodb in dokumentov, saj vzajemno 
priznavanje ne spreminja pravnih sistemov 
držav članic, ampak zmanjšuje
neprijetnosti, ki jih posameznim 
državljanom povzročajo razlike v ureditvi;

23. priznava, da imajo v tem pogledu zelo 
pomembno vlogo pobude na področju 
vzajemnega priznavanja pravnih ureditev, 
sodb in dokumentov, saj vzajemno 
priznavanje ne spreminja pravnih sistemov 
držav članic, ampak zmanjšuje dodatna 
finančna bremena in pravne ovire, 
istočasno pa krepi zaupanje državljanov 
in podjetij pri uveljavljanju pravice do 
svobode gibanja;

Or. en
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Predlog spremembe 104
Renate Weber

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. priznava, da imajo v tem pogledu zelo 
pomembno vlogo pobude na področju 
vzajemnega priznavanja pravnih ureditev, 
sodb in dokumentov, saj vzajemno 
priznavanje ne spreminja pravnih sistemov 
držav članic, ampak zmanjšuje 
neprijetnosti, ki jih posameznim
državljanom povzročajo razlike v ureditvi;

23. poudarja, da imajo pobude na področju 
vzajemnega priznavanja pravnih ureditev, 
sodb in dokumentov ter njihove veljavnosti 
in učinkov bistveno vlogo pri 
zagotavljanju, da državljani v EU lahko v 
celoti uživajo svoje pravice tudi zunaj 
nacionalnih meja, saj vzajemno 
priznavanje kljub temu, da ne spreminja 
pravnih sistemov držav članic, močno
zmanjšuje nerazumne in nedopustne 
birokratske in upravne neprijetnosti, ki jih 
državljanom in njihovim družinam v EU
povzročajo razlike v nacionalnih 
ureditvah, zlasti ko uveljavljajo svojo 
temeljno pravico do svobode gibanja;

Or. en

Predlog spremembe 105
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. priznava, da imajo v tem pogledu zelo 
pomembno vlogo pobude na področju 
vzajemnega priznavanja pravnih ureditev, 
sodb in dokumentov, saj vzajemno 
priznavanje ne spreminja pravnih 
sistemov držav članic, ampak zmanjšuje
neprijetnosti, ki jih posameznim 
državljanom povzročajo razlike v ureditvi;

23. priznava, da imajo v tem pogledu zelo 
pomembno vlogo pobude na področju 
vzajemnega priznavanja pravnih ureditev, 
sodb in dokumentov, saj zmanjšujejo
neprijetnosti, ki jih posameznim 
državljanom povzročajo razlike v ureditvi, 
ter posledično ugotavlja, da bi morale 
pobude, kot je vzajemno priznavanje, 
temeljiti na jasnih in skupnih minimalnih 
standardih ter spoštovati pravno državo in 
temeljne pravice ter da bi temeljitost 
nazadnje morala prevladati nad hitrostjo;
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Or. en

Predlog spremembe 106
Luigi Berlinguer

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. opozarja, da stockholmski program 
vsebuje številne pomembne pobude na 
področju civilnega prava, med drugim 
lažje priznavanje sodb, veljavnost oporok 
po celotni Uniji, lažje postopke za 
sprejemanje javnih dokumentov, 
preprostejšo čezmejno izterjavo dolgov in 
pobude Unije na področju pravnega 
usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 107
Luigi Berlinguer

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. ugotavlja, da so bili doslej na tem 
področju sprejeti samo trije zakonodajni 
akti, in sicer prenovljena uredba Bruselj 
I, uredba o dedovanju in uredba Rim III, 
od katerih se jih danes uporablja le 
tretjina, in da kljub temu, da je Komisija 
predstavila številne predloge, h katerim je 
pozval stockholmski program, veliko 
pomembnih predlogov še vedno ni 
udejanjenih, med drugim vzajemno 
priznavanje učinkov listin o osebnem 
stanju in 14. direktiva na področju prava 
družb; 



AM\1001332SL.doc 57/161 PE516.857v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 108
Roberta Angelilli

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da je za vzajemno priznavanje 
potrebno zaupanje državljanov in pravnih 
strokovnjakov v pravne ustanove drugih 
strani; ugotavlja, da imajo pri spodbujanju 
vzajemnega priznavanja in zaupanja zelo 
pomembno vlogo krepitev resnično 
evropske pravne kulture, ki v celoti 
spoštuje načeli subsidiarnosti in sodne 
neodvisnosti, določitev skupnih standardov 
in razumevanje drugih pravnih sistemov;
opozarja, da lahko vzajemno priznavanje in 
zaupanje pripeljeta do postopnih sprememb 
tradicij nacionalnega civilnega prava z 
izmenjavo najboljših praks med državami 
članicami;

24. meni, da je za vzajemno priznavanje 
potrebno zaupanje državljanov in pravnih 
strokovnjakov v pravne ustanove drugih 
strani; ugotavlja, da imajo pri spodbujanju 
vzajemnega priznavanja in zaupanja zelo 
pomembno vlogo krepitev resnično 
evropske pravne kulture, ki v celoti 
spoštuje načeli subsidiarnosti ter sodne 
neodvisnosti in ločitve poklicev (med 
sodniki in javnimi tožilci), določitev 
skupnih standardov in vzajemno 
poznavanje pravnih sistemov; opozarja, da 
lahko vzajemno priznavanje in zaupanje 
pripeljeta do postopnih sprememb tradicij 
nacionalnega civilnega prava z izmenjavo 
najboljših praks med državami članicami;

Or. it

Predlog spremembe 109
Timothy Kirkhope

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da je za vzajemno priznavanje 
potrebno zaupanje državljanov in pravnih 
strokovnjakov v pravne ustanove drugih 
strani; ugotavlja, da imajo pri spodbujanju
vzajemnega priznavanja in zaupanja zelo 
pomembno vlogo krepitev resnično 
evropske pravne kulture, ki v celoti 

24. meni, da je za vzajemno priznavanje 
potrebno zaupanje državljanov in pravnih 
strokovnjakov v pravne ustanove drugih 
strani; za spodbujanje vzajemnega 
priznavanja in zaupanja je zelo pomembno
zagotoviti, da imajo države članice 
brezhibno delujoč, demokratičen, 
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spoštuje načeli subsidiarnosti in sodne 
neodvisnosti, določitev skupnih 
standardov in razumevanje drugih 
pravnih sistemov; opozarja, da lahko 
vzajemno priznavanje in zaupanje 
pripeljeta do postopnih sprememb tradicij 
nacionalnega civilnega prava z izmenjavo 
najboljših praks med državami članicami;

neodvisen in učinkovit pravni sistem, ki
učinkovito sodeluje z drugimi državami 
članicami in razume druge pravne 
sisteme, hkrati pa v celoti spoštuje načeli 
subsidiarnosti in sodne neodvisnosti; 

Or. en

Predlog spremembe 110
Renate Weber

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da je za vzajemno priznavanje 
potrebno zaupanje državljanov in pravnih 
strokovnjakov v pravne ustanove drugih 
strani; ugotavlja, da imajo pri spodbujanju 
vzajemnega priznavanja in zaupanja zelo 
pomembno vlogo krepitev resnično 
evropske pravne kulture, ki v celoti 
spoštuje načeli subsidiarnosti in sodne 
neodvisnosti, določitev skupnih standardov 
in razumevanje drugih pravnih sistemov;
opozarja, da lahko vzajemno priznavanje in
zaupanje pripeljeta do postopnih 
sprememb tradicij nacionalnega civilnega 
prava z izmenjavo najboljših praks med 
državami članicami;

24. meni, da je za vzajemno priznavanje 
potrebno zaupanje državljanov in pravnih 
strokovnjakov v pravne ustanove drugih 
strani; ugotavlja, da je takšno zaupanje 
mogoče zgraditi s krepitvijo resnično 
evropske pravne kulture, ki v celoti 
spoštuje skupna načela demokracije, 
pravne države, temeljnih pravic in sodne 
neodvisnosti; poudarja, da imata pri 
spodbujanju vzajemnega priznavanja in 
zaupanja zelo pomembno vlogo krepitev in 
spremljanje takšnih skupnih standardov in 
razumevanje drugih pravnih sistemov;
opozarja, da lahko vzajemno priznavanje, 
medsebojno poznavanje in izmenjava
najboljših praks ter okrepljeno zaupanje
med državami članicami zagotovijo, da se 
civilno pravo na nacionalni ravni 
uporablja tako, da zagotavlja pravice 
državljanom in slednjim koristi, namesto 
da ustvarja nerazumne in zapletene ovire, 
ki državljanom pravice odrekajo ali jih 
omejujejo;

Or. en
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Predlog spremembe 111
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da je za vzajemno priznavanje 
potrebno zaupanje državljanov in pravnih 
strokovnjakov v pravne ustanove drugih 
strani; ugotavlja, da imajo pri spodbujanju 
vzajemnega priznavanja in zaupanja zelo 
pomembno vlogo krepitev resnično 
evropske pravne kulture, ki v celoti 
spoštuje načeli subsidiarnosti in sodne 
neodvisnosti, določitev skupnih standardov 
in razumevanje drugih pravnih sistemov;
opozarja, da lahko vzajemno priznavanje in 
zaupanje pripeljeta do postopnih sprememb 
tradicij nacionalnega civilnega prava z 
izmenjavo najboljših praks med državami 
članicami;

24. meni, da je za vzajemno priznavanje 
potrebno zaupanje državljanov in pravnih 
strokovnjakov v pravne ustanove drugih 
strani; ugotavlja, da imajo pri spodbujanju 
vzajemnega priznavanja in zaupanja zelo 
pomembno vlogo krepitev resnično 
evropske pravne kulture, ki v celoti 
spoštuje načeli subsidiarnosti in sodne 
neodvisnosti, določitev skupnih standardov 
in razumevanje drugih pravnih sistemov, 
kar se zagotovi zlasti z ustreznim 
usposabljanjem; opozarja, da lahko 
vzajemno priznavanje in zaupanje 
pripeljeta do postopnih sprememb tradicij 
nacionalnega civilnega prava z izmenjavo 
najboljših praks med državami članicami;

Or. fr

Predlog spremembe 112
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da je za vzajemno priznavanje 
potrebno zaupanje državljanov in pravnih 
strokovnjakov v pravne ustanove drugih 
strani; ugotavlja, da imajo pri spodbujanju 
vzajemnega priznavanja in zaupanja zelo 
pomembno vlogo krepitev resnično 
evropske pravne kulture, ki v celoti 
spoštuje načeli subsidiarnosti in sodne 
neodvisnosti, določitev skupnih standardov 
in razumevanje drugih pravnih sistemov;
opozarja, da lahko vzajemno priznavanje in 

24. meni, da je za vzajemno priznavanje 
potrebno zaupanje državljanov in pravnih 
strokovnjakov v pravne ustanove drugih 
strani; ugotavlja, da imajo pri spodbujanju 
vzajemnega priznavanja in zaupanja zelo 
pomembno vlogo krepitev resnično 
evropske pravne kulture, ki v celoti 
spoštuje temeljne pravice, določene v 
Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah, načeli subsidiarnosti in sodne 
neodvisnosti, določitev skupnih standardov 
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zaupanje pripeljeta do postopnih sprememb 
tradicij nacionalnega civilnega prava z 
izmenjavo najboljših praks med državami 
članicami;

in razumevanje drugih pravnih sistemov;
opozarja, da lahko vzajemno priznavanje in 
zaupanje pripeljeta do postopnih sprememb 
tradicij nacionalnega civilnega prava z 
izmenjavo najboljših praks med državami 
članicami;

Or. en

Predlog spremembe 113
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Evropsko komisijo, naj 
nadaljuje z uresničevanjem obstoječih 
načrtov za pripravo predlogov za 
vseobsegajoči pristop k vzajemnemu 
priznavanju učinkov listin o osebnem 
stanju, da bodo evropski državljani in 
prebivalci ter njihove družine obstoječe 
pravice, povezane z osebnimi stanji, ki so 
že pravno priznana v več evropskih 
pravnih sistemih, uživali v celotni 
Evropski uniji; 

Or. en

Predlog spremembe 114
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. vseeno poudarja, da glede na to, da je 
nacionalno civilno pravo globoko prežeto 
z zgodovinskimi etičnimi vrednotami in 
tradicijami, težnja po izmenjavi najboljših 
praks in doseganju določene stopnje 
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zbliževanja med državami članicami ne bi 
smela povzročiti zamiranja teh dolgih 
tradicij, ampak bi morala še naprej 
spoštovati neskončno množico različnih 
pravnih tradicij;

Or. en

Predlog spremembe 115
Renate Weber

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Evropsko komisijo, naj 
nadaljuje z uresničevanjem obstoječih 
načrtov za pripravo predlogov za 
vseobsegajoči pristop k vzajemnemu 
priznavanju učinkov listin o osebnem 
stanju, da bodo evropski državljani in 
prebivalci ter njihove družine obstoječe 
pravice, povezane z osebnimi stanji, ki so 
že pravno priznana v več evropskih 
pravnih sistemih, uživali v celotni 
Evropski uniji; 

Or. en

Predlog spremembe 116
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. meni, da bi izmenjavo najboljših 
praks pred izvedbo le-te ali po njej moral 
oceniti strokovni diagnostični organ, ki bo 
poleg tega pripravil prilagojen sanacijski 
načrt, namesto, da bi se skliceval samo na 
skupne standarde, ki so v določeni državi 
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lahko realistični ali ne; 

Or. en

Predlog spremembe 117
Tadeusz Zwiefka

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ugotavlja, da so se zakonodajne pobude 
na področju civilnega prava doslej v veliki 
meri osredotočale na materialno pravo na 
račun procesnega prava; poziva, naj se v 
prihodnje nameni več pozornosti 
procesnemu pravu;

25. ugotavlja, da so se zakonodajne pobude 
na področju civilnega prava doslej v veliki 
meri osredotočale na materialno pravo;
poziva, naj se v prihodnje nameni več 
pozornosti procesnemu pravu;

Or. en

Predlog spremembe 118
Carmen Romero López

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. opozarja tudi, da se je doseženi 
napredek na področju kazenskega prava 
osredotočil na procesne vidike, in poziva k 
razmisleku o trdnejšem okviru, v katerem 
bi se opredelilo, kaj v pravu EU 
predstavlja hudo kaznivo dejanje in kaj 
lažje kaznivo dejanje, saj se bosta ti 
opredelitvi uporabljali v kazenskih 
postopkih in v boju proti terorizmu;

Or. es
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Predlog spremembe 119
Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. priznava napredek, dosežen z načrtom 
za procesne pravice v kazenskih 
postopkih, vendar izraža obžalovanje, da
še ni ključnih predlogov v zvezi s pravno 
pomočjo in ranljivimi osumljenimi 
osebami in da se prizadevnost Sveta vse 
bolj zmanjšuje;

26. priznava dosedanji napredek, dosežen z 
načrtom za okrepitev procesnih pravic 
osumljenih in obtoženih oseb v kazenskih 
postopkih, vključno s sprejetjem direktiv o 
pravici do tolmačenja in prevajanja in o 
pravici do obveščenosti v kazenskem 
postopku ter dogovorom o direktivi o 
pravici do dostopa do odvetnika v 
kazenskih postopkih, ter ponovno 
poudarja, da so ti ukrepi ključni za 
pravilno delovanje vzajemnega 
priznavanja ukrepov sodelovanja v 
kazenskih zadevah v EU, kot je evropski 
nalog za prijetje, in da je nadaljnji 
napredek na področju varstva pravic 
osumljenih in obtoženih oseb bistvenega 
pomena;

Or. en

Predlog spremembe 120
Carmen Romero López

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. priznava napredek, dosežen z načrtom 
za procesne pravice v kazenskih postopkih, 
vendar izraža obžalovanje, da še ni 
ključnih predlogov v zvezi s pravno 
pomočjo in ranljivimi osumljenimi 
osebami in da se prizadevnost Sveta vse 
bolj zmanjšuje;

26. priznava napredek, dosežen z načrtom 
za procesne pravice v kazenskih postopkih, 
vendar izraža obžalovanje, da še ni 
ključnih predlogov v zvezi z brezplačno
pravno pomočjo in ranljivimi osumljenimi 
osebami in da se prizadevnost Sveta vse 
bolj zmanjšuje;

Or. es
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Predlog spremembe 121
Timothy Kirkhope

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. priznava napredek, dosežen z načrtom 
za procesne pravice v kazenskih postopkih,
vendar izraža obžalovanje, da še ni 
ključnih predlogov v zvezi s pravno 
pomočjo in ranljivimi osumljenimi 
osebami in da se prizadevnost Sveta vse 
bolj zmanjšuje;

26. priznava in pozdravlja napredek, 
dosežen z načrtom za procesne pravice v 
kazenskih postopkih, kar močno prispeva 
k medsebojnemu zaupanju in spoštovanju, 
ki sta potrebna za učinkovito vzajemno 
priznavanje;

Or. en

Predlog spremembe 122
Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. priznava napredek, dosežen z načrtom 
za procesne pravice v kazenskih postopkih,
vendar izraža obžalovanje, da še ni
ključnih predlogov v zvezi s pravno 
pomočjo in ranljivimi osumljenimi 
osebami in da se prizadevnost Sveta vse 
bolj zmanjšuje;

26. priznava napredek, dosežen z načrtom 
za procesne pravice v kazenskih postopkih,
in ugotavlja, da še ni predlogov v zvezi s 
pravno pomočjo, ranljivimi osumljenimi 
osebami in komuniciranjem s sorodniki 
ter da bi si bilo treba še naprej prizadevati 
za čimprejšnje sprejetje vseh predlogov;

Or. en

Predlog spremembe 123
Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek 26
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26. priznava napredek, dosežen z načrtom 
za procesne pravice v kazenskih 
postopkih, vendar izraža obžalovanje, da 
še ni ključnih predlogov v zvezi s pravno 
pomočjo in ranljivimi osumljenimi 
osebami in da se prizadevnost Sveta vse 
bolj zmanjšuje;

26. priznava napredek, dosežen z načrtom 
za okrepitev procesnih pravic osumljenih 
in obtoženih oseb v kazenskih postopkih,
vključno s sprejetjem direktiv o pravici do 
tolmačenja in prevajanja in o pravici do 
obveščenosti v kazenskem postopku ter 
dogovorom o direktivi o pravici do 
dostopa do odvetnika v kazenskih 
postopkih, saj so ti ukrepi ključni za 
pravilno delovanje vzajemnega 
priznavanja ukrepov sodelovanja v 
kazenskih zadevah v EU, kot je evropski 
nalog za prijetje; ponovno poudarja, da je 
nadaljnji napredek na področju varstva 
pravic osumljenih in obtoženih oseb 
bistvenega pomena, ter zato izraža 
obžalovanje, da še ni ključnih predlogov v 
zvezi s pravno pomočjo in ranljivimi 
osumljenimi osebami in da se prizadevnost 
Sveta vse bolj zmanjšuje;

Or. en

Predlog spremembe 124
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. priznava napredek, dosežen z načrtom 
za procesne pravice v kazenskih 
postopkih, vendar izraža obžalovanje, da
še ni ključnih predlogov v zvezi s pravno 
pomočjo in ranljivimi osumljenimi 
osebami in da se prizadevnost Sveta vse 
bolj zmanjšuje;

26. priznava dosedanji napredek, dosežen z 
načrtom za okrepitev procesnih pravic 
osumljenih in obtoženih oseb v kazenskih 
postopkih, vključno s sprejetjem direktiv o 
pravici do tolmačenja in prevajanja in o 
pravici do obveščenosti v kazenskem 
postopku ter dogovorom o direktivi o 
pravici do dostopa do odvetnika v 
kazenskih postopkih (direktive v okviru 
načrta), ter ponovno poudarja, da so ti 
ukrepi ključni za pravilno delovanje 
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vzajemnega priznavanja ukrepov 
sodelovanja v kazenskih zadevah v EU, 
kot je evropski nalog za prijetje, in da je 
nadaljnji napredek na področju varstva 
pravic osumljenih in obtoženih oseb 
bistvenega pomena;

Or. en

Predlog spremembe 125
Tadeusz Zwiefka

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. priznava napredek, dosežen z načrtom 
za procesne pravice v kazenskih postopkih,
vendar izraža obžalovanje, da še ni 
ključnih predlogov v zvezi s pravno 
pomočjo in ranljivimi osumljenimi 
osebami in da se prizadevnost Sveta vse 
bolj zmanjšuje;

26. priznava napredek, dosežen z načrtom 
za procesne pravice v kazenskih postopkih; 
poziva evropske institucije, naj imajo 
dejavnejšo vlogo na področju predlogov o 
pravni pomoči in ranljivih osumljenih 
osebah; poziva države članice, naj 
uporabljajo alternative metode, ki so se 
izkazale kot dobri primeri najboljše prakse 
na področju brezplačnega pravnega 
svetovanja, med katere sodijo agencije pro 
bono in pravne klinike;

Or. en

Predlog spremembe 126
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Georgios Papanikolau 
(Georgios Papanikolaou)

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. priznava napredek, dosežen z načrtom 
za procesne pravice v kazenskih postopkih, 
vendar izraža obžalovanje, da še ni 
ključnih predlogov v zvezi s pravno 

26. priznava napredek, dosežen z načrtom 
za procesne pravice v kazenskih postopkih, 
vendar izraža obžalovanje, da še ni 
ključnih predlogov v zvezi s pravno 
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pomočjo in ranljivimi osumljenimi 
osebami in da se prizadevnost Sveta vse 
bolj zmanjšuje;

pomočjo in ranljivimi osumljenimi 
osebami in da ni nobenih dosežkov v zvezi 
z zaščito prič in prijaviteljev kaznivih 
dejanj;

Or. fr

Predlog spremembe 127
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. priznava napredek, dosežen z načrtom 
za procesne pravice v kazenskih postopkih, 
vendar izraža obžalovanje, da še ni 
ključnih predlogov v zvezi s pravno 
pomočjo in ranljivimi osumljenimi 
osebami in da se prizadevnost Sveta vse 
bolj zmanjšuje;

26. priznava napredek, dosežen z načrtom 
za procesne pravice v kazenskih postopkih, 
vendar izraža obžalovanje, da še ni 
ključnih predlogov v zvezi s pravno 
pomočjo in ranljivimi osumljenimi 
osebami in da se prizadevnost Sveta vse 
bolj zmanjšuje; izraža upanje, da bodo 
institucije kmalu začele z revizijo 
evropskega naloga za prijetje zaradi 
stalnih sistematičnih kršitev načela 
sorazmernosti s strani nekaterih držav 
članic; 

Or. en

Predlog spremembe 128
Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. izraža obžalovanje, da še vedno ni 
ključnih predlogov iz načrta za okrepitev 
procesnih pravic osumljenih in obtoženih 
oseb v kazenskih postopkih, in priznava 
potrebo po predlogih o preostalih ukrepih 
na področju pravne pomoči in ranljivih 
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osumljenih oseb ter po opredelitvi teh 
ukrepov; je trdno prepričan, da je 
zagotovitev učinkovitega izvajanja 
direktive o pravici do dostopa do 
odvetnika odvisna predvsem od učinkovito 
zagotovljene pravne pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 129
Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. izraža obžalovanje, da še vedno ni 
ključnih predlogov iz načrta za okrepitev 
procesnih pravic osumljenih in obtoženih 
oseb v kazenskih postopkih; priznava 
potrebo po predlogih o preostalih ukrepih 
na področju pravne pomoči in ranljivih 
osumljenih oseb ter po opredelitvi teh 
ukrepov; ponovno poudarja, da brez 
učinkovito zagotovljene pravne pomoči ni 
mogoče zagotoviti učinkovitega izvajanja 
direktiv, zlasti direktive o pravici do 
dostopa do odvetnika;

Or. en

Predlog spremembe 130
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. izraža obžalovanje, da še vedno ni 
ključnih predlogov iz načrta za okrepitev 
procesnih pravic osumljenih in obtoženih 
oseb v kazenskih postopkih, in priznava 
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potrebo po predlogih o preostalih ukrepih 
na področju pravne pomoči in ranljivih 
osumljenih oseb ter po opredelitvi teh 
ukrepov; je trdno prepričan, da je 
zagotovitev učinkovitega izvajanja 
direktive o pravici do dostopa do 
odvetnika odvisna predvsem od učinkovito 
zagotovljene pravne pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 131
Elena Oana Antonescu

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. priznava, da je vse direktive, sprejete 
v okviru načrta za okrepitev procesnih 
pravic osumljenih in obtoženih oseb v 
kazenskih postopkih, treba izvajati 
učinkovito, da se zagotovi, da bodo 
izboljšale standarde kazenskega 
pravosodja po EU, in sicer s 
prizadevanjem za popoln prenos v 
nacionalno zakonodajo v sodelovanju z 
državami članicami in z zagotavljanjem 
usposabljanja za vladne uradnike,
sodnike, tožilce in branilce;

Or. en

Predlog spremembe 132
Carmen Romero López

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. meni, da zelena knjiga o pripornih 
pogojih ni spodbudila nobene pobude s 
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strani Komisije;

Or. es

Predlog spremembe 133
Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 26 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26b. izraža obžalovanje, da je na področju 
pripora pred sojenjem, kjer v številnih 
državah članicah standardi ne spoštujejo 
človekovih pravic in drugih mednarodnih 
standardov, potrebno še veliko narediti;
priznava potrebo po oceni učinkovitosti 
nezakonodajnega dela v zvezi z 
obstoječimi okvirnimi sklepi, širšem 
priznavanju težav z zakonodajo in prakso 
na področju pripora pred sojenjem po 
Evropi, ki so bile ugotovljene v okviru 
posvetovanja Komisije, ter po zavezi k 
ponovni preučitvi možnosti za določitev 
minimalnih in izvršljivih standardov v 
zvezi s priporom pred sojenjem z 
zakonodajnim ukrepom;

Or. en

Predlog spremembe 134
Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek 26 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26b. poudarja, da standardi pripora pred 
sojenjem v številnih državah članicah ne 
spoštujejo človekovih pravic in drugih 
mednarodnih standardov, in posledično 
izraža globoko obžalovanje, da je treba na 
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področju pripora pred sojenjem še veliko 
postoriti; poudarja tudi potrebo po oceni 
učinkovitosti nezakonodajnega dela v 
zvezi z obstoječimi okvirnimi sklepi in 
opozarja na širše priznavanje težav z 
zakonodajo in prakso na področju pripora 
pred sojenjem po Evropi, ki je bilo 
ugotovljeno kot del posvetovanja 
Komisije; poziva k zavezi k ponovni 
preučitvi zadeve za določitev minimalnih 
in izvršljivih standardov v zvezi s 
priporom pred sojenjem v okviru 
zakonodajnega posega; 

Or. en

Predlog spremembe 135
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Predlog resolucije
Odstavek 26 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26b. izraža obžalovanje, da je na področju 
pripora pred sojenjem, upravnega pripora 
in pripora mladoletnikov, kjer v številnih 
državah članicah standardi ne spoštujejo 
človekovih pravic in drugih mednarodnih 
standardov, potrebno še veliko narediti;
priznava potrebo po oceni učinkovitosti
nezakonodajnega dela v zvezi z 
obstoječimi okvirnimi sklepi, širšem 
priznavanju težav z zakonodajo in prakso 
na področju pripora pred sojenjem po 
Evropi, ki so bile ugotovljene kot del 
posvetovanja Komisije, in zavezi k 
ponovni preučitvi zadeve za določitev 
minimalnih in izvršljivih standardov v 
zvezi s priporom pred sojenjem v okviru 
zakonodajnega posega; poziva Komisijo, 
naj ponovno preuči zadevo za določitev 
minimalnih in izvršljivih standardov v 
zvezi s priporom pred sojenjem, upravnim 
priporom in priporom mladoletnikov v 
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okviru zakonodajnega posega; 

Or. en

Predlog spremembe 136
Elena Oana Antonescu

Predlog resolucije
Odstavek 26 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26b. meni, da je na področju pripora pred 
sojenjem, kjer v številnih državah 
članicah standardi ne spoštujejo 
človekovih pravic in drugih mednarodnih 
standardov, potrebno še veliko narediti;
priznava potrebo po oceni učinkovitosti 
nezakonodajnega dela v zvezi z 
obstoječimi okvirnimi sklepi, širšem 
priznavanju težav z zakonodajo in prakso 
na področju pripora pred sojenjem po 
Evropi, ki so bile ugotovljene kot del 
posvetovanja Komisije, in zavezi k 
ponovni preučitvi zadeve za določitev 
minimalnih in izvršljivih standardov v 
zvezi s priporom pred sojenjem v okviru 
zakonodajnega posega;

Or. en

Predlog spremembe 137
Timothy Kirkhope

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. je trdno prepričan, da bi moralo biti
dosledno spoštovanje načel, ki se 
uporabljajo pri razvoju kazenskopravnega 
območja EU, prednostnega pomena in da 
bi morale institucije EU v ta namen tesno 

27. je trdno prepričan, da bi morali biti
doslednost, sorazmernost in spoštovanje
nacionalne suverenosti v zvezi z načeli, ki 
se uporabljajo pri razvoju 
kazenskopravnega območja EU, 
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medsebojno sodelovati, kot je določeno v 
resoluciji Parlamenta o pristopu EU do 
kazenskega prava9;

prednostnega pomena in da bi morale 
institucije EU v ta namen tesno 
medsebojno sodelovati, kot je določeno v 
resoluciji Parlamenta o pristopu EU do 
kazenskega prava9;

Or. en

Predlog spremembe 138
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. je trdno prepričan, da bi moralo biti 
dosledno spoštovanje načel, ki se 
uporabljajo pri razvoju kazenskopravnega 
območja EU, prednostnega pomena in da 
bi morale institucije EU v ta namen tesno 
medsebojno sodelovati, kot je določeno v 
resoluciji Parlamenta o pristopu EU do 
kazenskega prava9;

27. je trdno prepričan, da bi moralo biti 
dosledno spoštovanje načel, ki se 
uporabljajo pri razvoju kazenskopravnega 
območja EU, prednostnega pomena in da 
bi morale institucije EU v ta namen tesno 
medsebojno sodelovati, kot je določeno v 
resoluciji Parlamenta o pristopu EU do 
kazenskega prava9; meni, da je treba 
okrepiti medsebojno zaupanje med 
državami članicami ter da vzajemno 
priznavanje in usklajevanje kazenskega 
prava EU ne moreta napredovati brez 
zanesljivih povratnih informacij o 
izvajanju teh pravil na ravni držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 139
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. meni, da je treba okrepiti medsebojno 
zaupanje med državami članicami ter da 
vzajemno priznavanje in usklajevanje 

črtano
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kazenskega prava EU ne moreta 
napredovati brez zanesljivih povratnih 
informacij o izvajanju teh pravil na ravni 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 140
Timothy Kirkhope

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. meni, da je treba okrepiti medsebojno 
zaupanje med državami članicami ter da 
vzajemno priznavanje in usklajevanje
kazenskega prava EU ne moreta
napredovati brez zanesljivih povratnih 
informacij o izvajanju teh pravil na ravni 
držav članic;

28. meni, da je treba okrepiti medsebojno 
zaupanje med državami članicami ter da 
vzajemno priznavanje kazenskega prava 
EU ne more napredovati brez zanesljivih 
povratnih informacij o izvajanju teh pravil 
na ravni držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 141
Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. meni, da je treba okrepiti medsebojno 
zaupanje med državami članicami ter da 
vzajemno priznavanje in usklajevanje 
kazenskega prava EU ne moreta 
napredovati brez zanesljivih povratnih 
informacij o izvajanju teh pravil na ravni 
držav članic;

28. meni, da je treba okrepiti medsebojno 
zaupanje med državami članicami ter da 
vzajemno priznavanje in usklajevanje 
kazenskega prava EU ne moreta 
napredovati brez zanesljivih povratnih 
informacij o dejanskem izvajanju teh 
pravil na ravni držav članic za zagotovitev 
izboljšanja standardov kazenskega prava 
po vsej EU; poleg tega meni, da je to 
mogoče doseči samo s prizadevanjem v 
tesnem sodelovanju z državami članicami 
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za popoln prenos zadevnih direktiv v 
nacionalno zakonodajo in z 
zagotavljanjem usposabljanja za vse 
zadevne zainteresirane strani, vključno z 
vladnimi uradniki, sodniki, tožilci in 
branilci;

Or. en

Predlog spremembe 142
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. meni, da je treba okrepiti medsebojno 
zaupanje med državami članicami ter da 
vzajemno priznavanje in usklajevanje 
kazenskega prava EU ne moreta 
napredovati brez zanesljivih povratnih 
informacij o izvajanju teh pravil na ravni 
držav članic;

28. meni, da je zaščita procesnih pravic 
osumljenih in obtoženih oseb nujen pogoj 
za okrepitev medsebojnega zaupanja med 
državami članicami; priznava, da je treba 
vse direktive, sprejete v okviru načrta, 
izvajati učinkovito, da se zagotovi, da 
bodo izboljšale standarde kazenskega 
pravosodja po EU, in sicer s 
prizadevanjem v sodelovanju z državami 
članicami za popoln prenos v nacionalno 
zakonodajo in z zagotavljanjem 
usposabljanja za vladne uradnike, 
sodnike, tožilce in branilce; meni, da
vzajemno priznavanje in usklajevanje 
kazenskega prava EU ne moreta 
napredovati brez zanesljivih povratnih 
informacij o izvajanju teh pravil na ravni 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 143
Renate Weber

Predlog resolucije
Odstavek 28
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Predlog resolucije Predlog spremembe

28. meni, da je treba okrepiti medsebojno 
zaupanje med državami članicami ter da 
vzajemno priznavanje in usklajevanje 
kazenskega prava EU ne moreta 
napredovati brez zanesljivih povratnih 
informacij o izvajanju teh pravil na ravni 
držav članic;

28. meni, da je treba okrepiti medsebojno 
zaupanje med državami članicami z 
uskladitvijo spoštovanja temeljnih pravic 
v zvezi s kazenskimi postopki in sprejetjem 
skupnih ukrepov za zagotovitev dobrega 
upravljanja pravosodja in zaporov, saj sta 
ti dve področji pogost razlog za 
pomanjkanje zaupanja med državami 
članicami, ter da vzajemno priznavanje in 
usklajevanje kazenskega prava EU ne 
moreta napredovati brez zanesljivih 
povratnih informacij o izvajanju teh pravil 
na ravni držav članic

Or. en

Predlog spremembe 144
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. meni, da je treba okrepiti medsebojno 
zaupanje med državami članicami ter da 
vzajemno priznavanje in usklajevanje 
kazenskega prava EU ne moreta 
napredovati brez zanesljivih povratnih 
informacij o izvajanju teh pravil na ravni 
držav članic;

28. meni, da je treba okrepiti medsebojno 
zaupanje med državami članicami ter da 
vzajemno priznavanje in usklajevanje 
kazenskega prava EU ne moreta 
napredovati brez zanesljivih povratnih 
informacij o izvajanju teh pravil na ravni 
držav članic; pozdravlja pomembne 
korake, ki so bili narejeni v to smer, kot je 
evropski nalog za prijetje; 

Or. en

Predlog spremembe 145
Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. priznava, da je treba vse direktive, 
sprejete v okviru načrta za okrepitev 
procesnih pravic osumljenih in obtoženih 
oseb v kazenskih postopkih, učinkovito 
izvajati, da se zagotovi, da bodo izboljšale 
standarde kazenskega pravosodja po EU, 
in sicer s prizadevanjem v sodelovanju z 
državami članicami za popoln prenos v 
nacionalno zakonodajo in z 
zagotavljanjem usposabljanja za vladne 
uradnike, sodnike, tožilce in branilce;

Or. en

Predlog spremembe 146
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. meni, da je ocenjevanje izvajanja 
okvirnega Sklepa Sveta 2008/913/PNZ z 
dne 28. novembra 2008 o boju proti 
nekaterim oblikam in izrazom rasizma in 
ksenofobije v skladu s kazenskim pravom 
priložnost za uvedbo in sprejetje dodatne 
evropske zakonodaje o vseh oblikah 
kaznivih dejanj iz sovraštva1;
__________________
1 To je jasen sklic na poročilo EP o 
stockholmskem programu iz leta 2009 . 

Or. en

Predlog spremembe 147
Birgit Sippel
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Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poudarja, da bodo za izvajanje že 
sprejetih direktiv, napredek pri vseh 
nedokončanih ukrepih in razmislek o 
zaščiti pravic osumljenih oseb, ki presega 
tisto, ki jo predvideva stockholmski 
program, potrebni ukrepi, katerih trajanje 
presega časovno obdobje, dodeljeno temu 
programu, in da morajo zato te naloge 
ostati visoko na lestvici prednostnih nalog 
za naslednje zakonodajno obdobje; 
ponavlja, da je to trajen proces, ki je 
lahko zgolj začetek učinkovitejše zaščite 
pravic osumljenih in obtoženih oseb v 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 148
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. priznava, da bodo tako za izvajanje že 
sprejetih direktiv iz načrta kot za 
napredek pri vseh nedokončanih ukrepih 
in razmislek o zaščiti pravic osumljenih 
oseb, ki presega tisto, ki jo predvideva 
stockholmski program, potrebni ukrepi, 
katerih trajanje presega časovno obdobje, 
dodeljeno temu programu, in da morajo te 
naloge zato ostati visoko na lestvici 
prednostnih nalog za naslednje 
zakonodajno obdobje;

Or. en
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Predlog spremembe 149
Renate Weber

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. meni, da je ocenjevanje izvajanja 
okvirnega Sklepa Sveta 2008/913/PNZ z 
dne 28. novembra 2008 o boju proti 
nekaterim oblikam in izrazom rasizma in 
ksenofobije v skladu s kazenskim pravom 
priložnost za sprejetje dodatne evropske 
zakonodaje o boju proti vsem oblikam 
kaznivih dejanj iz sovraštva;

Or. en

Predlog spremembe 150
Marco Scurria

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. meni, da so potrebna večja
prizadevanja za izvajanje načela 
vzajemnega priznavanja sodnih odločb v 
zvezi z izvrševanjem sodb v kazenskih 
zadevah; 

Or. it

Predlog spremembe 151
Carmen Romero López

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. meni, da bi bilo treba okrepiti vlogo 
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Eurojusta na vseh področjih, ki so 
povezana z izboljšanim pravosodnim 
usklajevanjem in kroženjem informacij 
med državami članicami;

Or. es

Predlog spremembe 152
Judith Sargentini, Jean Lambert

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. meni, da je učinkovit pravosodni sistem 
močno gonilo za uspešno gospodarstvo;

29. meni, da je učinkovit pravosodni sistem
pomemben za zaupanje in blaginjo 
državljanov ter močno gonilo za uspešno 
gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 153
Renate Weber

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. meni, da je učinkovit pravosodni 
sistem močno gonilo za uspešno 
gospodarstvo;

29. meni, da sta učinkovita, poštena in 
pravočasna civilni in kazenski pravosodni 
sistem ter zaporniški sistem, ki spoštujeta 
temeljne pravice, močno gonilo za
medsebojno zaupanje in vzajemno 
priznavanje v EU, pa tudi za zagotavljanje 
demokracije, pravne države, enakosti in 
uspešnega gospodarstva;

Or. en
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Predlog spremembe 154
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. meni, da je učinkovit pravosodni sistem 
močno gonilo za uspešno gospodarstvo;

29. meni, da je učinkovit, dostopen in 
odgovoren pravosodni sistem nujen pogoj 
za demokracijo in močno gonilo za 
uspešno gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 155
Juan Fernando López Aguilar

Predlog resolucije
Odstavek 29 – točka a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(a) 29a. pozdravlja predlog, ki ga je 
predstavila Evropska komisija 17. julija 
2013 za uredbo Sveta o ustanovitvi 
evropskega tožilstva; je trdno prepričan, 
da je evropski javni tožilec ključni 
dejavnik pri razvoju pravosodnega 
območja EU; poziva Svet, naj uporabi 
člen 86(4) PDEU in razširi pristojnosti 
evropskega javnega tožilca tudi na huda 
kazniva dejanja s čezmejnimi 
posledicami; 

Or. en

Predlog spremembe 156
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 30
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Predlog resolucije Predlog spremembe

30. z zadovoljstvom ugotavlja, da so 
države članice in Komisija dosegle 
napredek na področju strategije notranje 
varnosti in političnega cikla EU za 
organizirani kriminal in hude oblike 
mednarodne kriminalitete; vendarle 
opozarja, da je potreben še dodaten 
napredek, na primer na področjih 
kibernetskega kriminala, varovanja 
kritične infrastrukture in boja proti 
korupciji, pranja denarja, financiranja 
terorizma in trgovine z nezakonitim 
strelnim orožjem;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 157
Marco Scurria

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. z zadovoljstvom ugotavlja, da so 
države članice in Komisija dosegle 
napredek na področju strategije notranje 
varnosti in političnega cikla EU za 
organizirani kriminal in hude oblike 
mednarodne kriminalitete; vendarle 
opozarja, da je potreben še dodaten 
napredek, na primer na področjih 
kibernetskega kriminala, varovanja kritične 
infrastrukture in boja proti korupciji, 
pranja denarja, financiranja terorizma in 
trgovine z nezakonitim strelnim orožjem;

30. z zadovoljstvom ugotavlja, da so 
države članice in Komisija dosegle 
napredek na področju strategije notranje 
varnosti in političnega cikla EU za 
organizirani kriminal in hude oblike 
mednarodne kriminalitete; vendarle 
opozarja, da je potreben še dodaten 
napredek, na primer na področjih 
kibernetskega kriminala, varovanja kritične 
infrastrukture, boja proti korupciji, pranja 
denarja, financiranja terorizma in trgovine 
z nezakonitim strelnim orožjem, 
preprečevanja nezakonitega priseljevanja 
ter varovanja zunanjih meja;

Or. it
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Predlog spremembe 158
Timothy Kirkhope

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. z zadovoljstvom ugotavlja, da so 
države članice in Komisija dosegle 
napredek na področju strategije notranje 
varnosti in političnega cikla EU za 
organizirani kriminal in hude oblike 
mednarodne kriminalitete; vendarle 
opozarja, da je potreben še dodaten 
napredek, na primer na področjih 
kibernetskega kriminala, varovanja kritične 
infrastrukture in boja proti korupciji, pranja
denarja, financiranja terorizma in trgovine 
z nezakonitim strelnim orožjem;

30. z zadovoljstvom ugotavlja, da so 
države članice in Komisija dosegle 
napredek na področju strategije notranje 
varnosti in političnega cikla EU za 
organizirani kriminal in hude oblike 
mednarodne kriminalitete; vendarle 
opozarja, da je potreben še dodaten 
napredek, na primer na področjih 
kibernetskega kriminala, pravočasne in 
učinkovite izmenjave informacij,
varovanja kritične infrastrukture in boja 
proti korupciji, pranja denarja, financiranja 
terorizma in trgovine z nezakonitim 
strelnim orožjem;

Or. en

Predlog spremembe 159
Renate Weber

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. z zadovoljstvom ugotavlja, da so države 
članice in Komisija dosegle napredek na 
področju strategije notranje varnosti in 
političnega cikla EU za organizirani 
kriminal in hude oblike mednarodne 
kriminalitete; vendarle opozarja, da je 
potreben še dodaten napredek, na primer na 
področjih kibernetskega kriminala, 
varovanja kritične infrastrukture in boja 
proti korupciji, pranja denarja, financiranja 
terorizma in trgovine z nezakonitim 
strelnim orožjem;

30. ugotavlja, da so države članice in 
Komisija dosegle napredek na področju 
strategije notranje varnosti in političnega 
cikla EU za organizirani kriminal in hude 
oblike mednarodne kriminalitete; vendarle 
opozarja, da je potreben še dodaten 
napredek, na primer na področjih 
kibernetskega kriminala, varovanja kritične 
infrastrukture in boja proti korupciji, pranja 
denarja, financiranja terorizma in trgovine 
z nezakonitim strelnim orožjem, tako na 
notranji kot na zunanji ravni; izraža 
globoko zaskrbljenost zaradi množičnega 
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nadzora državljanov, ki ga izvajajo 
Združene države in države članice EU, ter 
poziva k odločnemu ukrepanju EU zoper 
nadzor s strani tretje države in tretje 
strani, ki ogroža notranjo varnost EU; 

Or. en

Predlog spremembe 160
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Georgios Papanikolau 
(Georgios Papanikolaou)

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. z zadovoljstvom ugotavlja, da so 
države članice in Komisija dosegle 
napredek na področju strategije notranje 
varnosti in političnega cikla EU za 
organizirani kriminal in hude oblike 
mednarodne kriminalitete; vendarle 
opozarja, da je potreben še dodaten 
napredek, na primer na področjih 
kibernetskega kriminala, varovanja kritične 
infrastrukture in boja proti korupciji, pranja 
denarja, financiranja terorizma in trgovine 
z nezakonitim strelnim orožjem;

30. z zadovoljstvom ugotavlja, da so 
države članice in Komisija dosegle 
napredek na področju strategije notranje 
varnosti in političnega cikla EU za 
organizirani kriminal in hude oblike 
mednarodne kriminalitete; vendarle 
opozarja, da je potreben še dodaten 
napredek, na primer na področjih boja 
proti mednarodnemu organiziranemu 
kriminalu, kibernetskega kriminala, 
varovanja kritične infrastrukture in boja 
proti korupciji, pranja denarja, financiranja 
terorizma in trgovine z nezakonitim 
strelnim orožjem;

Or. fr

Predlog spremembe 161
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Véronique 
Mathieu Houillon

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. z zadovoljstvom ugotavlja, da so 30. z zadovoljstvom ugotavlja, da so 
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države članice in Komisija dosegle 
napredek na področju strategije notranje 
varnosti in političnega cikla EU za 
organizirani kriminal in hude oblike 
mednarodne kriminalitete; vendarle 
opozarja, da je potreben še dodaten 
napredek, na primer na področjih 
kibernetskega kriminala, varovanja kritične 
infrastrukture in boja proti korupciji, 
pranja denarja, financiranja terorizma in 
trgovine z nezakonitim strelnim orožjem;

države članice in Komisija dosegle 
napredek na področju strategije notranje 
varnosti in političnega cikla EU za 
organizirani kriminal in hude oblike 
mednarodne kriminalitete; vendarle 
opozarja, da je potreben še dodaten 
napredek, na primer na področjih 
kibernetskega kriminala, kriminala, ki ga 
omogočajo splet in računalniki, kot je 
otroška pornografija, varovanja kritične 
infrastrukture in boja proti organiziranemu 
kriminalu, vključno z gospodarskimi 
kaznivimi dejanji, korupcije, pranja 
denarja, financiranja terorizma in trgovine 
z nezakonitim strelnim orožjem, zlasti s 
krepitvijo ustreznih agencij na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 162
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. izraža obžalovanje, da akcijski načrt 
EU za povečanje JRKB varnosti ni bil v 
celoti izveden ali vključen v oblikovanje 
nacionalnih politik s strani držav članic;
zato poziva EU in države članice, naj 
okrepijo regionalno in evropsko 
sodelovanje in usklajevanje na področju 
JRKB varnosti, ter v zvezi s tem poziva 
tudi Svet, naj zagotovi usklajevanje med 
nacionalnimi organi in koordinatorjem za 
boj proti terorizmu; 

Or. en

Predlog spremembe 163
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares
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Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. odločno poziva Komisijo, naj poveča 
in okrepi svoja prizadevanja za zaščito 
finančnih interesov Unije ter dokonča 
zakasnjeno reformo Evropskega urada za 
boj proti goljufijam, pri čemer naj v celoti 
vključi varstvo podatkov in pravice 
osumljenih oseb ter se opira na ustrezne 
opredelitve kaznivih dejanj; 

Or. en

Predlog spremembe 164
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. izraža obžalovanje zaradi stroge 
varnostne usmeritve strategij notranje 
varnosti na račun civilnih svoboščin, 
temeljnih pravic in sprejemanja 
preventivnih ukrepov; obžaluje obstoj 
vrzeli med besedami in dejanji, med 
deklarativnimi cilji, kar se tiče vrednot in 
načel na eni strani, ter dejanskim 
izvajanjem politik na drugi strani, zlasti 
kar zadeva povečano široko zbirko 
osebnih podatkov za nepojasnjene 
varnostne namene, ki pomenijo jasno 
kršitev pravice do zasebnosti in varstva 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 165
Véronique Mathieu Houillon, Monika Hohlmeier
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Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. spodbuja k razmisleku o možnosti 
umika bankovcev za 500 EUR, kar bi 
pripomoglo k boju proti pranju denarja in 
kriminalnim mrežam;

Or. fr

Predlog spremembe 166
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 30 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30b. je trdno prepričan, da se mora 
protiteroristična politika EU bojevati proti 
radikalizaciji skupin/oseb v evropskih 
družbah in opaznemu trendu 
individualizacije terorističnih dejanj v 
naših družbah, ter poziva k boljšemu 
usklajevanju vseh služb EU, ki so 
odgovorne za izvajanje protiterorističnih 
politik EU, zlasti koordinatorja EU za boj 
proti terorizmu, Europola, stalnega
odbora za notranjo varnost (COSI), 
komisije za politiko teritorialne kohezije 
(COTER) in Eurojusta;

Or. en

Predlog spremembe 167
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Predlog resolucije
Odstavek 30 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

30b. obžaluje, da je drugo sporočilo 
Komisije z dne 10. aprila 2013 o izvajanju 
strategije notranje varnosti Evropske 
unije premalo kritično glede ukrepov, ki 
so bili izvedeni v okviru te strategije, in 
ponovno poudarja iste prednostne naloge 
kot v prvem sporočilu iz novembra 2010, 
pri čemer pa zlasti ne upošteva posledic 
vključitve Listine o temeljnih pravicah, 
katere določbe se večinoma nanašajo ne 
le na državljane EU, ampak na vse osebe, 
ki se nahajajo na ozemlju EU;

Or. en

Predlog spremembe 168
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 30 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30b. obžaluje, da je drugo sporočilo 
Komisije z dne 10. aprila 2013 o izvajanju 
strategije notranje varnosti Evropske 
unije premalo kritično glede ukrepov, ki 
so bili izvedeni v okviru te strategije, in 
zgolj ponovno poudarja iste prednostne 
naloge kot v prvem sporočilu z novembra 
2010, pri čemer pa ne upošteva učinka 
Listine o temeljnih pravicah, ki se nanaša 
na vse osebe v EU;

Or. en

Predlog spremembe 169
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 30 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

30c. izraža globoko zaskrbljenost nad 
vedno bolj razširjeno trgovino z ljudmi 
prek nadnacionalnih in kibernetskih 
mrež, ki predstavlja resno grožnjo za 
ranljive skupine, kot so ženske in otroci, 
zlasti v časih gospodarske in socialne 
krize, ki jo še stopnjuje nadnacionalna 
narava takšnih kriminalnih dejavnosti; 
zato poudarja pomen strateškega 
usklajevanja med cilji in izvajanjem 
notranje varnostne strategije in evropske
varnostne strategije, v zvezi s katerim bo 
mogoče potrebna posodobitev obeh 
dokumentov; priporoča pripravo 
nacionalnih načrtov proti suženjstvu za 
države članice in njihovo sprejetje v 
skladu s priporočili strategije EU za 
odpravo trgovine z ljudmi iz leta 2012 in 
pod vodstvom koordinatorja EU za boj 
proti trgovini z ljudmi;

Or. en

Predlog spremembe 170
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. opozarja, da je Parlament sedaj 
polnopravni institucionalni akter na 
področju varnostne politike in ima zato 
pristojnost, da aktivno sodeluje pri 
določanju elementov in prednostnih nalog 
strategije notranje varnosti ter pri 
ocenjevanju teh instrumentov, tudi z 
rednim pregledom izvajanja strategije 
notranje varnosti, ki ga skupaj opravljajo 
Evropski parlament, nacionalni parlamenti 
in Svet v skladu s členoma 70 in 71 
Pogodbe o delovanju Evropske unije;

31. opozarja, da je Parlament sedaj 
polnopravni institucionalni akter na 
področju varnostne politike in ima zato 
pristojnost, da aktivno sodeluje pri 
določanju elementov in prednostnih nalog 
strategije notranje varnosti ter pri 
ocenjevanju teh instrumentov, tudi s 
spremljanjem izvajanja strategije notranje 
varnosti, ki ga skupaj opravljajo Evropski 
parlament, nacionalni parlamenti in Svet v 
skladu s členoma 70 in 71 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;
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Or. en

Predlog spremembe 171
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. opozarja, da je Parlament sedaj 
polnopravni institucionalni akter na 
področju varnostne politike in ima zato 
pristojnost, da aktivno sodeluje pri 
določanju elementov in prednostnih nalog 
strategije notranje varnosti ter pri 
ocenjevanju teh instrumentov, tudi z 
rednim pregledom izvajanja strategije 
notranje varnosti, ki ga skupaj opravljajo 
Evropski parlament, nacionalni parlamenti 
in Svet v skladu s členoma 70 in 71 
Pogodbe o delovanju Evropske unije;

31. opozarja, da je Parlament sedaj 
polnopravni institucionalni akter na 
področju varnostne politike in ima zato 
pristojnost, da aktivno sodeluje pri 
določanju elementov in prednostnih nalog 
strategije notranje varnosti ter pri 
ocenjevanju teh instrumentov, tudi s
pregledom izvajanja strategije notranje 
varnosti, ki ga skupaj opravljajo Evropski 
parlament, nacionalni parlamenti in Svet v 
skladu s členoma 70 in 71 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

Or. fr

Predlog spremembe 172
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. opozarja, da je Parlament sedaj 
polnopravni institucionalni akter na 
področju varnostne politike in ima zato 
pristojnost, da aktivno sodeluje pri 
določanju elementov in prednostnih nalog 
strategije notranje varnosti ter pri 
ocenjevanju teh instrumentov, tudi z 
rednim pregledom izvajanja strategije 
notranje varnosti, ki ga skupaj opravljajo 
Evropski parlament, nacionalni parlamenti 
in Svet v skladu s členoma 70 in 71 

31. opozarja, da je Parlament sedaj 
polnopravni institucionalni akter na 
področju varnostne politike in ima zato 
pristojnost, da aktivno sodeluje pri 
določanju elementov in prednostnih nalog 
strategije notranje varnosti ter pri 
ocenjevanju teh instrumentov, tudi z 
rednim pregledom izvajanja strategije 
notranje varnosti, ki ga skupaj opravljajo 
Evropski parlament, nacionalni parlamenti 
in Svet v skladu s členoma 70 in 71 
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Pogodbe o delovanju Evropske unije; Pogodbe o delovanju Evropske unije;
meni, da bi Evropski parlament moral 
imeti ključno vlogo pri ocenjevanju in 
opredelitvi politik za notranjo varnost, saj 
te močno vplivajo na temeljne pravice 
vseh, ki živijo v EU; zato poudarja, da je 
treba zagotoviti, da so te politike v 
pristojnosti edine neposredno izvoljene 
evropske institucije za preverjanje in 
demokratični nadzor; 

Or. en

Predlog spremembe 173
Renate Weber

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da je ustrezna analiza groženj, ki 
jih je treba obravnavati, bistven pogoj za 
učinkovito strategijo notranje varnosti;

32. meni, da sta ustrezno ocenjevanje 
izvajanja, učinkov in konkretnih 
rezultatov politik in zakonodaje na 
področju notranje varnosti ter analiza
varnostnih groženj, ki jih je treba 
obravnavati, bistvena pogoja za učinkovito 
strategijo notranje varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 174
Juan Fernando López Aguilar

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da je ustrezna analiza groženj, ki 
jih je treba obravnavati, bistven pogoj za 
učinkovito strategijo notranje varnosti;

32. meni, da sta ustrezna analiza groženj
na ravni EU, ki jih je treba obravnavati, in 
demokratična razprava o njih bistvena 
pogoja za učinkovito strategijo notranje 
varnosti;
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Or. en

Predlog spremembe 175
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier, 
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da je ustrezna analiza groženj, ki 
jih je treba obravnavati, bistven pogoj za 
učinkovito strategijo notranje varnosti;

32. meni, da je ustrezna analiza groženj, ki 
jih je treba obravnavati, bistven pogoj za 
učinkovito strategijo notranje varnosti;
opozarja na koristnost analiz Europola v 
zvezi s tem;

Or. fr

Predlog spremembe 176
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da je ustrezna analiza groženj, ki 
jih je treba obravnavati, bistven pogoj za 
učinkovito strategijo notranje varnosti;

32. meni, da je neodvisna in temeljita
analiza groženj, ki jih je treba obravnavati, 
bistven pogoj za učinkovito strategijo 
notranje varnosti, zlasti za oceno nujnosti 
in sorazmernosti politik za notranjo 
varnost ter nenazadnje za oceno trajne 
potrebe po vsakem posameznem 
zakonodajnem instrumentu;

Or. en

Predlog spremembe 177
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier, 
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)
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Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. opozarja, da se bo sedanja strategija 
notranje varnosti zaključila leta 2014;
poziva Komisijo, naj začne s pripravo nove 
strategije notranje varnosti za obdobje 
2015–2019, ki bo upoštevala začetek 
veljavnosti Lizbonske pogodbe in 
vključitev Listine o temeljnih pravicah v 
pravo Unije; poziva Svet, naj ustrezno 
upošteva doprinos Parlamenta k novi 
strategiji notranje varnosti, preden jo bo 
sprejel;

33. opozarja, da se bo sedanja strategija 
notranje varnosti zaključila leta 2014;
poziva Komisijo, naj začne s pripravo nove 
strategije notranje varnosti za obdobje 
2015–2019, ki bo upoštevala začetek 
veljavnosti Lizbonske pogodbe in 
vključitev Listine o temeljnih pravicah v 
pravo Unije; poziva Svet, naj ustrezno 
upošteva doprinos Parlamenta k novi 
strategiji notranje varnosti, preden jo bo 
sprejel, pa tudi analize tveganja, ki jih je 
na tem področju opravil Europol;

Or. fr

Predlog spremembe 178
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares, Christian Engström

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. zahteva celovit sporazum o svežnju o 
varstvu podatkov, s katerim bi zagotovili 
enotno in visoko raven varstva 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ter enake konkurenčne 
pogoje za podjetja; poudarja, da je to 
pogoj za prosto trgovino ter policijsko in 
pravosodno sodelovanje; 

Or. en

Predlog spremembe 179
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 34
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Predlog resolucije Predlog spremembe

34. priznava, da se čezmejni kriminal v EU 
povečuje in zato poudarja pomen 
izmenjave informacij o kazenskem 
pregonu na evropski ravni; meni, da je 
sedanja ureditev s številnimi instrumenti, 
potmi in orodji zapletena in razpršena, kar 
vodi k neučinkoviti uporabi razpoložljivih 
instrumentov in nezadostnemu 
demokratičnemu nadzoru na ravni EU;
poziva k oblikovanju v prihodnost 
usmerjene vizije o tem, kako oblikovati in 
optimizirati skupno rabo podatkov o 
kazenskem pregonu v EU ob zagotavljanju 
visoke stopnje varstva podatkov;

34. priznava, da se čezmejni kriminal v EU 
povečuje, in zato poudarja pomen 
izmenjave informacij o kazenskem 
pregonu na evropski ravni; meni, da je 
sedanja ureditev s številnimi instrumenti, 
potmi in orodji zapletena in razpršena, kar 
vodi k neučinkoviti uporabi razpoložljivih 
instrumentov, nezadostnemu 
demokratičnemu nadzoru na ravni EU ter 
nezadostni odgovornosti do državljanov in 
migrantov; poziva k oblikovanju v 
prihodnost usmerjene vizije o tem, kako 
oblikovati in optimizirati skupno rabo 
podatkov o kazenskem pregonu v EU ob 
zagotavljanju visoke stopnje varstva 
podatkov z uporabo metod za zbiranje 
podatkov, ki spoštujejo pravico do 
zasebnosti, dostojanstva in 
nediskriminacije, ter z upoštevanjem in 
spoštovanjem temeljnih pravic osumljenih 
oseb; poziva Komisijo, naj čim prej 
predstavi predloge za vključitev 
instrumentov za čezmejno policijsko 
sodelovanje, ki so bili sprejeti v okviru 
nekdanjega tretjega stebra, kot sta sklep k 
Prümski pogodbi in švedska pobuda, v 
pravni okvir Lizbonske pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 180
Renate Weber

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. priznava, da se čezmejni kriminal v 
EU povečuje in zato poudarja pomen 
izmenjave informacij o kazenskem 
pregonu na evropski ravni; meni, da je 
sedanja ureditev s številnimi instrumenti, 

34. meni, da je sedanja ureditev s 
številnimi instrumenti, potmi in orodji, ki 
so organom kazenskega pregona na voljo 
v boju proti kriminalu po vsej Evropi,
zapletena in razpršena, kar vodi k 
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potmi in orodji zapletena in razpršena, kar 
vodi k neučinkoviti uporabi razpoložljivih 
instrumentov in nezadostnemu 
demokratičnemu nadzoru na ravni EU;
poziva k oblikovanju v prihodnost 
usmerjene vizije o tem, kako oblikovati in 
optimizirati skupno rabo podatkov o 
kazenskem pregonu v EU ob zagotavljanju
visoke stopnje varstva podatkov;

neučinkoviti uporabi razpoložljivih 
instrumentov in nezadostnemu 
demokratičnemu nadzoru na ravni EU;
poziva k oblikovanju v prihodnost 
usmerjene vizije o tem, kako oblikovati in 
optimizirati dejavnosti kazenskega 
pregona v EU ter njihov demokratični in 
sodni nadzor ob zagotavljanju temeljnih 
pravic, ki vključujejo visoko stopnjo
varstva podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 181
Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. priznava, da se čezmejni kriminal v EU 
povečuje in zato poudarja pomen 
izmenjave informacij o kazenskem 
pregonu na evropski ravni; meni, da je 
sedanja ureditev s številnimi instrumenti, 
potmi in orodji zapletena in razpršena, kar 
vodi k neučinkoviti uporabi razpoložljivih 
instrumentov in nezadostnemu 
demokratičnemu nadzoru na ravni EU;
poziva k oblikovanju v prihodnost 
usmerjene vizije o tem, kako oblikovati in 
optimizirati skupno rabo podatkov o 
kazenskem pregonu v EU ob zagotavljanju 
visoke stopnje varstva podatkov;

34. priznava, da se čezmejni kriminal v EU 
povečuje, in zato poudarja pomen 
izmenjave informacij o kazenskem 
pregonu na evropski ravni; meni, da je 
sedanja ureditev s številnimi instrumenti, 
potmi in orodji zapletena in razpršena, kar 
vodi k neučinkoviti uporabi razpoložljivih 
instrumentov in nezadostnemu 
demokratičnemu nadzoru na ravni EU;
poziva k oblikovanju v prihodnost 
usmerjene vizije o tem, kako oblikovati in 
optimizirati skupno rabo podatkov o 
kazenskem pregonu v EU ob zagotavljanju 
visoke stopnje varstva podatkov z uporabo 
metod za zbiranje podatkov, ki spoštujejo 
pravico do zasebnosti, dostojanstva in 
nediskriminacije, ter z upoštevanjem in 
spoštovanjem temeljnih pravic osumljenih 
oseb;

Or. en
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Predlog spremembe 182
Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. priznava, da se čezmejni kriminal v EU 
povečuje in zato poudarja pomen 
izmenjave informacij o kazenskem 
pregonu na evropski ravni; meni, da je 
sedanja ureditev s številnimi instrumenti, 
potmi in orodji zapletena in razpršena, kar 
vodi k neučinkoviti uporabi razpoložljivih 
instrumentov in nezadostnemu 
demokratičnemu nadzoru na ravni EU;
poziva k oblikovanju v prihodnost 
usmerjene vizije o tem, kako oblikovati in 
optimizirati skupno rabo podatkov o 
kazenskem pregonu v EU ob zagotavljanju 
visoke stopnje varstva podatkov;

34. priznava, da se čezmejni kriminal v EU 
povečuje, in zato poudarja pomen 
izmenjave informacij o kazenskem 
pregonu na evropski ravni, sodelovanja in 
zadostnega financiranja zadevnih agencij;
meni, da je sedanja ureditev s številnimi 
instrumenti, potmi in orodji zapletena in 
razpršena, kar lahko vodi k pomanjkanju 
preglednosti in usklajevanja med 
različnimi akterji; poziva k oblikovanju v 
prihodnost usmerjene vizije o tem, kako 
oblikovati in optimizirati skupno rabo 
podatkov o kazenskem pregonu v EU ob 
zagotavljanju visoke stopnje varstva 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 183
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. priznava, da se čezmejni kriminal v EU 
povečuje in zato poudarja pomen 
izmenjave informacij o kazenskem 
pregonu na evropski ravni; meni, da je 
sedanja ureditev s številnimi instrumenti, 
potmi in orodji zapletena in razpršena, kar 
vodi k neučinkoviti uporabi razpoložljivih 
instrumentov in nezadostnemu 
demokratičnemu nadzoru na ravni EU;
poziva k oblikovanju v prihodnost 
usmerjene vizije o tem, kako oblikovati in 
optimizirati skupno rabo podatkov o 

34. priznava, da se čezmejni kriminal v EU 
povečuje, in zato poudarja pomen 
izmenjave informacij o kazenskem 
pregonu na evropski ravni; meni, da je 
sedanja ureditev s številnimi instrumenti, 
potmi in orodji zapletena in razpršena, kar 
vodi k neučinkoviti uporabi razpoložljivih 
instrumentov; poziva k oblikovanju v 
prihodnost usmerjene vizije o tem, kako 
oblikovati in optimizirati skupno rabo 
podatkov o kazenskem pregonu v EU ob 
zagotavljanju visoke stopnje varstva 
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kazenskem pregonu v EU ob zagotavljanju 
visoke stopnje varstva podatkov;

podatkov; opozarja, da je treba okrepiti 
vzajemno zaupanje med organi 
kazenskega pregona, da bi tako povečali 
izmenjavo informacij;

Or. fr

Predlog spremembe 184
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. priznava, da se čezmejni kriminal v EU 
povečuje in zato poudarja pomen 
izmenjave informacij o kazenskem 
pregonu na evropski ravni; meni, da je 
sedanja ureditev s številnimi instrumenti, 
potmi in orodji zapletena in razpršena, kar 
vodi k neučinkoviti uporabi razpoložljivih 
instrumentov in nezadostnemu 
demokratičnemu nadzoru na ravni EU;
poziva k oblikovanju v prihodnost 
usmerjene vizije o tem, kako oblikovati in 
optimizirati skupno rabo podatkov o 
kazenskem pregonu v EU ob zagotavljanju 
visoke stopnje varstva podatkov;

34. priznava, da se čezmejni kriminal v EU 
povečuje, in zato poudarja pomen 
izmenjave informacij o kazenskem 
pregonu na evropski ravni; meni, da je 
sedanja ureditev s številnimi instrumenti, 
potmi in orodji zapletena in razpršena, kar 
vodi k neučinkoviti uporabi razpoložljivih 
instrumentov in nezadostnemu 
demokratičnemu nadzoru na ravni EU;
poziva k oblikovanju v prihodnost 
usmerjene vizije o tem, kako oblikovati in 
optimizirati skupno rabo podatkov o 
kazenskem pregonu v EU ob zagotavljanju 
visoke stopnje varstva podatkov, ki ščiti 
zaupnost identitete;

Or. en

Predlog spremembe 185
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. priznava, da se čezmejni kriminal v EU 
povečuje in zato poudarja pomen 
izmenjave informacij o kazenskem 

34. priznava, da se čezmejni kriminal v EU 
povečuje, vendar je zaskrbljen zaradi 
pomanjkljivega demokratičnega nadzora



PE516.857v01-00 98/161 AM\1001332SL.doc

SL

pregonu na evropski ravni; meni, da je 
sedanja ureditev s številnimi instrumenti, 
potmi in orodji zapletena in razpršena, 
kar vodi k neučinkoviti uporabi 
razpoložljivih instrumentov in 
nezadostnemu demokratičnemu nadzoru 
na ravni EU; poziva k oblikovanju v 
prihodnost usmerjene vizije o tem, kako 
oblikovati in optimizirati skupno rabo 
podatkov o kazenskem pregonu v EU ob 
zagotavljanju visoke stopnje varstva 
podatkov;

in nezadostne zaščite temeljnih pravic pri 
čezmejnem sodelovanju na področju boja 
proti kriminalu v EU, zlasti v povezavi z 
večjim dostopom do digitalnih 
podatkovnih zbirk organov kazenskega 
pregona, ki vsebujejo osebne podatke;
poziva k oblikovanju v prihodnost 
usmerjene vizije o tem, kako oblikovati in 
optimizirati skupno rabo podatkov o 
kazenskem pregonu v EU in sodelovanje 
na tem področju ob zagotavljanju visoke 
stopnje varstva podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 186
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. pozdravlja pobudo Evropskega sveta 
o rednem obveščanju stalnega odbora za 
notranjo varnost (COSI), vendar pa je po 
njegovem mnenju ključna vzpostavitev 
komunikacijskega kanala, lahko 
dostopnega in varnega za državljane EU, 
ki bo pomagal razkrivati primere trgovine 
z ljudmi in suženjstva otrok; 

Or. en

Predlog spremembe 187
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Christian Engström

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. zavrača pojem policijskih dejavnosti, 
ki temeljijo na predvidevanju brez 
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začetnega suma, zlasti predlog o uporabi 
evidence podatkov o potnikih EU in 
zamisel o sistemu EU za sledenje 
financiranja terorizma; poziva Komisijo, 
naj razveljavi direktivo o hrambi 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 188
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. pozdravlja predlog Evropske komisije 
o zaplembi premoženjskih koristi iz 
kaznivih dejanj in upa, da bo ta reforma 
hitro sprejeta; opozarja, da je zaplemba 
premoženjskih koristi iz kaznivih dejanj 
eno najučinkovitejših orodij za boj proti 
kriminalnim združbam;

Or. fr

Predlog spremembe 189
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 34 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34b. poziva Komisijo, naj spodbuja države 
članice k ustanovitvi središč za pomoč na 
območjih, znanih po prostituciji, da se 
žrtvam zagotovi takojšnje psihično in 
fizično okrevanje; 

Or. en
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Predlog spremembe 190
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Predlog resolucije
Odstavek 34 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34b. obžaluje zamudo pri pogajanjih za 
izoblikovanje evropskega sistema evidence 
podatkov o potnikih (PNR);

Or. fr

Predlog spremembe 191
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj čim prej predstavi 
predloge za vključitev instrumentov za 
čezmejno policijsko sodelovanje, ki so bili 
sprejeti v okviru nekdanjega tretjega 
stebra, kot sta sklep k Prümski pogodbi in 
švedska pobuda, v pravni okvir Lizbonske 
pogodbe;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 192
Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj čim prej predstavi 
predloge za vključitev instrumentov za 
čezmejno policijsko sodelovanje, ki so bili 
sprejeti v okviru nekdanjega tretjega 

35. poziva Komisijo, naj o predlogih za 
vključitev instrumentov za čezmejno 
policijsko sodelovanje, ki so bili sprejeti v 
okviru nekdanjega tretjega stebra, kot sta 
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stebra, kot sta sklep k Prümski pogodbi in 
švedska pobuda, v pravni okvir Lizbonske 
pogodbe;

sklep k Prümski pogodbi in švedska 
pobuda, v pravni okvir Lizbonske pogodbe
razmisli samo v primeru, ko je dodatna 
ureditev upravičeno potrebna in bo 
predlog instrument izboljšal;

Or. en

Predlog spremembe 193
Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. pozdravlja predlog Komisije za novo 
uredbo o Europolu in izraža upanje za hitro 
napredovanje tega pomembnega 
zakonodajnega svežnja, da bo Europol čim 
prej mogoče uskladiti z Lizbonsko 
pogodbo;

36. pozdravlja predlog Komisije za novo 
uredbo o Europolu in izraža upanje za hitro 
napredovanje tega pomembnega 
zakonodajnega svežnja, da bo Europol
zmožen učinkoviteje izvrševati svojo 
nalogo boja proti organiziranemu 
čezmejnemu kriminalu;

Or. en

Predlog spremembe 194
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier, 
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. pozdravlja predlog Komisije za novo 
uredbo o Europolu in izraža upanje za hitro 
napredovanje tega pomembnega 
zakonodajnega svežnja, da bo Europol čim 
prej mogoče uskladiti z Lizbonsko 
pogodbo;

36. pozdravlja spremembo pravne podlage 
in napredek v zvezi z agencijo Europol iz 
predloga Komisije za novo uredbo o 
Europolu in izraža upanje za hitro 
napredovanje tega pomembnega 
zakonodajnega svežnja, da bo Europol čim 
prej mogoče uskladiti z Lizbonsko 
pogodbo;
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Or. fr

Predlog spremembe 195
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. pozdravlja predlog Komisije za novo 
uredbo o Europolu in izraža upanje za hitro 
napredovanje tega pomembnega 
zakonodajnega svežnja, da bo Europol čim 
prej mogoče uskladiti z Lizbonsko 
pogodbo;

36. je seznanjen s predlogom Komisije za 
novo uredbo o Europolu in izraža upanje za 
hitro napredovanje tega pomembnega 
zakonodajnega svežnja, da bo Europol čim 
prej mogoče uskladiti z Lizbonsko 
pogodbo; poudarja, da je treba pri reviziji 
uredbe o Europolu v celoti upoštevati 
demokratične vrednote in načela, temeljne 
pravice ter načeli sorazmernosti in 
nujnosti; v zvezi s tem meni, da bi moral 
biti seznam kaznivih dejanj, ki so v 
pristojnosti Europola, karseda jasen, da se 
preprečijo prekrivanja z nacionalnimi 
organi;

Or. en

Predlog spremembe 196
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 36 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ponovno potrjuje svojo zavezanost 
ugotavljanju odgovornosti na ravni EU in 
nacionalni ravni za sodelovanje Evrope 
pri kršitvah človekovih pravic v okviru 
programov ameriške obveščevalne 
agencije CIA za izredne izročitve in 
skrivno pridržanje; poziva države članice, 
naj v celoti izvajajo priporočila iz poročila 
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Evropskega parlamenta, sprejetega 
septembra leta 2012;

Or. en

Predlog spremembe 197
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 36 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36a. obžaluje, da oceni Direktive 
2006/24/ES niso sledili nadaljnji ukrepi; 
poziva Komisijo, naj čim prej predstavi 
zakonodajni predlog o odpravi okvira o 
hrambi podatkov; 

Or. en

Predlog spremembe 198
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Georgios Papanikolau 
(Georgios Papanikolaou)

Predlog resolucije
Odstavek 36 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36a. močno obžaluje dejstvo, da se 
področje boja proti terorizmu ne razvija; 
zlasti ugotavlja, da je treba še veliko 
narediti na področju preprečevanja in 
spremljanja financiranja terorizma; 
poziva k razvoju politik za preprečevanje 
radikalizacije zlasti med mladimi in za 
odkrivanje zgodnjih znakov tega pojava;

Or. fr
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Predlog spremembe 199
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier, 
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Predlog resolucije
Odstavek 36 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36b. ugotavlja, da se različne vrste 
prepovedane trgovine v Evropski uniji, kot 
sta trgovina s prepovedanimi drogami ali 
z ljudmi, še naprej razvijajo in da je treba 
okrepiti evropske politike na tem 
področju;

Or. fr

Predlog spremembe 200
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Georgios Papanikolau 
(Georgios Papanikolaou)

Predlog resolucije
Odstavek 36 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36c. obžaluje, da Evropska unija še ni 
dobro opremljena za preprečevanje 
naravnih nesreč ali nesreč, ki jih povzroča 
človek, in za odzivanje nanje;

Or. fr

Predlog spremembe 201
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 36 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36d. zahteva povečanje sredstev, 
dodeljenih za skupne preiskovalne enote, 
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ob čemer je treba preprečiti kakršno koli 
odvečno birokracijo; 

Or. fr

Predlog spremembe 202
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier, 
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Predlog resolucije
Odstavek 36 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36e. poziva h krepiti politik za zaščito 
otrok proti vsem oblikam nasilja, tudi v 
digitalnem okolju;

Or. fr

Predlog spremembe 203
Timothy Kirkhope

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. pozdravlja zaključek pogajanj o 
svežnju o upravljanju schengenskih meja;
poziva Komisijo, naj v celoti izpolnjuje 
svoje obveznosti koordinatorke 
schengenskih ocenjevanj in varuhinje 
Pogodb, da se preprečijo situacije, ki bi 
lahko ogrozile delovanje schengenskega 
območja; potrjuje svoje stališče, da bi bilo 
treba schengensko območje nemudoma 
razširiti, tako da bi vključevalo tudi 
Romunijo in Bolgarijo;

37. pozdravlja zaključek pogajanj o 
svežnju o upravljanju schengenskih meja;
poziva Komisijo, naj v celoti izpolnjuje 
svoje obveznosti koordinatorke 
schengenskih ocenjevanj in varuhinje 
Pogodb, da se preprečijo situacije, ki bi 
lahko ogrozile delovanje schengenskega 
območja;

Or. en
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Predlog spremembe 204
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Rui Tavares

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. pozdravlja zaključek pogajanj o 
svežnju o upravljanju schengenskih meja; 
poziva Komisijo, naj v celoti izpolnjuje 
svoje obveznosti koordinatorke 
schengenskih ocenjevanj in varuhinje 
Pogodb, da se preprečijo situacije, ki bi 
lahko ogrozile delovanje schengenskega 
območja; potrjuje svoje stališče, da bi bilo 
treba schengensko območje nemudoma 
razširiti, tako da bi vključevalo tudi 
Romunijo in Bolgarijo;

37. poziva Komisijo, naj v celoti izpolnjuje 
svoje obveznosti koordinatorke 
schengenskih ocenjevanj in varuhinje 
Pogodb, da se preprečijo situacije, ki bi 
lahko ogrozile delovanje schengenskega 
območja; potrjuje svoje stališče, da bi bilo 
treba schengensko območje nemudoma 
razširiti, tako da bi vključevalo tudi 
Romunijo in Bolgarijo;

Or. en

Predlog spremembe 205
Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. pozdravlja zaključek pogajanj o 
svežnju o upravljanju schengenskih meja;
poziva Komisijo, naj v celoti izpolnjuje 
svoje obveznosti koordinatorke 
schengenskih ocenjevanj in varuhinje 
Pogodb, da se preprečijo situacije, ki bi 
lahko ogrozile delovanje schengenskega 
območja; potrjuje svoje stališče, da bi bilo 
treba schengensko območje nemudoma 
razširiti, tako da bi vključevalo tudi 
Romunijo in Bolgarijo;

37. pozdravlja zaključek pogajanj o
svežnju o upravljanju schengenskih meja;
poziva Komisijo, naj v celoti izpolnjuje 
svoje obveznosti koordinatorke 
schengenskih ocenjevanj in varuhinje 
Pogodb, da se preprečijo situacije, ki bi 
lahko ogrozile delovanje schengenskega 
območja; je zaskrbljen zaradi sedanjih 
dogodkov, med drugim zaradi kršitev 
temeljnih pravic in policijskega nasilja v 
Bolgariji; izraža pomisleke glede 
neodvisnosti ustavnega sodišča in pravne 
države v Romuniji in Bolgariji; podpira in 
spodbuja Komisijo pri njenem podpiranju 
vseh prizadevanj Bolgarije in Romunije za 
čimprejšnjo pridružitev schengenskemu 
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območju;

Or. en

Predlog spremembe 206
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. pozdravlja zaključek pogajanj o 
svežnju o upravljanju schengenskih meja;
poziva Komisijo, naj v celoti izpolnjuje 
svoje obveznosti koordinatorke 
schengenskih ocenjevanj in varuhinje 
Pogodb, da se preprečijo situacije, ki bi 
lahko ogrozile delovanje schengenskega 
območja; potrjuje svoje stališče, da bi bilo 
treba schengensko območje nemudoma 
razširiti, tako da bi vključevalo tudi 
Romunijo in Bolgarijo;

37. pozdravlja zaključek pogajanj o 
svežnju o upravljanju schengenskih meja;
poziva Komisijo, naj svojo nalogo 
izpolnjuje v celoti in nepristransko, da bi 
tako brez ideoloških pritiskov ocenila, ali 
naj se Romunija in Bolgarija sprejmeta v
schengensko območje;

Or. it

Predlog spremembe 207
Timothy Kirkhope

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. meni, da je odprava nadzora na 
notranjih mejah eden največjih dosežkov 
evropskega povezovanja; poziva Komisijo, 
naj odsotnosti nadzora na notranjih 
mejah nameni posebno pozornost, in 
odločno nasprotuje vsakršnim poskusom 
omejitve prostega gibanja oseb;

38. meni, da je odprava nadzora na 
notranjih mejah eden največjih dosežkov 
evropskega povezovanja;

Or. en
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Predlog spremembe 208
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. meni, da je odprava nadzora na 
notranjih mejah eden največjih dosežkov 
evropskega povezovanja; poziva Komisijo, 
naj odsotnosti nadzora na notranjih 
mejah nameni posebno pozornost, in 
odločno nasprotuje vsakršnim poskusom 
omejitve prostega gibanja oseb;

38. meni, da je odprava nadzora na 
notranjih mejah eden največjih dosežkov 
evropskega povezovanja;

Or. it

Predlog spremembe 209
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. meni, da je odprava nadzora na 
notranjih mejah eden največjih dosežkov 
evropskega povezovanja; poziva Komisijo, 
naj odsotnosti nadzora na notranjih mejah 
nameni posebno pozornost, in odločno 
nasprotuje vsakršnim poskusom omejitve 
prostega gibanja oseb;

38. meni, da je odprava nadzora na 
notranjih mejah eden največjih dosežkov 
evropskega povezovanja; poziva Komisijo, 
naj odsotnosti nadzora na notranjih mejah 
nameni posebno pozornost, in odločno 
nasprotuje vsakršnim neutemeljenim
poskusom omejitve prostega gibanja oseb;

Or. fr

Predlog spremembe 210
Timothy Kirkhope

Predlog resolucije
Odstavek 39
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Predlog resolucije Predlog spremembe

39. priznava, da je schengensko območje 
nekakšen laboratorij, ki se je doslej 
razvijal postopoma; kljub temu meni, da 
je glede njegovega nadaljnjega razvoja 
potreben dolgoročen razmislek; meni, da 
bi zunanje schengenske meje v prihodnje 
morale varovati evropske mejne straže;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 211
Marco Scurria

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. priznava, da je schengensko območje 
nekakšen laboratorij, ki se je doslej razvijal 
postopoma; kljub temu meni, da je glede 
njegovega nadaljnjega razvoja potreben 
dolgoročen razmislek; meni, da bi zunanje 
schengenske meje v prihodnje morale 
varovati evropske mejne straže;

39. priznava, da je schengensko območje 
nekakšen laboratorij, ki se je doslej razvijal 
postopoma; kljub temu meni, da je glede 
njegovega nadaljnjega razvoja potreben 
dolgoročen razmislek; glede na velik 
pritisk na zunanje schengenske meje in 
njihov strateški pomen za izvajanje vseh 
drugih politik EU meni, da bi te meje 
morale nemudoma varovati evropske 
mejne straže;

Or. it

Predlog spremembe 212
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. priznava, da je schengensko območje 
nekakšen laboratorij, ki se je doslej razvijal 

39. priznava, da je schengensko območje 
nekakšen laboratorij, ki se je doslej razvijal 
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postopoma; kljub temu meni, da je glede 
njegovega nadaljnjega razvoja potreben 
dolgoročen razmislek; meni, da bi zunanje 
schengenske meje v prihodnje morale 
varovati evropske mejne straže;

postopoma; kljub temu meni, da je glede 
njegovega nadaljnjega razvoja potreben 
dolgoročen razmislek; meni, da bi zunanje 
schengenske meje v prihodnje morale 
varovati evropske mejne straže, 
usposobljene na področju standardov 
človekovih pravic v zvezi z zaščito, ob 
pomoči pravnikov, osebja, odgovornega za 
človekove pravice, tolmačev in 
zdravstvenih delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 213
Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Judith Sargentini, Rui Tavares

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. priznava, da je schengensko območje 
nekakšen laboratorij, ki se je doslej razvijal 
postopoma; kljub temu meni, da je glede 
njegovega nadaljnjega razvoja potreben 
dolgoročen razmislek; meni, da bi zunanje 
schengenske meje v prihodnje morale
varovati evropske mejne straže;

39. priznava, da je schengensko območje 
nekakšen laboratorij, ki se je doslej razvijal 
postopoma; kljub temu meni, da je glede 
njegovega nadaljnjega razvoja potreben 
dolgoročen razmislek; meni, da bi zunanje 
schengenske meje v prihodnje morale biti 
varovane na podlagi najvišjih skupnih 
standardov;

Or. en

Predlog spremembe 214
Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. priznava, da je schengensko območje 
nekakšen laboratorij, ki se je doslej razvijal 
postopoma; kljub temu meni, da je glede 
njegovega nadaljnjega razvoja potreben 

39. priznava, da je schengensko območje 
nekakšen laboratorij, ki se je doslej razvijal 
postopoma; kljub temu meni, da je glede 
njegovega nadaljnjega razvoja potreben 
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dolgoročen razmislek; meni, da bi zunanje 
schengenske meje v prihodnje morale 
varovati evropske mejne straže;

dolgoročen razmislek; meni, da bi zunanje 
schengenske meje v prihodnje morale 
varovati evropske mejne straže, 
usposobljene na področju standardov 
varovanja človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 215
Jacek Protasiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. priznava, da je schengensko območje 
nekakšen laboratorij, ki se je doslej razvijal 
postopoma; kljub temu meni, da je glede 
njegovega nadaljnjega razvoja potreben 
dolgoročen razmislek; meni, da bi zunanje 
schengenske meje v prihodnje morale 
varovati evropske mejne straže;

39. priznava, da je schengensko območje 
nekakšen laboratorij, ki se je doslej razvijal 
postopoma; kljub temu meni, da je glede 
njegovega nadaljnjega razvoja potreben 
dolgoročen razmislek;

Or. en

Predlog spremembe 216
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. priznava, da je schengensko območje 
nekakšen laboratorij, ki se je doslej razvijal 
postopoma; kljub temu meni, da je glede 
njegovega nadaljnjega razvoja potreben 
dolgoročen razmislek; meni, da bi zunanje 
schengenske meje v prihodnje morale 
varovati evropske mejne straže;

39. priznava, da je schengensko območje 
nekakšen laboratorij, ki se je doslej razvijal 
postopoma; kljub temu meni, da je glede 
njegovega nadaljnjega razvoja potreben 
dolgoročen razmislek, da bi tako okrepili 
nadzor nad zunanjimi mejami; meni, da bi 
zunanje schengenske meje v prihodnje 
morale varovati evropske mejne straže;

Or. fr
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Predlog spremembe 217
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. priznava, da je schengensko območje 
nekakšen laboratorij, ki se je doslej razvijal 
postopoma; kljub temu meni, da je glede 
njegovega nadaljnjega razvoja potreben 
dolgoročen razmislek; meni, da bi zunanje 
schengenske meje v prihodnje morale 
varovati evropske mejne straže;

39. priznava, da je schengensko območje 
nekakšen laboratorij, ki se je doslej razvijal 
postopoma; kljub temu meni, da je glede 
njegovega nadaljnjega razvoja potreben 
dolgoročen razmislek;

Or. en

Predlog spremembe 218
Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. priznava, da je schengensko območje
nekakšen laboratorij, ki se je doslej 
razvijal postopoma; kljub temu meni, da je 
glede njegovega nadaljnjega razvoja 
potreben dolgoročen razmislek; meni, da bi 
zunanje schengenske meje v prihodnje 
morale varovati evropske mejne straže;

39. priznava, da je schengensko območje
sui generis, ki se je doslej razvijal 
postopoma; kljub temu meni, da je glede 
njegovega nadaljnjega razvoja potreben 
dolgoročen razmislek; meni, da bi zunanje 
schengenske meje v prihodnje morale biti 
varovane ob podpori evropskih mejnih 
straž;

Or. en

Predlog spremembe 219
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst
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Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. priznava, da je schengensko območje 
nekakšen laboratorij, ki se je doslej razvijal 
postopoma; kljub temu meni, da je glede
njegovega nadaljnjega razvoja potreben 
dolgoročen razmislek; meni, da bi zunanje 
schengenske meje v prihodnje morale 
varovati evropske mejne straže;

39. priznava, da je schengensko območje 
nekakšen laboratorij, ki se je doslej razvijal 
postopoma; obžaluje naraščajoči trend 
enačenja notranjega prostega gibanja z 
vse večjim zapiranjem in nadzorom 
zunanjih meja; je zaskrbljen zaradi 
takšnega razvoja, kjer se migranti 
dojemajo kot grožnja ali zločinci in kjer 
pravico do azila ogroža uvajanje vse 
večjih ovir za vstop v EU; zato meni, da je 
glede nadaljnjega razvoja schengenskega 
območja potreben dolgoročen razmislek, 
pri katerem bi bilo treba upoštevati 
temeljne pravice migrantov in oseb, ki 
potrebujejo mednarodno zaščito;

Or. en

Predlog spremembe 220
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. pozdravlja reformo mandata agencije 
FRONTEX in sporazum o evropskem 
sistemu za nadzorovanje meja (Eurosur);
meni, da se je treba čim prej dogovoriti o 
novih pravilih za nadzorovanje morskih 
meja, da je treba največ pozornosti 
nameniti reševanju življenj migrantov in da 
je treba v celoti spoštovati načelo 
nevračanja;

40. pozdravlja reformo mandata agencije 
FRONTEX in sporazum o evropskem 
sistemu za nadzorovanje meja (Eurosur);
meni, da se je treba čim prej dogovoriti o 
novih pravilih za nadzorovanje morskih 
meja, pri čemer je treba upoštevati načelo 
iz člena 13(2) Splošne deklaracije ZN o 
človekovih pravicah iz leta 1948 in načelo 
iz konvencije o statusu beguncev iz leta 
1951, da je treba največ pozornosti 
nameniti reševanju življenj migrantov in da 
je treba v celoti spoštovati načelo 
nevračanja ter pravice otrok in žrtev 
trgovine z ljudmi; pozdravlja uspešen 
prehod na schengenski informacijski 
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sistem II in nadaljnje uvajanje 
vizumskega informacijskega sistema ter 
ustanovitev agencije eu-LISA za njuno 
operativno upravljanje; poudarja, da se 
morata ta nova sistema sedaj izkazati v 
vsakdanji uporabi; znova opozarja, da 
„novi instrumenti za upravljanje meja ali 
obsežni sistemi za shranjevanje podatkov 
ne bi smeli začeti delovati, dokler so 
obstoječi instrumenti popolnoma delujoči, 
varni in zanesljivi“; pričakuje ocene 
predvidenih sistemov v zadevnih pravnih 
instrumentih;

Or. en

Predlog spremembe 221
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. pozdravlja reformo mandata agencije 
FRONTEX in sporazum o evropskem 
sistemu za nadzorovanje meja (Eurosur); 
meni, da se je treba čim prej dogovoriti o 
novih pravilih za nadzorovanje morskih 
meja, da je treba največ pozornosti 
nameniti reševanju življenj migrantov in 
da je treba v celoti spoštovati načelo 
nevračanja;

40. meni, da se je treba čim prej dogovoriti 
o novih pravilih za nadzorovanje morskih 
meja;

Or. it

Predlog spremembe 222
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Véronique 
Mathieu Houillon

Predlog resolucije
Odstavek 40
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Predlog resolucije Predlog spremembe

40. pozdravlja reformo mandata agencije 
FRONTEX in sporazum o evropskem 
sistemu za nadzorovanje meja (Eurosur);
meni, da se je treba čim prej dogovoriti o 
novih pravilih za nadzorovanje morskih 
meja, da je treba največ pozornosti 
nameniti reševanju življenj migrantov in da 
je treba v celoti spoštovati načelo 
nevračanja;

40. pozdravlja reformo mandata agencije 
FRONTEX in sporazum o evropskem 
sistemu za nadzorovanje meja (Eurosur);
meni, da se je treba čim prej dogovoriti o 
novih pravilih za nadzorovanje morskih 
meja, da je treba največ pozornosti 
nameniti reševanju življenj migrantov in da 
je treba v celoti spoštovati načelo 
nevračanja; meni, da se reševanje življenj 
začne že v tretji državi in da bi bilo treba 
izboljšati sodelovanje s tretjimi državami;

Or. en

Predlog spremembe 223
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. pozdravlja reformo mandata agencije 
FRONTEX in sporazum o evropskem 
sistemu za nadzorovanje meja (Eurosur);
meni, da se je treba čim prej dogovoriti o 
novih pravilih za nadzorovanje morskih 
meja, da je treba največ pozornosti
nameniti reševanju življenj migrantov in 
da je treba v celoti spoštovati načelo 
nevračanja;

40. v zvezi s tem pozdravlja reformo 
mandata agencije FRONTEX z vključitvijo 
strategije za temeljne pravice, med drugim 
z imenovanjem uradnika za temeljne 
pravice, in poudarja pomen zagotavljanja 
neodvisnega spremljanja skladnosti 
agencije z njenimi obveznostmi na 
področju temeljnih pravic; meni, da 
morajo vsa pravila, ki se nanašajo na 
nadzor zunanjih meja (zračnih, kopenskih 
ali morskih) spoštovati načelo varovanja 
človekovih pravic migrantov in prosilcev 
za azil ter se ravnati po njem; posledično 
izraža obžalovanje zaradi pomanjkljivega 
spoštovanja načela nevračanja s strani 
nekaterih držav članic in poziva Komisijo, 
naj zagotovi spoštovanje tega načela z 
vsemi sredstvi, tudi finančnimi; poudarja, 
da je treba zagotoviti, da se pri vsakršnem 
sodelovanju s tretjimi državami na 
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področju migracij v celoti spoštujejo 
pravice prosilcev za azil, beguncev in 
migrantov ter da so vzpostavljeni nadzorni 
mehanizmi, ki zagotavljajo, da se 
človekove pravice spoštujejo tudi v praksi; 
meni, da se je treba čim prej dogovoriti o 
novih pravilih za nadzorovanje morskih 
meja, pod pogojem, da se največ 
pozornosti nameni reševanju življenj 
migrantov in da se v celoti spoštuje načelo 
nevračanja;

Or. en

Predlog spremembe 224
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 40 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

40a. obsoja medel odziv EU in njenih 
držav članic na številne smrtne žrtve, 
zlasti na morju, in vse več kršitev 
človekovih pravic, ko nezakoniti begunci 
skušajo vstopiti v EU; poziva Komisijo, 
naj se posvetuje z njim pred podpisom 
vsakršnega sporazuma med agencijo 
Frontex in tretjimi državami; odločno 
poudarja, da bi takšni sporazumi morali 
poskrbeti za visoko raven zaščite, da bi 
zagotovili popolno spoštovanje standardov 
na področju človekovih pravic, zlasti glede 
vračanja, organizacije skupnih operacij, 
iskanja in reševalnih akcij ali 
prestrezanja; opozarja na različna 
poročila mednarodnih organizacij (zlasti 
Sveta Evrope in Združenih narodov), 
Agencije za temeljne pravice in 
evropskega varuha človekovih pravic o 
vplivu upravljanja zunanjih meja EU na 
pravice migrantov in o spoštovanju 
človekovih pravic s strani Frontexa ter 
poziva evropske institucije in države 
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članice, naj nemudoma sprejmejo 
potrebne ukrepe za preprečitev kršitev teh 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 225
Carmen Romero López

Predlog resolucije
Odstavek 40 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

40a. poziva Komisijo, naj posreduje 
informacije o stanju v centrih za 
pridržanje in tamkajšnjem spoštovanju 
človekovih pravic, in predstavi pobude 
glede prihodnjega delovanja teh centrov; 

Or. es

Predlog spremembe 226
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja uspešen prehod na 
schengenski informacijski sistem II in 
nadaljnje uvajanje vizumskega 
informacijskega sistema ter ustanovitev 
agencije eu-LISA za njuno operativno 
upravljanje; poudarja, da se morata ta 
nova sistema sedaj izkazati v vsakdanji 
uporabi; znova opozarja, da „novi 
instrumenti za upravljanje meja ali 
obsežni sistemi za shranjevanje podatkov 
ne bi smeli začeti delovati, dokler so 
obstoječi instrumenti popolnoma delujoči, 
varni in zanesljivi“; pričakuje ocene 
predvidenih sistemov v zadevnih pravnih 

črtano
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instrumentih;

Or. en

Predlog spremembe 227
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja uspešen prehod na 
schengenski informacijski sistem II in 
nadaljnje uvajanje vizumskega 
informacijskega sistema ter ustanovitev 
agencije eu-LISA za njuno operativno 
upravljanje; poudarja, da se morata ta nova 
sistema sedaj izkazati v vsakdanji uporabi;
znova opozarja, da „novi instrumenti za 
upravljanje meja ali obsežni sistemi za 
shranjevanje podatkov ne bi smeli začeti 
delovati, dokler so obstoječi instrumenti 
popolnoma delujoči, varni in zanesljivi“; 
pričakuje ocene predvidenih sistemov v 
zadevnih pravnih instrumentih;

41. pozdravlja uspešen prehod na 
schengenski informacijski sistem II in 
nadaljnje uvajanje vizumskega 
informacijskega sistema ter ustanovitev 
agencije eu-LISA za njuno operativno 
upravljanje; poudarja, da se morata ta nova 
sistema sedaj izkazati v vsakdanji uporabi;
pričakuje ocene predvidenih sistemov v 
zadevnih pravnih instrumentih;

Or. fr

Predlog spremembe 228
Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja uspešen prehod na 
schengenski informacijski sistem II in 
nadaljnje uvajanje vizumskega 
informacijskega sistema ter ustanovitev 
agencije eu-LISA za njuno operativno 
upravljanje; poudarja, da se morata ta nova 
sistema sedaj izkazati v vsakdanji uporabi;

41. obžaluje pozen prehod na schengenski 
informacijski sistem II in višje stroške,
nadaljnje uvajanje vizumskega 
informacijskega sistema ter ustanovitev 
agencije eu-LISA za njuno operativno 
upravljanje; poudarja, da se morata ta nova 
sistema sedaj izkazati v vsakdanji uporabi;
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znova opozarja, da „novi instrumenti za 
upravljanje meja ali obsežni sistemi za 
shranjevanje podatkov ne bi smeli začeti 
delovati, dokler so obstoječi instrumenti 
popolnoma delujoči, varni in zanesljivi“;
pričakuje ocene predvidenih sistemov v 
zadevnih pravnih instrumentih;

znova opozarja, da „novi instrumenti za 
upravljanje meja ali obsežni sistemi za 
shranjevanje podatkov ne bi smeli začeti 
delovati, dokler so obstoječi instrumenti
potrebni, popolnoma delujoči, varni in 
zanesljivi“; pričakuje ocene predvidenih 
sistemov v zadevnih pravnih instrumentih;

Or. en

Predlog spremembe 229
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja uspešen prehod na 
schengenski informacijski sistem II in 
nadaljnje uvajanje vizumskega 
informacijskega sistema ter ustanovitev 
agencije eu-LISA za njuno operativno 
upravljanje; poudarja, da se morata ta nova 
sistema sedaj izkazati v vsakdanji uporabi;
znova opozarja, da „novi instrumenti za 
upravljanje meja ali obsežni sistemi za 
shranjevanje podatkov ne bi smeli začeti 
delovati, dokler so obstoječi instrumenti 
popolnoma delujoči, varni in zanesljivi“;
pričakuje ocene predvidenih sistemov v 
zadevnih pravnih instrumentih;

41. je seznanjen s prehodom na 
schengenski informacijski sistem II in 
nadaljnje uvajanje vizumskega 
informacijskega sistema ter ustanovitev 
agencije eu-LISA za njuno operativno 
upravljanje; poudarja, da se morata ta nova 
sistema sedaj izkazati v vsakdanji uporabi;
znova opozarja, da „novi instrumenti za 
upravljanje meja ali obsežni sistemi za 
shranjevanje podatkov ne bi smeli začeti 
delovati, dokler so obstoječi instrumenti 
popolnoma delujoči, varni in zanesljivi“;
poziva Komisijo, naj oceni vse predvidene 
sisteme v zadevnih pravnih instrumentih;

Or. en

Predlog spremembe 230
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Odstavek 41 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

41a. poziva h krepitvi varnosti izvornih 
dokumentov, da bi tako zagotovili večjo 
zanesljivost osebnih dokumentov v 
Evropski uniji;

Or. fr

Predlog spremembe 231
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Odstavek 41 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

41b. poudarja, da je treba uporabiti vsa 
razpoložljiva sredstva, vključno z novimi 
tehnologijami, ki so na voljo za krepitev 
nadzora nad zunanjimi mejami;

Or. fr

Predlog spremembe 232
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Georgios Papanikolau 
(Georgios Papanikolaou)

Predlog resolucije
Odstavek 41 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

41c. opozarja na velik pomen boja proti 
različnim vrstam prepovedane trgovine in 
tihotapljenju na mejah, še zlasti boja proti 
tihotapljenju migrantov;

Or. fr
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Predlog spremembe 233
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva k veliko boljšemu izvajanju
pravnega reda o vizumih in večji uskladitvi
vizumskih postopkov in praks; meni, da bi
skupni centri za sprejem vlog za izdajo 
vizumov morali postati ustaljena praksa; 
poziva k medinstitucionalni razpravi o 
ciljih skupne vizumske politike;

42. pozdravlja dosežen napredek na 
področju pravnega reda o vizumih in večje 
uskladitve vizumskih postopkov in praks;
meni, da so se skupni centri za sprejem 
vlog za izdajo vizumov izkazali za 
uporabno orodje; meni, da je 
medinstitucionalna razprava o ciljih 
skupne vizumske politike lahko koristna 
za pripravo naslednjih korakov za 
nadaljnje usklajevanje vizumskih 
postopkov, vključno s skupnimi pravili o 
izdajanju vizumov;

Or. en

Predlog spremembe 234
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva k veliko boljšemu izvajanju 
pravnega reda o vizumih in večji uskladitvi 
vizumskih postopkov in praks; meni, da bi 
skupni centri za sprejem vlog za izdajo 
vizumov morali postati ustaljena praksa; 
poziva k medinstitucionalni razpravi o 
ciljih skupne vizumske politike;

42. poziva k veliko boljšemu izvajanju 
pravnega reda o vizumih; poziva Komisijo, 
naj v zvezi s tem v celoti izkoristi 
pooblastila, ki jih ima kot varuhinja 
Pogodb; poziva k medinstitucionalni 
razpravi o ciljih skupne vizumske politike;

Or. en

Predlog spremembe 235
Claude Moraes
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Predlog resolucije
Odstavek 42 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

42a. poziva evropske institucije in države 
članice, naj povečajo mobilnost delavcev, 
tako da omogočijo začasne vizume in 
poenostavijo postopek za ponovno 
pridobitev vizuma za tiste, ki so že v 
sistemu; mobilnost delavcev bi se tako 
učinkovito povečala, hkrati pa bi se 
zagotovila pravna varnost in večja 
notranja mobilnost v EU;

Or. en

Predlog spremembe 236
Jacek Protasiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 42 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

42a. poziva Komisijo, naj še izboljša 
obstoječe sporazume o poenostavitvi 
vizumskega postopka med Evropsko unijo 
in njenimi vzhodnimi sosedami ter si 
prizadeva za območje potovanja brez 
vizumov, ki bo omogočilo stike med 
ljudmi;

Or. en

Predlog spremembe 237
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Podnaslov 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

 Azil in migracije Trgovina z ljudmi

Or. en

Predlog spremembe 238
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Podnaslov 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva države članice in Evropsko 
komisijo, naj se celovito spoprimejo s 
trgovino z ljudmi, tako da kazniva dejanja 
in kriminal povežejo s področjem 
preprečevanja in zaščite žrtev; v zvezi s 
tem poziva, naj pri tem sodeluje več 
agencij, kot so Evropski azilni podporni 
urad (EASO), Evropski institut za enakost 
spolov (EIGE) in Agencija za temeljne 
pravice (FRA);

Or. en

Predlog spremembe 239
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Podnaslov 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva države članice, naj ustrezno 
izvajajo direktivo z dne 5. aprila 2011 o 
preprečevanju trgovine z ljudmi in boju 
proti njej ter zaščiti njenih žrtev ter 
ravnajo v skladu z zadevnimi 
mednarodnimi instrumenti, kot je 
Konvencija ZN iz leta 1949 za 
preprečevanje in odpravljanje trgovine z 
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osebami in izkoriščanja prostituiranja 
drugih;

Or. en

Predlog spremembe 240
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Podnaslov 10 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva Komisijo in države članice, naj 
povečajo financiranje izhodnih 
programov za žrtve trgovanja, zlasti za 
ženske, ki so vključene v prostitucijo;

Or. en

Predlog spremembe 241
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Podnaslov 10 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva Komisijo, naj poskrbi za to, da 
delovno mesto koordinatorja za boj proti 
trgovini z ljudmi postane stalno delovno 
mesto, da se zagotovi izvajanje direktive z 
dne 5. aprila 2011 o preprečevanju 
trgovine z ljudmi in boju proti njej ter 
zaščiti njenih žrtev, hkrati pa celovit in 
skladen pristop na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 242
Marco Scurria
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Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. opozarja, da je Evropski svet v 
stockholmskem programu poudaril, „da so 
lahko dobro urejene migracije v korist 
vsem udeleženim“; izraža obžalovanje, da 
je bil pri sprejetju zakonodaje na področju 
zakonitih migracij dosežen le omejen 
napredek, ter glede na demografske izzive 
in potrebe gospodarstva v prihodnje poziva 
k večjemu prizadevanju; hkrati meni, da je 
treba nameniti večjo pozornost 
vključevanju migrantov;

43. opozarja, da je Evropski svet v 
stockholmskem programu poudaril, „da so 
lahko dobro urejene migracije v korist 
vsem udeleženim“; izraža obžalovanje, da 
je bil pri sprejetju zakonodaje na področju 
zakonitih migracij dosežen le omejen 
napredek, ter glede na demografske izzive 
in potrebe gospodarstva v prihodnje poziva 
k večjemu prizadevanju; meni, da je treba 
nameniti večjo pozornost ocenjevanju 
socialnega učinka priseljevanja in 
množičnega pritoka ljudi, ki niso 
državljani EU, preko zunanjih meja, 
hkrati pa tudi vključevanju migrantov;

Or. it

Predlog spremembe 243
Judith Sargentini, Jean Lambert

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. opozarja, da je Evropski svet v 
stockholmskem programu poudaril, „da so 
lahko dobro urejene migracije v korist 
vsem udeleženim“; izraža obžalovanje, da 
je bil pri sprejetju zakonodaje na področju 
zakonitih migracij dosežen le omejen 
napredek, ter glede na demografske izzive 
in potrebe gospodarstva v prihodnje poziva 
k večjemu prizadevanju; hkrati meni, da je 
treba nameniti večjo pozornost 
vključevanju migrantov;

43. opozarja, da je Evropski svet v 
stockholmskem programu poudaril, „da so 
lahko dobro urejene migracije v korist 
vsem udeleženim“; izraža obžalovanje, da 
je bil pri sprejetju zakonodaje na področju 
zakonitih migracij dosežen le omejen 
napredek, ter glede na demografske izzive 
in potrebe gospodarstva v prihodnje poziva 
k večjemu prizadevanju, kot je predvideno 
v zakonodajnih predlogih o migracijah 
zaradi dela; hkrati meni, da je treba 
nameniti večjo pozornost vključevanju 
migrantov; opozarja na sklepe Sveta z 
zasedanja v Tampereju leta 1999, kjer je 
bil podan predlog, da bi morala biti „bolj 
odločna politika vključevanja […] 
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namenjena priznavanju pravic in 
obveznosti državljanom tretjih držav, ki so 
primerljive tistim, ki jih imajo državljani 
Evropske unije“;

Or. en

Predlog spremembe 244
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. opozarja, da je Evropski svet v 
stockholmskem programu poudaril, „da so
lahko dobro urejene migracije v korist 
vsem udeleženim“; izraža obžalovanje, da 
je bil pri sprejetju zakonodaje na področju 
zakonitih migracij dosežen le omejen 
napredek, ter glede na demografske izzive 
in potrebe gospodarstva v prihodnje poziva 
k večjemu prizadevanju; hkrati meni, da je 
treba nameniti večjo pozornost 
vključevanju migrantov;

43. opozarja, da je Evropski svet v 
stockholmskem programu poudaril, „da so 
lahko dobro urejene migracije v korist 
vsem udeleženim“; pričakuje nadaljnji 
napredek pri sprejetju zakonodaje na 
področju zakonitih migracij ter glede na 
demografske izzive in potrebe 
gospodarstva v prihodnje poziva k večjemu 
prizadevanju; hkrati meni, da je treba 
nameniti večjo pozornost vključevanju 
migrantov;

Or. en

Predlog spremembe 245
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. opozarja, da je Evropski svet v 
stockholmskem programu poudaril, „da so 
lahko dobro urejene migracije v korist 
vsem udeleženim“; izraža obžalovanje, da 
je bil pri sprejetju zakonodaje na področju 
zakonitih migracij dosežen le omejen 
napredek, ter glede na demografske izzive 

43. opozarja, da je Evropski svet v 
stockholmskem programu poudaril, „da so 
lahko dobro urejene migracije v korist 
vsem udeleženim“; izraža obžalovanje, da 
je bil pri sprejetju zakonodaje na področju 
zakonitih migracij dosežen le omejen 
napredek, in sicer ne le glede na 
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in potrebe gospodarstva v prihodnje poziva 
k večjemu prizadevanju; hkrati meni, da je 
treba nameniti večjo pozornost 
vključevanju migrantov;

demografske izzive in potrebe 
gospodarstva, ampak tudi z vidika 
zagotavljanja zaščite migrantov, vključno 
z delavci migranti, z natančno 
opredeljenimi pravili in postopki, ki 
zagotavljajo pravno jasnost in varnost, s 
tem pa tudi možnosti za pritožbo in pravna 
sredstva; hkrati meni, da je treba nameniti 
večjo pozornost vključevanju migrantov
kot dvosmernemu procesu in 
uresničevanju njihovih temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 246
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 43 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

43a. nujno poziva k večji preglednosti, pri 
čemer od vseh držav članic zahteva, da 
letno poročajo o napredku vsake 
posamezne manjšine na področju 
vključevanja na trg dela in učinkov 
politike enakopravnosti; poziva Evropsko 
komisijo, naj predloži „letno poročilo o 
trendih“, ki odraža primerljive kazalnike 
socialne kohezije, ki so bili dogovorjeni in 
zastavljeni kot cilji, in vključuje 
spremljanje položaja novih priseljencev, 
rezidentov za daljši čas, naturaliziranih 
priseljencev in otrok priseljencev po celi 
EU z razčlenitvijo po skupnih značilnostih 
(npr. narodnost/rasa vera/prepričanje, 
spol, starost, spolna usmerjenost in
invalidnost), da se lahko meri napredek 
politik socialnega vključevanja skozi čas. 
V ta namen bi bilo treba uporabiti odprto 
metodo koordinacije;

Or. en
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Predlog spremembe 247
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Véronique Mathieu Houillon

Predlog resolucije
Odstavek 43 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

43a. priznava, da so nedavne spremembe 
in pretresi v severni Afriki in na Bližnjem 
vzhodu okrepili pritisk na vzhodne in 
južne meje EU; 

Or. en

Predlog spremembe 248
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Véronique Mathieu Houillon

Predlog resolucije
Odstavek 43 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

43b. poziva k uvedbi usklajenega, 
prostovoljnega stalnega mehanizma za 
premestitve upravičencev do mednarodne 
zaščite znotraj EU;

Or. en

Predlog spremembe 249
Judith Sargentini, Jean Lambert

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. pozdravlja sprejetje azilnega svežnja;
poziva Komisijo, naj spremlja pravilno 
izvajanje svežnja s strani držav članic od 
datuma začetka uporabe dalje;

44. pozdravlja sprejetje azilnega svežnja, 
čeprav skupni evropski azilni sistem še ni 
vzpostavljen; poziva Komisijo, naj 
spremlja pravilno, celovito in popolno
izvajanje svežnja s strani držav članic od 
datuma začetka uporabe dalje, kot tudi 
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spoštovanje zadevne sodne prakse;

Or. en

Predlog spremembe 250
Juan Fernando López Aguilar

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. pozdravlja sprejetje azilnega svežnja;
poziva Komisijo, naj spremlja pravilno 
izvajanje svežnja s strani držav članic od 
datuma začetka uporabe dalje;

44. pozdravlja sprejetje azilnega svežnja;
poziva Komisijo, naj spremlja pravilno 
izvajanje svežnja s strani držav članic od 
datuma začetka uporabe dalje, in predlaga, 
naj Evropski azilni podporni urad (EASO) 
to novo zakonodajo odslej vključuje v 
svoje programe usposabljanja;

Or. es

Predlog spremembe 251
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. pozdravlja sprejetje azilnega svežnja;
poziva Komisijo, naj spremlja pravilno 
izvajanje svežnja s strani držav članic od 
datuma začetka uporabe dalje;

44. pozdravlja sprejetje azilnega svežnja, 
zlasti pa izboljšave glede mladoletnikov 
brez spremstva; poziva Komisijo, naj 
spremlja pravilno izvajanje svežnja s strani 
držav članic od datuma začetka uporabe 
dalje;

Or. en

Predlog spremembe 252
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon
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Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. pozdravlja sprejetje azilnega svežnja;
poziva Komisijo, naj spremlja pravilno 
izvajanje svežnja s strani držav članic od 
datuma začetka uporabe dalje;

44. pozdravlja sprejetje azilnega svežnja;
poziva Komisijo, naj spremlja pravilno in 
celovito izvajanje svežnja s strani vsake 
države članice od datuma začetka uporabe 
dalje;

Or. en

Predlog spremembe 253
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. pozdravlja sprejetje azilnega svežnja;
poziva Komisijo, naj spremlja pravilno 
izvajanje svežnja s strani držav članic od 
datuma začetka uporabe dalje;

44. pozdravlja sprejetje azilnega svežnja, 
pri čemer pa poudarja, da slednji ne 
vsebuje standardov, ki zagotavljajo visoko 
raven zaščite; poziva Komisijo, naj 
spremlja pravilno izvajanje svežnja s strani 
držav članic od datuma začetka uporabe 
dalje in sprejme potrebne ukrepe, da 
zagotovi, da so nacionalne zakonodaje 
usklajene z razvojem sodne prakse; poziva 
Evropski azilni podporni urad, naj države 
članice pri tem podpre; opozarja, da azilni 
sveženj zagotavlja le minimalni okvir za 
politike držav članic na tem področju, in 
poziva države članice, naj presežejo te 
minimalne določbe, zlasti kar zadeva 
pripor prosilcev za azil, predvsem 
mladoletnikov, pravice ranljivih oseb in 
uporabo hitrih postopkov;

Or. en

Predlog spremembe 254
Juan Fernando López Aguilar
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Predlog resolucije
Odstavek 44 – točka a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(a) opozarja, da bi Unija in njene države 
članice pri posredovanjih na odprtem 
morju ali pripravi pravil o nadzoru na 
zunanjih mejah morale upoštevati 
mednarodno pravo, pravni red in zlasti 
sodno prakso Evropskega sodišča za 
človekove pravice;

Or. en

Predlog spremembe 255
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Cornelia Ernst, Marie-Christine 
Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 44 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

izraža obžalovanje zaradi stalne in 
sistematične prakse pripora migrantov v 
centrih za pridržanje, kot je nedavno 
poudaril Svet ZN za človekove pravice; 
poziva k nadaljnjemu razvoju in izvajanju 
drugih možnosti namesto pripora, 
vključno z ureditvijo statusa migrantov
brez dokumentov na podlagi jasnih meril; 

Or. en

Predlog spremembe 256
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Predlog resolucije
Odstavek 44 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

44a. meni, da bi bilo treba v okviru 
dublinskega sistema v prihodnje razmisliti 
o možnosti začasne ustavitve premestitev v 
države članice, ki so pod hudim pritiskom;

Or. en

Predlog spremembe 257
Timothy Kirkhope

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. globoko obžaluje neuspešno 
uresničevanje načel solidarnosti in 
pravične porazdelitve odgovornosti, kot 
sta določeni v členu 80 PDEU; meni, da 
bodo v prihodnje potrebni okrepljeni in 
konkretnejši ukrepi;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 258
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. globoko obžaluje neuspešno 
uresničevanje načel solidarnosti in 
pravične porazdelitve odgovornosti, kot sta 
določeni v členu 80 PDEU; meni, da bodo 
v prihodnje potrebni okrepljeni in 
konkretnejši ukrepi;

45. globoko obžaluje neuspešno 
uresničevanje načel solidarnosti in 
pravične porazdelitve odgovornosti, kot sta 
določeni v členu 80 PDEU; meni, da bodo 
v prihodnje potrebni okrepljeni in 
konkretnejši ukrepi; meni, da bi Komisija 
morala preučiti izvedljivost vzpostavitve 
resnično evropskih azilnih domov v bližini 
zunanjih meja Evropske unije, kjer bi se 
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izvajala prva obravnava prošenj za azil, in 
sistema pravične porazdelitve 
odgovornosti za bolj zapletene prošnje, ki 
jih ni mogoče obravnavati v evropskih 
azilnih domovih;

Or. en

Predlog spremembe 259
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. globoko obžaluje neuspešno 
uresničevanje načel solidarnosti in 
pravične porazdelitve odgovornosti, kot sta 
določeni v členu 80 PDEU; meni, da bodo 
v prihodnje potrebni okrepljeni in 
konkretnejši ukrepi;

45. globoko obžaluje neuspešno 
uresničevanje načel solidarnosti in 
pravične porazdelitve odgovornosti, kot sta 
določeni v členu 80 PDEU; meni, da so
potrebni okrepljeni in konkretnejši ukrepi, 
kot je uporaba delitvenega ključa EU za 
premestitev upravičencev do mednarodne 
zaščite, ki temelji na ustreznih kazalnikih;

Or. en

Predlog spremembe 260
Roberta Angelilli

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. globoko obžaluje neuspešno 
uresničevanje načel solidarnosti in 
pravične porazdelitve odgovornosti, kot sta 
določeni v členu 80 PDEU; meni, da bodo 
v prihodnje potrebni okrepljeni in 
konkretnejši ukrepi;

45. globoko obžaluje neuspešno 
uresničevanje načel solidarnosti in 
pravične porazdelitve odgovornosti, kot sta 
določeni v členu 80 PDEU, saj to škoduje 
državam članicam, ki so bolj izpostavljene 
močnemu migracijskemu pritisku; meni, 
da bodo v prihodnje potrebni okrepljeni in 
konkretnejši ukrepi v skladu s pristopom, 
ki bo pripomogel h kar najtesnejšemu 
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sodelovanju znotraj EU;

Or. it

Predlog spremembe 261
Marco Scurria

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. globoko obžaluje neuspešno 
uresničevanje načel solidarnosti in 
pravične porazdelitve odgovornosti, kot sta 
določeni v členu 80 PDEU; meni, da bodo 
v prihodnje potrebni okrepljeni in 
konkretnejši ukrepi;

45. globoko obžaluje neuspešno 
uresničevanje načel solidarnosti in 
pravične porazdelitve odgovornosti, kot sta 
določeni v členu 80 PDEU; meni, da je 
tistim državam članicam, ki sprejemajo 
večje število migrantov in prosilcev za azil, 
treba zagotoviti potrebno podporo, 
obenem pa tudi meni, da bodo v prihodnje 
potrebni okrepljeni in konkretnejši ukrepi;

Or. it

Predlog spremembe 262
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Cornelia Ernst, Marie-Christine 
Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. globoko obžaluje neuspešno 
uresničevanje načel solidarnosti in 
pravične porazdelitve odgovornosti, kot sta 
določeni v členu 80 PDEU; meni, da bodo 
v prihodnje potrebni okrepljeni in 
konkretnejši ukrepi;

45. globoko obžaluje neuspešno 
uresničevanje načel solidarnosti in 
pravične porazdelitve odgovornosti, kot sta 
določeni v členu 80 PDEU; meni, da bodo 
v prihodnje potrebni okrepljeni in 
konkretnejši ukrepi, vključno z uporabo 
člena 80 kot pravne podlage zadevnih 
zakonodajnih besedil in vzpostavitvijo 
stalnega sistema premestitev upravičencev 
do mednarodne zaščite znotraj EU, ki bi 
lahko služil tudi kot podlaga za prihodnje 
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pobude, namenjene premestitvam 
prosilcev za azil;

Or. en

Predlog spremembe 263
Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. globoko obžaluje neuspešno 
uresničevanje načel solidarnosti in 
pravične porazdelitve odgovornosti, kot sta 
določeni v členu 80 PDEU; meni, da bodo 
v prihodnje potrebni okrepljeni in 
konkretnejši ukrepi;

45. globoko obžaluje neuspešno 
uresničevanje načel solidarnosti in 
pravične porazdelitve odgovornosti, kot sta 
določeni v členu 80 PDEU; opozarja, da so 
na razpolago okrepljeni in konkretnejši 
ukrepi, zlasti za države članice, ki se 
soočajo s težjimi situacijami; poziva 
države članice, naj te podporne ukrepe, 
kot so tisti, ki jih ponuja Evropski azilni 
podporni urad (EASO) za izboljšanje 
razmer vseh prosilcev za azil, učinkovito 
uporabljajo; poziva Komisijo, naj razišče 
rešitve za prerazporeditev prosilcev za 
mednarodno zaščito v primeru, ko se ena 
od držav članic sooča z množičnim 
prihodom prosilcev, ki ga kljub izvajanju 
vseh določb zakonodaje EU ne more sama 
obvladati; 

Or. en

Predlog spremembe 264
Hubert Pirker

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. meni, da bi bilo treba zunanjo 
razsežnost azila razširiti, zlasti kar zadeva 

46. meni, da bi bilo treba zunanjo 
razsežnost azila razširiti;
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ponovno naselitev;

Or. de

Predlog spremembe 265
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. meni, da bi bilo treba zunanjo 
razsežnost azila razširiti, zlasti kar zadeva 
ponovno naselitev;

46. meni, da bi bilo treba zunanjo 
razsežnost azila v povezavi s ponovno 
naselitvijo in postopki varovanega vstopa
razširiti; obžaluje doslej omejeno 
sodelovanje držav članic pri ponovni 
naselitvi;

Or. en

Predlog spremembe 266
Juan Fernando López Aguilar

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. meni, da bi bilo treba zunanjo 
razsežnost azila razširiti, zlasti kar zadeva 
ponovno naselitev;

46. meni, da bi bilo treba zunanjo 
razsežnost azila razširiti, zlasti kar zadeva 
ponovno naselitev in vprašanje 
solidarnosti s tretjimi državami, ki 
sprejemajo begunce, ki bežijo pred 
državljanskim konfliktom, pa tudi kar 
zadeva begunce, ki jih sprejmejo tretje 
države, ki ležijo v bližini držav, ki se 
spopadajo z državljanskim konfliktom;

Or. es
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Predlog spremembe 267
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. meni, da bi bilo treba zunanjo 
razsežnost azila razširiti, zlasti kar zadeva 
ponovno naselitev;

46. meni, da bi bilo treba sodelovanje in 
podporo EU na področju azila razširiti, 
zlasti kar zadeva ponovno naselitev;

Or. en

Predlog spremembe 268
Véronique Mathieu Houillon

Predlog resolucije
Odstavek 46 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

opozarja, da so politike vračanja sestavni 
del politik boja proti nezakonitemu 
priseljevanju; treba je okrepiti vzajemno 
sodelovanje in priznavanje odločb o 
vrnitvi;

Or. fr

Predlog spremembe 269
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 46 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

46a. opominja na zavezo Komisije, da bo 
olajšala zakonit prihod oseb, ki 
potrebujejo zaščito, v EU, in jo poziva, naj 
razišče nove pristope glede dostopa do 
azilnih postopkov, med drugim s 
sprejetjem sporočila o novih pristopih 
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glede dostopa do azilnih postopkov v 
glavnih tranzitnih državah, ki je 
predvideno za leto 2013; poleg tega poziva 
Komisijo, naj do leta 2014 predloži 
sporočilo o okviru za prenos zaščite 
upravičencev do mednarodne zaščite in 
vzajemnem priznavanju odločitev na 
področju azila, v skladu z akcijskim 
načrtom za izvajanje stockholmskega 
programa;

Or. en

Predlog spremembe 270
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 46 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

46a. poziva evropske institucije in države 
članice, naj ocenijo prenos direktive o 
modri karti EU in ukrepajo v skladu s 
smernicami Evropske komisije; nujno 
poziva Evropsko komisijo, naj v primeru, 
ko država članica ne izpolnjuje zahtev iz 
direktiv, pravočasno sproži postopke za 
ugotavljanje kršitev;

Or. en

Predlog spremembe 271
Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 46 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

46a. poziva evropske institucije in vlade 
držav članic, naj širšo javnost in 
delodajalce seznanijo s portalom EU o 
priseljevanju, kjer je mogoče dobiti 
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smernice EU in nacionalne smernice, 
postopkovne korake ter seznam 
dokumentov, ki jih potrebujejo državljani 
tretjih držav za delo v EU; vlade morajo te 
spletne informacije nadgrajevati, da 
državljanom tretjih držav, ki že prebivajo v 
EU, zagotovijo koristne informacije za 
delo v državi EU, kjer prebivajo, ali v neki 
drugi državi EU, med drugim tudi 
koristne informacije o pokojninskih 
sistemih, nadomestilih za brezposelnost, 
pravicah delavcev in prostih delovnih 
mestih; te informacije morajo biti na voljo 
v več jezikih; 

Or. en

Predlog spremembe 272
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Véronique Mathieu Houillon

Predlog resolucije
Odstavek 46 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

46a. opozarja na pomen učinkovitega 
izvajanja sporazumov o ponovnem 
sprejemu s tretjimi državami; ponovno 
poudarja, da lahko vračanje v primeru 
neučinkovitega sodelovanja tretje države v 
praksi postane nemogoče; 

Or. en

Predlog spremembe 273
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Odstavek 46 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

46a. Zunanja razsežnost svobode, varnosti 
in pravice
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Or. fr

Predlog spremembe 274
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 46 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

46b. poziva evropske institucije in vlade 
držav članic, naj širšo javnost in 
delodajalce seznanijo s portalom EU o 
priseljevanju, kjer je mogoče dobiti 
smernice EU in nacionalne smernice, 
postopkovne korake ter seznam 
dokumentov, ki jih potrebujejo državljani
tretjih držav za delo v EU; vlade morajo te 
spletne informacije nadgrajevati, da 
državljanom tretjih držav, ki že prebivajo v 
EU, zagotovijo koristne informacije za 
delo bodisi v državi EU, kjer prebivajo, ali 
v neki drugi državi EU, med drugim tudi 
koristne informacije o pokojninskih 
sistemih, nadomestilih za brezposelnost, 
pravicah delavcev in prostih delovnih 
mestih; te informacije morajo biti na voljo 
v več jezikih;

Or. en

Predlog spremembe 275
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Odstavek 46 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

46b. opozarja na velik pomen okrepljene 
zunanje razsežnosti evropskih politik na 
področju svobode, varnosti in pravice;

Or. fr
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Predlog spremembe 276
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Odstavek 46 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

46c. poziva k okrepljenemu sodelovanju s 
tretjimi državami na vseh ravneh na 
področju varnosti, priseljevanja, temeljnih 
pravic in upravljanja meja;

Or. fr

Predlog spremembe 277
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Georgios Papanikolau 
(Georgios Papanikolaou)

Predlog resolucije
Odstavek 46 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

46d. ugotavlja, da je treba razmisliti o 
vlogi tranzitnih držav in jo ustrezno 
obravnavati;

Or. fr

Predlog spremembe 278
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Georgios Papanikolau 
(Georgios Papanikolaou)

Predlog resolucije
Odstavek 46 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

46e. poudarja, da je treba spodbujati 
politike prostovoljnega vračanja;
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Or. fr

Predlog spremembe 279
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Odstavek 46 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

46f. opozarja, da bi morale Evropska 
unija in države članice priseljevanje še 
naprej vključevati v razvojno pomoč in 
okrepiti svoje sporazume o partnerstvu, da 
bi tako spodbudile sodelovanje z 
matičnimi in tranzitnimi državami, ki niso 
članice EU, kar zadeva boj proti trgovini z 
ljudmi, nezakonito priseljevanje, 
obnovitev družinskih povezav, vračanje in 
ponovni sprejem, in sicer v okviru rednih 
dialogov Evropske unije z zadevnimi 
državami ter z delovanjem Evropske 
službe za zunanje delovanje;

Or. fr

Predlog spremembe 280
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. globoko obžaluje nizko kakovost 
postopka oblikovanja politike; ugotavlja, 
da opredelitev težav, razprava o možnih 
rešitvah in izbiranje med morebitnimi 
možnostmi običajno ne potekajo v 
zaporednem vrstnem redu, kot bi bil 
pravilen postopek, ampak se pogosto 
izvajajo istočasno; poziva Komisijo, naj 
naprej predloži poročila o vprašanjih, ki 
jih je treba obravnavati, nato pozove k 

črtano



AM\1001332SL.doc 143/161 PE516.857v01-00

SL

razpravi o možnih rešitvah in nazadnje 
predstavi zakonodajne predloge;

Or. fr

Predlog spremembe 281
Renate Weber

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. globoko obžaluje nizko kakovost 
postopka oblikovanja politike; ugotavlja, 
da opredelitev težav, razprava o možnih 
rešitvah in izbiranje med morebitnimi 
možnostmi običajno ne potekajo v 
zaporednem vrstnem redu, kot bi bil 
pravilen postopek, ampak se pogosto 
izvajajo istočasno; poziva Komisijo, naj 
naprej predloži poročila o vprašanjih, ki jih 
je treba obravnavati, nato pozove k 
razpravi o možnih rešitvah in nazadnje 
predstavi zakonodajne predloge;

47. globoko obžaluje nizko kakovost 
postopka oblikovanja politike; ugotavlja, 
da opredelitev težav, razprava o možnih 
rešitvah in izbiranje med morebitnimi 
možnostmi običajno ne potekajo v 
zaporednem vrstnem redu, kot bi bil 
pravilen postopek, ampak se pogosto 
izvajajo istočasno; poziva Komisijo, naj
naprej predloži poročila o vprašanjih, ki jih 
je treba obravnavati, nato pozove k 
razpravi o možnih rešitvah in nazadnje 
predstavi zakonodajne predloge; poziva 
svoje pristojne parlamentarne organe, naj 
razvijejo sistem, po vzoru podobnih 
sistemov v nacionalnih parlamentih, s 
pomočjo katerega bi službe EP opravljale 
neodvisne študije ali raziskave o 
posameznih zakonodajnih predlogih, ki 
jih preučuje EP, pri čemer bi jih 
podrobno analizirale glede: obstoječega 
pravnega stanja; uvedenih sprememb; 
učinkov; pravnega ozadja na nacionalni 
ravni; mnenj strokovnjakov, 
zainteresiranih strani in civilne družbe; 
združljivosti z mednarodnimi pogodbami 
in temeljnimi pravicami itd.; 

Or. en

Predlog spremembe 282
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon
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Predlog resolucije
Odstavek 47 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

47a. meni, da je s tesnejšim usklajevanjem 
in sodelovanjem med Komisijo, državami 
članicami in agencijami EU, kot so 
Europol, Frontex, urad EASO, Evropska 
agencija za varnost omrežij in informacij 
(ENISA), Evropski center za spremljanje 
drog in zasvojenosti z drogami 
(EMCDDA) in eu-LISA, mogoče izboljšati 
izvajanje nove zakonodaje in povečati 
koristi, ki jih te agencije prinašajo 
državam članicam;

Or. en

Predlog spremembe 283
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Predlog resolucije
Odstavek 47 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

47b. poudarja, da je treba okrepiti 
mehanizme in orodja za zagotavljanje 
enakega izvajanja in preprečevanje zlorab 
na območju svobode, varnosti in pravice; 
poudarja pomen izmenjave informacij na 
nacionalni ravni in na ravni EU ter 
možnosti uporabe klavzul o mirovanju v 
zakonodaji EU, kadar je to potrebno;

Or. en

Predlog spremembe 284
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 48
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Predlog resolucije Predlog spremembe

48. izraža obžalovanje, da ni objektivne 
ocene napredka na poti k območju 
svobode, varnosti in pravice ter zanesljivih
informacij o izvajanju pravnega reda v 
državah članicah;

48. obžaluje, da ni na voljo več informacij 
o izvajanju evropske zakonodaje v državah 
članicah, saj bi lahko tako zakonodajalci 
in državljani bolje spremljali uporabo in 
razvoj evropskega pravnega reda;

Or. fr

Predlog spremembe 285
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. predlaga sistematično in neodvisno 
naknadno vrednotenje nove zakonodaje, 
ki bi moralo zajemati tudi oceno trajne 
potrebe po zakonodaji na tem področju;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 286
Renate Weber

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. predlaga sistematično in neodvisno 
naknadno vrednotenje nove zakonodaje, ki 
bi moralo zajemati tudi oceno trajne
potrebe po zakonodaji na tem področju;

49. predlaga sistematično, objektivno in 
neodvisno naknadno sledenje in
vrednotenje zakonodaje in tega, kako se 
izvaja v državah članicah, ki bi morala
zajemati tudi oceno potrebe po novi
zakonodaji v določenih sektorjih ali, 
obratno, potrebe po ustreznem in boljšem 
izvajanju na nacionalni ravni, ki bi ju 
morale izvajati institucije EU z državami 
članicami prek smernic, postopkov za 
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ugotavljanje kršitev itd.;

Or. en

Predlog spremembe 287
Tadeusz Zwiefka

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. predlaga sistematično in neodvisno 
naknadno vrednotenje nove zakonodaje, ki 
bi moralo zajemati tudi oceno trajne 
potrebe po zakonodaji na tem področju;

49. predlaga sistematično in neodvisno 
naknadno vrednotenje nove zakonodaje, ki 
bi moralo zajemati tudi oceno trajne 
potrebe po zakonodaji na tem področju;
opozarja na zavezo Parlamenta in Sveta iz 
skupnega medinstitucionalnega pristopa k 
pripravi ocen učinka iz leta 2005, da bosta 
pred sprejetjem vsebinskih predlogov 
sprememb izvajala ocene učinka, če bosta 
presodila, da je to ustrezno in potrebno za 
zakonodajni postopek, in poziva odbore, 
naj pri uresničevanju te zaveze 
uporabljajo oddelek za oceno učinka;

Or. en

Predlog spremembe 288
Eva Lichtenberger

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. predlaga sistematično in neodvisno 
naknadno vrednotenje nove zakonodaje, ki 
bi moralo zajemati tudi oceno trajne 
potrebe po zakonodaji na tem področju;

49. predlaga sistematično in neodvisno 
naknadno vrednotenje nove zakonodaje, ki 
bi moralo zajemati tudi oceno trajne 
potrebe po zakonodaji na tem področju;
predlaga, naj se vlaganja v informacijsko 
infrastrukturo, ki je povezana s 
stockholmskim programom, usmerijo v 
naročanje zgolj rešitev brezplačne in 
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odprtokodne programske opreme, da se 
prepreči ustvarjanje trgov za varnostne 
šibke točke v lastniških programih;

Or. en

Predlog spremembe 289
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 49 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

49 a. poudarja, da mora Unija državam 
članicam nenehno zagotavljati praktično 
podporo in najboljše prakse, da lahko 
učinkovito zagotavljajo pravilno uporabo 
obstoječe zakonodaje EU na področju 
migracij in boja proti diskriminaciji;
opozarja na nekatera obstoječa 
prizadevanja Komisije, da bi državam 
članicam pomagala zagotavljati pravilno 
uporabo obstoječe zakonodaje za boj proti 
diskriminaciji (in sicer na pripravo 
priporočila Sveta o praktičnih ukrepih za 
pomoč državam članicam pri vključevanju 
Romov v širšo skupnost, ki ga je Komisija 
sprejela junija 2013; orodja, kot je okvir 
delovne skupine LIME za ocenjevanje 
gospodarskega učinka migracij in politik 
vključevanja, saj ta ocena, s tem, ko 
prikaže pomen trdnih migracijskih politik 
in potrebo po celovitih prizadevanjih za 
izboljšanje rezultatov migrantov na trgu 
dela in v izobraževanju, lahko migracije 
in vključevanje odločno uvrsti med 
prednostne naloge na nacionalni ravni in 
ravni EU); 

Or. en

Predlog spremembe 290
Sarah Ludford
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Predlog resolucije
Odstavek 49 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

49 a. poudarja, da mora Unija državam 
članicam nenehno zagotavljati praktično 
podporo in najboljše prakse, da lahko 
učinkovito zagotavljajo pravilno uporabo 
obstoječe zakonodaje EU na področju 
migracij in boja proti diskriminaciji;
opozarja na nekatera obstoječa 
prizadevanja Komisije, da bi državam 
članicam pomagala zagotavljati pravilno 
uporabo obstoječe zakonodaje za odpravo 
diskriminacije, in sicer na pripravo 
priporočila Sveta o praktični ukrepih za 
pomoč državam članicam pri vključevanju 
Romov v širšo skupnost, ki ga je Komisija 
sprejela junija 2013, in orodja, kot je 
okvir delovne skupine LIME za 
ocenjevanje gospodarskega učinka 
migracij in politik vključevanja, saj ta 
ocena s tem, ko prikaže pomen trdnih 
migracijskih politik in potrebo po celovitih 
prizadevanjih za povečanje trga dela in 
izboljšanje rezultatov izobraževanja 
migrantov, lahko migracije in 
vključevanje odločno uvrsti med 
prednostne naloge na nacionalni ravni in 
ravni EU; 

Or. en

Predlog spremembe 291
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 49 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

49a. obžaluje, da ocene učinka niso bile 
vedno zadostne in da niso vedno 
omogočale objektivne ocene stroškov 
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novih ukrepov; opozarja na to, da je treba 
preprečiti kakršno koli odvečno 
birokracijo;

Or. fr

Predlog spremembe 292
Timothy Kirkhope

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. pozdravlja pobudo Komisije za 
pripravo pregleda stanja na področju 
pravosodja v EU, katerega namen je 
zagotoviti visokokakovosten pravosodni 
sistem na področju civilnega, 
gospodarskega in upravnega prava, saj je 
konkretno izvajanje zakonov ne nazadnje v 
rokah sodišč; poziva k izvajanju pregledov 
stanja pravosodja, da se ocenijo vsa 
področja pravosodja, vključno s kazenskim 
pravosodjem in vsemi horizontalnimi 
vprašanji; predlaga, da se vključijo tudi 
podatki o stanju pravne države, 
demokracije in temeljnih pravic ter 
uresničevanju evropskih vrednot (člen 2 
Pogodbe o Evropski uniji (PEU)) v vseh 
državah članicah;

50. pozdravlja pobudo Komisije za 
pripravo pregleda stanja na področju 
pravosodja v EU, katerega namen je 
zagotoviti visokokakovosten pravosodni 
sistem na področju civilnega, 
gospodarskega in upravnega prava, saj je 
konkretno izvajanje zakonov ne nazadnje v 
rokah sodišč; poziva k izvajanju pregledov 
stanja pravosodja, da se ocenijo vsa 
področja pravosodja, vključno s kazenskim 
pravosodjem in vsemi horizontalnimi 
vprašanji; predlaga, da se vključijo tudi 
podatki o stanju pravne države, 
demokracije in temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 293
Tadeusz Zwiefka

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. pozdravlja pobudo Komisije za 
pripravo pregleda stanja na področju 

50. pozdravlja pobudo Komisije za 
pripravo pregleda stanja na področju 
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pravosodja v EU, katerega namen je 
zagotoviti visokokakovosten pravosodni 
sistem na področju civilnega, 
gospodarskega in upravnega prava, saj je 
konkretno izvajanje zakonov ne nazadnje v 
rokah sodišč; poziva k izvajanju pregledov 
stanja pravosodja, da se ocenijo vsa 
področja pravosodja, vključno s kazenskim 
pravosodjem in vsemi horizontalnimi 
vprašanji; predlaga, da se vključijo tudi 
podatki o stanju pravne države, 
demokracije in temeljnih pravic ter 
uresničevanju evropskih vrednot (člen 2 
Pogodbe o Evropski uniji (PEU)) v vseh 
državah članicah;

pravosodja v EU, katerega namen je 
zagotoviti visokokakovosten pravosodni 
sistem na področju civilnega, 
gospodarskega in upravnega prava, saj je 
konkretno izvajanje zakonov ne nazadnje v 
rokah sodišč; poziva k izvajanju pregledov 
stanja pravosodja, da se ocenijo vsa 
področja pravosodja v pristojnosti 
Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 294
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. pozdravlja pobudo Komisije za 
pripravo pregleda stanja na področju 
pravosodja v EU, katerega namen je 
zagotoviti visokokakovosten pravosodni 
sistem na področju civilnega, 
gospodarskega in upravnega prava, saj je 
konkretno izvajanje zakonov ne nazadnje v 
rokah sodišč; poziva k izvajanju pregledov 
stanja pravosodja, da se ocenijo vsa 
področja pravosodja, vključno s kazenskim 
pravosodjem in vsemi horizontalnimi 
vprašanji; predlaga, da se vključijo tudi 
podatki o stanju pravne države, 
demokracije in temeljnih pravic ter 
uresničevanju evropskih vrednot (člen 2 
Pogodbe o Evropski uniji (PEU)) v vseh 
državah članicah;

50. pozdravlja pobudo Komisije za 
pripravo pregleda stanja na področju 
pravosodja v EU, katerega namen je 
zagotoviti visokokakovosten pravosodni 
sistem na področju civilnega, 
gospodarskega in upravnega prava, saj je 
konkretno izvajanje zakonov ne nazadnje v 
rokah sodišč; poziva k izvajanju pregledov 
stanja pravosodja, da se ocenijo vsa 
področja pravosodja, vključno s kazenskim 
pravosodjem in vsemi horizontalnimi 
vprašanji; predlaga posodobitev pregledov 
stanja, da bodo prednostno obravnavali 
tudi spremljanje diskriminacije etničnih 
manjšin, migrantov in drugih 
zapostavljenih skupin; predlaga, da se 
vključijo tudi podatki o stanju pravne 
države, demokracije in temeljnih pravic ter 
uresničevanju evropskih vrednot (člen 2 
Pogodbe o Evropski uniji (PEU)) v vseh 
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državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 295
Renate Weber

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. pozdravlja pobudo Komisije za 
pripravo pregleda stanja na področju 
pravosodja v EU, katerega namen je 
zagotoviti visokokakovosten pravosodni 
sistem na področju civilnega, 
gospodarskega in upravnega prava, saj je 
konkretno izvajanje zakonov ne nazadnje
v rokah sodišč; poziva k izvajanju
pregledov stanja pravosodja, da se ocenijo 
vsa področja pravosodja, vključno s 
kazenskim pravosodjem in vsemi 
horizontalnimi vprašanji; predlaga, da se 
vključijo tudi podatki o stanju pravne 
države, demokracije in temeljnih pravic ter 
uresničevanju evropskih vrednot (člen 2 
Pogodbe o Evropski uniji (PEU)) v vseh 
državah članicah;

50. pozdravlja pobudo Komisije za 
pripravo pregleda stanja na področju 
pravosodja v EU, katerega namen je 
zagotoviti visokokakovosten pravosodni 
sistem na področju civilnega, 
gospodarskega in upravnega prava, saj je 
konkretno izvajanje zakonov v rokah 
sodišč; poziva k razširitvi izvajanja
pregledov stanja pravosodja, da se ocenijo 
vsa področja pravosodja, vključno s 
kazenskim pravosodjem in vsemi 
horizontalnimi vprašanji, saj so na tem 
področju temeljne pravice neposredno 
prizadete; predlaga, da se vključijo tudi 
podatki o stanju pravne države, 
demokracije in temeljnih pravic ter 
uresničevanju evropskih vrednot (člen 2 
Pogodbe o Evropski uniji (PEU)) v vseh 
državah članicah, zlasti v zvezi z razvojem 
„novega mehanizma“ na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 296
Véronique Mathieu Houillon, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. pozdravlja pobudo Komisije za 50. pozdravlja pobudo Komisije za 
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pripravo pregleda stanja na področju 
pravosodja v EU, katerega namen je 
zagotoviti visokokakovosten pravosodni 
sistem na področju civilnega, 
gospodarskega in upravnega prava, saj je 
konkretno izvajanje zakonov ne nazadnje v 
rokah sodišč; poziva k izvajanju pregledov 
stanja pravosodja, da se ocenijo vsa 
področja pravosodja, vključno s 
kazenskim pravosodjem in vsemi 
horizontalnimi vprašanji; predlaga, da se 
vključijo tudi podatki o stanju pravne 
države, demokracije in temeljnih pravic 
ter uresničevanju evropskih vrednot (člen 
2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU)) v vseh 
državah članicah;

pripravo pregleda stanja na področju 
pravosodja v EU, katerega namen je 
zagotoviti visokokakovosten pravosodni
sistem na področju civilnega, 
gospodarskega in upravnega prava, saj je 
konkretno izvajanje zakonov ne nazadnje v 
rokah sodišč;

Or. fr

Predlog spremembe 297
Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. pozdravlja pobudo Komisije za 
pripravo pregleda stanja na področju 
pravosodja v EU, katerega namen je 
zagotoviti visokokakovosten pravosodni 
sistem na področju civilnega, 
gospodarskega in upravnega prava, saj je 
konkretno izvajanje zakonov ne nazadnje v 
rokah sodišč; poziva k izvajanju pregledov 
stanja pravosodja, da se ocenijo vsa 
področja pravosodja, vključno s kazenskim 
pravosodjem in vsemi horizontalnimi 
vprašanji; predlaga, da se vključijo tudi 
podatki o stanju pravne države, 
demokracije in temeljnih pravic ter 
uresničevanju evropskih vrednot (člen 2 
Pogodbe o Evropski uniji (PEU)) v vseh 
državah članicah;

50. pozdravlja pobudo Komisije za 
pripravo pregleda stanja na področju 
pravosodja v EU, katerega namen je 
zagotoviti visokokakovosten pravosodni 
sistem na področju civilnega, 
gospodarskega in upravnega prava, saj je 
konkretno izvajanje zakonov ne nazadnje v 
rokah sodišč; poziva k izvajanju pregledov 
stanja pravosodja, da se ocenijo vsa 
področja pravosodja, vključno s kazenskim 
pravosodjem in vsemi horizontalnimi 
vprašanji; predlaga posodobitev pregledov 
stanja, da bodo prednostno obravnavali 
tudi spremljanje diskriminacije etničnih 
manjšin, migrantov in drugih 
zapostavljenih skupin; predlaga, da se 
vključijo tudi podatki o stanju pravne 
države, demokracije in temeljnih pravic ter 
uresničevanju evropskih vrednot (člen 2 
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Pogodbe o Evropski uniji (PEU)) v vseh 
državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 298
Luigi Berlinguer

Predlog resolucije
Odstavek 50 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

50a. poudarja, da imajo visokokakovostni 
pravosodni sistemi lahko ključno vlogo pri 
povrnitvi zaupanja, saj zagotavljajo 
vrnitev k rasti in prispevajo k stabilnosti;
poudarja, da so predvidljive, pravočasne 
in izvršljive sodne odločbe pomembne 
strukturne komponente privlačnega 
poslovnega okolja, kot je navedeno v 
sporočilu Evropske komisije z naslovom 
„Pregled stanja na področju pravosodja v 
EU: orodje za spodbujanje učinkovitega 
pravosodja in rasti“1; 
__________________
1 Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropski centralni 
banki, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij 
COM(2013) 160 final;

Or. en

Predlog spremembe 299
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. poziva Komisijo, naj nameni več 51. poziva Komisijo, naj nameni več 
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pozornosti nadziranju in zagotavljanju 
konkretnega izvajanja zakonodaje EU s 
strani držav članic; ugotavlja, da je to treba 
početi, ko gre za pravice državljanov, od 
prvega dne veljavnosti akta; meni, da je na 
tem področju treba storiti še več in da bi 
bilo treba opredeliti razloge za vsako 
neizvajanje zakonodaje EU;

pozornosti nadziranju in zagotavljanju 
konkretnega izvajanja zakonodaje EU s 
strani držav članic; ugotavlja, da je to treba 
početi, ko gre za pravice državljanov,
prebivalcev in migrantov, od prvega dne 
veljavnosti akta; meni, da je na tem 
področju treba storiti še več in da bi bilo 
treba opredeliti razloge za vsako 
neizvajanje zakonodaje EU;

Or. en

Predlog spremembe 300
Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. poziva Komisijo, naj nameni več 
pozornosti nadziranju in zagotavljanju 
konkretnega izvajanja zakonodaje EU s 
strani držav članic; ugotavlja, da je to treba 
početi, ko gre za pravice državljanov, od 
prvega dne veljavnosti akta; meni, da je na 
tem področju treba storiti še več in da bi 
bilo treba opredeliti razloge za vsako 
neizvajanje zakonodaje EU;

51. poziva Komisijo, naj nameni več 
pozornosti nadziranju in zagotavljanju 
konkretnega izvajanja zakonodaje EU s 
strani držav članic; ugotavlja, da je to treba 
početi, ko gre za pravice državljanov,
prebivalcev in migrantov, od prvega dne 
veljavnosti akta; meni, da je na tem 
področju treba storiti še več in da bi bilo 
treba opredeliti razloge za vsako 
neizvajanje zakonodaje EU;

Or. en

Predlog spremembe 301
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. poziva Komisijo, naj nameni več 
pozornosti nadziranju in zagotavljanju 
konkretnega izvajanja zakonodaje EU s 

51. ob upoštevanju velike vrzeli med 
sprejetimi politikami in njihovim 
izvajanjem na nacionalni ravni, ki 
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strani držav članic; ugotavlja, da je to treba 
početi, ko gre za pravice državljanov, od 
prvega dne veljavnosti akta; meni, da je na 
tem področju treba storiti še več in da bi 
bilo treba opredeliti razloge za vsako 
neizvajanje zakonodaje EU;

prispeva k vse bolj zapletenemu in 
nedoslednemu okviru, poziva Komisijo, 
naj nameni več pozornosti nadziranju in 
zagotavljanju konkretnega izvajanja 
zakonodaje EU s strani držav članic;
ugotavlja, da je to treba početi, ko gre za 
pravice državljanov, od prvega dne 
veljavnosti akta; meni, da je na tem 
področju treba storiti še več in da bi bilo 
treba opredeliti, utemeljiti in obravnavati
razloge za vsako neizvajanje zakonodaje 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 302
Eva Lichtenberger

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. poziva Komisijo, naj nameni več 
pozornosti nadziranju in zagotavljanju
konkretnega izvajanja zakonodaje EU s 
strani držav članic; ugotavlja, da je to treba 
početi, ko gre za pravice državljanov, od 
prvega dne veljavnosti akta; meni, da je na 
tem področju treba storiti še več in da bi 
bilo treba opredeliti razloge za vsako 
neizvajanje zakonodaje EU;

51. poziva Komisijo, naj nadziranje in 
zagotavljanje konkretnega izvajanja 
zakonodaje EU s strani držav članic uvrsti 
med prednostne politične naloge;
ugotavlja, da je to treba početi, ko gre za 
pravice državljanov, od prvega dne 
veljavnosti akta; meni, da je na tem 
področju treba storiti še več in da bi bilo 
treba opredeliti razloge za vsako 
neizvajanje zakonodaje EU;

Or. en

Predlog spremembe 303
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 51
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Predlog resolucije Predlog spremembe

51. poziva Komisijo, naj nameni več 
pozornosti nadziranju in zagotavljanju 
konkretnega izvajanja zakonodaje EU s 
strani držav članic; ugotavlja, da je to 
treba početi, ko gre za pravice 
državljanov, od prvega dne veljavnosti 
akta; meni, da je na tem področju treba 
storiti še več in da bi bilo treba opredeliti 
razloge za vsako neizvajanje zakonodaje 
EU;

51. poziva Komisijo, naj nameni več 
pozornosti nadziranju in zagotavljanju 
konkretnega izvajanja zakonodaje EU s 
strani držav članic; meni, da je na tem 
področju treba storiti še več in da bi bilo 
treba opredeliti razloge za vsako 
neizvajanje zakonodaje EU;

Or. fr

Predlog spremembe 304
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. meni, da je za izboljšanje kakovosti 
zakonodaje EU na območju svobode, 
varnosti in pravice potrebno skupno 
prizadevanje držav članic in evropskih 
institucij, da se izboljša izmenjava 
informacij o posameznih nacionalnih 
sistemih in zagotovijo točne pravne 
informacije (o veljavni 
nacionalni/regionalni zakonodaji in 
standardih) ter informacije o izvajanju in 
praksah;

52. meni, da je za izboljšanje kakovosti 
zakonodaje EU na območju svobode, 
varnosti in pravice potrebno skupno 
prizadevanje držav članic in evropskih 
institucij, da se izboljša izmenjava 
informacij o posameznih nacionalnih 
sistemih in zagotovijo točne pravne 
informacije (o veljavni 
nacionalni/regionalni zakonodaji in 
standardih) – ob zagotavljanju varstva 
temeljnih pravic – ter informacije o 
izvajanju in praksah;

Or. en

Predlog spremembe 305
Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 52



AM\1001332SL.doc 157/161 PE516.857v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. meni, da je za izboljšanje kakovosti 
zakonodaje EU na območju svobode, 
varnosti in pravice potrebno skupno 
prizadevanje držav članic in evropskih 
institucij, da se izboljša izmenjava 
informacij o posameznih nacionalnih 
sistemih in zagotovijo točne pravne 
informacije (o veljavni 
nacionalni/regionalni zakonodaji in 
standardih) ter informacije o izvajanju in 
praksah;

52. meni, da je za izboljšanje kakovosti 
zakonodaje EU na območju svobode, 
varnosti in pravice potrebno skupno 
prizadevanje držav članic in evropskih 
institucij, da se izboljša izmenjava 
informacij o posameznih nacionalnih 
sistemih in zagotovijo točne pravne 
informacije (o veljavni 
nacionalni/regionalni zakonodaji in 
standardih) – ob zagotavljanju varstva 
temeljnih pravic – ter informacije o 
izvajanju in praksah;

Or. en

Predlog spremembe 306
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. meni, da je za izboljšanje kakovosti 
zakonodaje EU na območju svobode, 
varnosti in pravice potrebno skupno 
prizadevanje držav članic in evropskih 
institucij, da se izboljša izmenjava 
informacij o posameznih nacionalnih 
sistemih in zagotovijo točne pravne 
informacije (o veljavni 
nacionalni/regionalni zakonodaji in 
standardih) ter informacije o izvajanju in 
praksah;

52. meni, da je za izboljšanje kakovosti 
zakonodaje EU na območju svobode, 
varnosti in pravice potrebno skupno 
prizadevanje držav članic in evropskih 
institucij, da se izboljša izmenjava 
informacij o posameznih nacionalnih 
sistemih in zagotovijo točne pravne 
informacije (o veljavni 
nacionalni/regionalni zakonodaji in 
standardih) ter informacije o izvajanju in 
praksah; poziva k boljšemu usklajevanju 
med institucijami;

Or. fr

Predlog spremembe 307
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier
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Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. izraža obžalovanje, ker Svet pogosto 
uporablja strateške dokumente, kot sta 
strategija za boj proti drogam in strategija 
notranje varnosti, ki se sprejemajo brez 
kakršnega koli sodelovanja Parlamenta;

53. obžaluje, da Svet ne omogoča večje 
vključitve Parlamenta v pripravo 
strateških dokumentov, kot sta strategija 
za boj proti drogam in strategija notranje 
varnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 308
Timothy Kirkhope

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. meni, da je razvoj evropske 
pravosodne kulture ključni pogoj za 
uresničitev območja svobode, varnosti in 
pravice za državljane; v ta namen poziva, 
da je treba nameniti veliko več pozornosti 
in sredstev pravosodnemu usposabljanju 
na ravni EU za vse pravne strokovnjake; 
poudarja pomen uporabe „pristopa od 
spodaj navzgor“ pri programih 
pravosodnega usposabljanja, 
zagotavljanja večje dostopnosti virov 
informacij o evropskem pravu prek 
spletnih tehnologij (kot je portal e-
pravosodja), izpopolnjevanja znanja 
sodnikov o evropskem pravu in 
jezikovnega znanja zaposlenih v 
pravosodju ter vzpostavitve in vzdrževanja 
omrežij na tem področju; ugotavlja, da je 
enako pomembno usposabljanje policistov 
z evropsko razsežnostjo;

54. meni, da bo zagotavljanje večje 
dostopnosti virov informacij o evropskem 
pravu prek spletnih tehnologij (kot je portal 
e-pravosodja), izpopolnjevanja znanja 
sodnikov o evropskem pravu in 
jezikovnega znanja zaposlenih v 
pravosodju ter vzpostavitve in vzdrževanja 
omrežij na tem področju pripomoglo k 
boljši uporabi evropskega prava, 
delovanju vzajemnega priznavanja in 
dobremu sodelovanju med državami 
članicami;

Or. en



AM\1001332SL.doc 159/161 PE516.857v01-00

SL

Predlog spremembe 309
Claude Moraes

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. meni, da je razvoj evropske pravosodne 
kulture ključni pogoj za uresničitev 
območja svobode, varnosti in pravice za 
državljane; v ta namen poziva, da je treba 
nameniti veliko več pozornosti in sredstev 
pravosodnemu usposabljanju na ravni EU 
za vse pravne strokovnjake; poudarja 
pomen uporabe „pristopa od spodaj 
navzgor“ pri programih pravosodnega 
usposabljanja, zagotavljanja večje 
dostopnosti virov informacij o evropskem 
pravu prek spletnih tehnologij (kot je portal 
e-pravosodja), izpopolnjevanja znanja 
sodnikov o evropskem pravu in 
jezikovnega znanja zaposlenih v 
pravosodju ter vzpostavitve in vzdrževanja 
omrežij na tem področju; ugotavlja, da je 
enako pomembno usposabljanje policistov 
z evropsko razsežnostjo;

54. meni, da je razvoj evropske pravosodne 
kulture ključni pogoj za uresničitev 
območja svobode, varnosti in pravice za 
državljane; v ta namen poziva, da je treba 
nameniti veliko več pozornosti in sredstev 
pravosodnemu usposabljanju na ravni EU 
za vse pravne strokovnjake; poudarja 
pomen uporabe „pristopa od spodaj 
navzgor“ pri programih pravosodnega 
usposabljanja, zagotavljanja večje 
dostopnosti virov informacij o evropskem 
pravu prek spletnih tehnologij (kot je portal 
e-pravosodja), izpopolnjevanja znanja 
sodnikov o evropskem pravu in 
jezikovnega znanja zaposlenih v 
pravosodju ter vzpostavitve in vzdrževanja 
omrežij na tem področju; ugotavlja, da je 
enako pomembno usposabljanje policistov 
z evropsko in medkulturno občutljivo
razsežnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 310
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. meni, da je razvoj evropske pravosodne 
kulture ključni pogoj za uresničitev 
območja svobode, varnosti in pravice za 
državljane; v ta namen poziva, da je treba 
nameniti veliko več pozornosti in sredstev
pravosodnemu usposabljanju na ravni EU 
za vse pravne strokovnjake; poudarja 

54. meni, da je razvoj evropske pravosodne
in policijske kulture ključni pogoj za 
uresničitev območja svobode, varnosti in
pravice za državljane; v ta namen poziva, 
da je treba nameniti veliko več pozornosti 
in sredstev usposabljanju na ravni EU za 
vse pravne strokovnjake in pripadnike 
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pomen uporabe „pristopa od spodaj 
navzgor“ pri programih pravosodnega 
usposabljanja, zagotavljanja večje 
dostopnosti virov informacij o evropskem 
pravu prek spletnih tehnologij (kot je portal 
e-pravosodja), izpopolnjevanja znanja 
sodnikov o evropskem pravu in 
jezikovnega znanja zaposlenih v 
pravosodju ter vzpostavitve in vzdrževanja 
omrežij na tem področju; ugotavlja, da je 
enako pomembno usposabljanje policistov 
z evropsko razsežnostjo;

policije; poudarja pomen uporabe „pristopa 
od spodaj navzgor“ pri programih 
pravosodnega usposabljanja, zagotavljanja 
večje dostopnosti virov informacij o 
evropskem pravu prek spletnih tehnologij
(kot je portal e-pravosodja), 
izpopolnjevanja znanja sodnikov o 
evropskem pravu in jezikovnega znanja 
zaposlenih v pravosodju in policiji ter 
vzpostavitve in vzdrževanja omrežij na tem 
področju, pa tudi vseh drugih ukrepov za 
poenostavitev vsakodnevnega sodelovanja 
med zadevnimi akterji;

Or. fr

Predlog spremembe 311
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. meni, da so za območje svobode, 
varnosti in pravice potrebne smernice, 
skladnost in primerjalne analize, ki bi jih 
bilo treba zagotoviti v skladu s členom 
17(1) PEU; predlaga, da se vse tri ustanove 
dogovorijo o večletnem načrtovanju 
programov v skladu s to določbo PEU;
poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne 
ukrepe, da se to uresniči, in na podlagi tega 
predloži predlog;

55. meni, da so za območje svobode, 
varnosti in pravice ter za resnično 
varovanje pravic državljanov potrebne 
smernice, skladnost in primerjalne analize, 
ki bi jih bilo treba zagotoviti v skladu s 
členom 17(1) PEU; predlaga, da se vse tri 
ustanove dogovorijo o večletnem 
načrtovanju programov v skladu s to 
določbo PEU; poziva Komisijo, naj 
sprejme ustrezne ukrepe, da se to uresniči, 
in na podlagi tega predloži predlog;

Or. en

Predlog spremembe 312
Véronique Mathieu Houillon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 56
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Predlog resolucije Predlog spremembe

56. zahteva, da se vsako prihodnje 
načrtovanje programov pripravi v duhu 
Lizbonske pogodbe in s sodelovanjem 
Parlamenta, Sveta in Komisije; je 
seznanjen s sklepi Evropskega sveta z dne 
27. in 28. junija letos, v skladu s katerimi 
bo Evropski svet „na svojem zasedanju 
junija 2014 razpravljal o opredelitvi 
strateških smernic za zakonodajno in 
operativno načrtovanje na območju 
svobode, varnosti in pravice (na podlagi 
člena 68 PDEU)“, in meni, da predvideni 
časovni razpored ni primeren;

56. zahteva, da se vsako prihodnje 
načrtovanje programov pripravi v duhu 
Lizbonske pogodbe in s sodelovanjem 
Parlamenta, Sveta in Komisije; meni, da se
je treba osredotočiti na izvajanje in 
utrditev že obstoječih instrumentov ter da 
bi moral biti prihodnji program zato 
kratek in uravnotežen; je seznanjen s 
sklepi Evropskega sveta z dne 27. in 28. 
junija letos, v skladu s katerimi bo 
Evropski svet „na svojem zasedanju junija 
2014 razpravljal o opredelitvi strateških 
smernic za zakonodajno in operativno 
načrtovanje na območju svobode, varnosti 
in pravice (na podlagi člena 68 PDEU)“, in 
meni, da predvideni časovni razpored ni 
primeren;

Or. fr


