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Predlog spremembe 1
Diana Wallis

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. 
julija 2008 o vlogi nacionalnih sodnikov v 
evropskem sodnem sistemu,

Or.en

Predlog spremembe 2
Diana Wallis

Predlog resolucije
Odstavek 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da poskuša Komisija prek 
pilotnega projekta EU okrepiti zaveze, 
sodelovanje in partnerstvo z državami 
članicami* in v tesnem sodelovanju z 
nacionalnimi upravami preučuje, kako 
izvajati zakonodajo Evropske unije; meni, 
da gre pri tem za obliko medvladnega 
sodelovanja, ki nadomešča dolžnost 
Komisije iz člena 17 Pogodbe o Evropski 
uniji, da „skrbi za uporabo Pogodb in 
ukrepov, ki jih institucije sprejmejo na 
njuni podlagi”;

2. ugotavlja, da poskuša Komisija prek 
pilotnega projekta EU okrepiti zaveze, 
sodelovanje in partnerstvo z državami 
članicami1 in v tesnem sodelovanju z 
nacionalnimi upravami preučuje, kako 
izvajati zakonodajo Evropske unije; meni, 
da ta pobuda ustreza novi potrebi, ki je 
nastala s sprejetjem Lizbonske pogodbe, 
in sicer po sodelovanju med vsemi 
institucijami Evropske unije v korist 
dobro delujoče Unije, ki v središče 
postavlja državljana;

Or.en

Predlog spremembe 3
Diana Wallis

Predlog resolucije
Odstavek 3 

                                               
1 Poročilo o oceni pilotnega projekta EU, str. 2.
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se po eni strani zdi, kot da 
imajo državljani poglavitno vlogo pri 
zagotavljanju spoštovanja zakonodajo EU 
v praksi*, po drugi strani pa so v pilotnem 
projektu EU še v večji meri izključeni iz 
nadaljnjih postopkov; meni, da to ni v 
skladu s slovesnimi izjavami iz pogodb, da 
se „odločitve sprejemajo čim bolj javno in 
v kar najtesnejši povezavi z državljani” 
(člen 1 PEU), da institucije Unije „pri 
svojem delu kar najbolj upoštevajo načelo 
javnosti delovanja” (člen 15 PDEU) in da 
„Unija pri vseh svojih dejavnostih upošteva 
načelo enakosti svojih državljanov, ki so 
deležni enake obravnave s strani njenih 
institucij” (člen 9 PEU);

3. ugotavlja, da se po eni strani zdi, kot da 
imajo državljani poglavitno vlogo pri 
zagotavljanju spoštovanja zakonodaje EU 
v praksi1, po drugi strani pa bi lahko bili v 
pilotnem projektu EU še v večji meri 
izključeni iz nadaljnjih postopkov; meni, 
da bi bilo treba takšen razplet preprečiti z 
obravnavo pilotnega projekta kot 
alternative „mediaciji“, pri katerem 
državljani polno sodelujejo in so vanj 
vključeni kot začetni pritožnik; meni, da 
bi se tako bolje odražal cilj Pogodbe, da se
„odločitve sprejemajo čim bolj javno in v 
kar najtesnejši povezavi z državljani” (člen 
1 PEU), da institucije Unije „pri svojem 
delu kar najbolj upoštevajo načelo javnosti 
delovanja” (člen 15 PDEU) in da „Unija 
pri vseh svojih dejavnostih upošteva načelo 
enakosti svojih državljanov, ki so deležni 
enake obravnave s strani njenih institucij” 
(člen 9 PEU);

Or.en

Predlog spremembe 4
Eva Lichtenberger

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 a. ugotavlja, da je Komisija za delovanje 
pilotskega projekta EU vzpostavila 
„zaupno podatkovno bazo“2 za 
komunikacijo med službami Komisije in 
organi držav članic, kar dokazuje, da so 
državljani dejansko izključeni iz 
komunikacije med Komisijo in državami 
članicami; poziva Komisijo, naj 

                                               
1 Sporočilo Komisije iz leta 2002, str. 5: „Komisija je vedno priznavala ključno vlogo, ki jo pri odkrivanju 
kršitev prava Skupnosti igrajo pritožniki.”
2 Poročilo Komisije z naslovom Poročilo o oceni pilotnega projekta EU, KOM(2010)0070, str. 2.
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Parlamentu omogoči pravi dostop do te 
podatkovne baze, da bo lahko opravljal 
svojo funkcijo nadzora nad tem, kako 
Komisija opravlja svojo funkcijo 
varuhinje Pogodb;

Or.en

Predlog spremembe 5
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 a. poudarja, da je dejavna vloga 
državljanov Evropske unije jasno 
navedena v Pogodbi o Evropski uniji, 
zlasti v zvezi s pobudo evropskih 
državljanov; meni, da je možnost, ki 
državljanom omogoča oblikovanje 
zakonodajnega programa, tudi 
neposredno povezana z njihovo dejansko 
in pomembno vlogo pri zagotavljanju 
pravilne uporabe in spoštovanja 
zakonodaje Evropske unije ter 
preglednosti in gotovosti zadevnih 
postopkov;

Or.en

Predlog spremembe 6
Eva Lichtenberger

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4 a. želi zagotoviti, da bi Komisija še 
naprej zagotavljala podrobne podatke o 
vseh vrstah kršitev in da bi bili vsi ti 
podatki neovirano dostopni Parlamentu, 
da bi ta lahko opravljal svojo funkcijo 
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nadzora nad tem, kako Komisija opravlja 
svojo funkcijo varuhinje Pogodb; 
primerjanje in razvrščanje teh podatkov bi 
moralo biti v skladu s prejšnjimi letnimi 
poročili, da bi Parlamentu pomagali pri 
pripravi smiselnih ocen napredka 
Komisije, ne glede na to, ali je kršitev 
obravnavana prek pilotnega projekta EU 
ali s prvotnim postopkom za ugotavljanje 
kršitev;

Or.en

Predlog spremembe 7
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4 a. ugotavlja, da zamude pri pravilni 
uporabi in prenosu zakonodaje Evropske 
unije neposredno vplivajo na vsakdanje 
življenje državljanov in uživanje njihovih 
pravic; opozarja na visoke stroške zaradi 
neupoštevanja in neuporabe zakonodaje 
EU ter posledično pomanjkanje zaupanja 
v evropske institucije;

Or.en

Predlog spremembe 8
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5 a. opozarja, da je Odbor za pravne 
zadeve pred nedavnim ustanovil delovno 
skupino za upravno pravo EU, da bi 
preučila, ali je mogoča kodifikacija 
upravnega prava EU in kaj bi takšen 
projekt vključeval v praksi; meni, da bi 
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bilo treba rezultate te delovne skupine 
upoštevati pri razpravah o evropskem 
upravnem zakoniku;

Or.en

Predlog spremembe 9
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 a. opozarja, da ima Komisija kot 
varuhinja Pogodb glavno vlogo pri 
zagotavljanju tega, da države članice 
pravilno in pravočasno uporabljajo 
zakonodajo Evropske unije; spodbuja 
Komisijo, naj uporabi vse pristojnosti, ki 
so ji dodeljene s Pogodbami, zlasti nove 
določbe člena 260 PDEU v zvezi z 
neizpolnjevanjem obveznosti o obvestilu 
glede ukrepov o prenosu direktiv;

Or.en

Predlog spremembe 10
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8 a. s posebnim zanimanjem ugotavlja, da 
se je Komisija zavezala sistematičnemu 
ocenjevanju odgovora na pritožbo, ki jo 
poda država članica; poziva Komisijo, naj 
takšno oceno poda z veliko pozornostjo in 
po skrbni preučitvi zadeve; poziva k 
pojasnitvi vloge pritožnika v procesu 
ocenjevanja;

Or.en
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Predlog spremembe 11
Sebastian Valentin Bodu

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. meni, da bi morala Komisija ob 
začetku postopka za ugotavljanje kršitev 
proti državi članici izdati tudi sporočilo, 
da lahko prizadeti državljani zadevne 
države članice pred nacionalnimi sodišči 
ugovarjajo dejanju, s katerim je bila 
kršena zakonodaja EU;

Or.en

Predlog spremembe 12
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. opozarja na svojo resolucijo z dne 
17. junija 2010 o izobraževanju 
pravosodnih organov v civilnih in 
trgovskih zadevah; meni, da je zelo 
pomembno okrepiti izobraževanje 
pravosodnih organov tudi z vidika 
akcijskega načrta za izvajanje 
stockholmskega programa;

Or.en


