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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. obžaluje, da v državah članicah, potrošniki in podjetja, pa tudi zaposleni na pravnem 
področju in zveze za zaščito potrošnikov v glavnem poznajo zgolj državno pravno pomoč, 
ne pa tudi evropske;

2. meni, da tudi drugi evropski postopki, kot je denimo evropski postopek v sporih majhne 
vrednosti1, niso poznani,s sedanjo informacijsko politiko pa se to tudi ne bo bistveno 
spremenilo;

3. poziva k ustanovitvi skupine odvetnikov, med katerimi bi bilo mogoče preprosto z izbiro 
jezika oz. jezikov, ki jih govorijo, in pravnih sistemov, ki jih poznajo, poiskati odvetnike 
za prejemnike evropske pravne pomoči;

4. meni, da je priporočljivo imenovati osrednji organ za vsako državo članico, ki bo 
sprejemal zahteve za pravno pomoč in jo posredoval;

5. opozarja, da uporabnikom ni prijazno, da tako na spletnem mestu Evropskega 
pravosodnega atlasa za civilne zadeve kakor tudi na evropskem portalu e-pravosodje ni 
možno prenesti ali tiskati obrazcev za pravno pomoč ali drugih obrazcev ; poziva 
Komisijo, naj to nemudoma spremeni;

6. poudarja, da Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zahtevah, navedena v 
poročilu, sicer nudi informacije o pravni pomoči, vendar so bile te nazadnje posodobljene 
12. julija 2007;

7. meni, da je treba pri določanju gospodarskih meril za odobritev pravne pomoči upoštevati 
različne življenjske stroške v državah članicah;

8. v nasprotju s Komisijo meni, da si morajo države članice bolj prizadevati, da bi izpolnile 
člen 18 Direktive 2003/8/ES (obveščanje);

9. poziva Komisijo, naj potrošnike in podjetja bolje obvešča o evropskih ukrepih v zvezi s 
civilnimi in gospodarskimi spori ter o možnostih, povezanih z njimi, ter naj podpira in 
spodbuja evropske kampanje obveščanja;

10. poziva Komisijo, naj predloži revidiran predlog, ki bo odpravil v njenem poročilu 
(COM(2012)0071) navedene pomanjkljivosti, nejasne razlage in neupoštevane situacije, 
ter poskrbi za nadaljnje poenotenje predpisov držav članic, da se preprečijo nadaljnji 
nesporazumi in pravne vrzeli;

                                               
1 Uredba (ES) št. 861/2007.


