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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o 26. letnem poročilu o spremljanju uporabe prava Evropske unije (2008)
(2010/2076(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju poročila Komisije o oceni pilotnega projekta EU (KOM(2010)0070),

– ob upoštevanju 25. letnega poročila Komisije o spremljanju uporabe prava Skupnosti 
(2007) (KOM(2008)0777),

– ob upoštevanju delovnih dokumentov služb Komisije (SEK(2009)1683, SEK(2009)1684, 
SEK(2009)1685 in SEK(2010)0182),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. septembra 2007 z naslovom „Evropa 
rezultatov - uporaba prava skupnosti“ (KOM(2007)0502),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. marca 2002 o odnosih s pritožnikom v zvezi 
s kršitvami prava Skupnosti (KOM(2002)0141),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. februarja 2008 o 23. letnem poročilu Komisije o 
nadzoru uporabe prava Skupnosti (2005)1,

– ob upoštevanju člena 119(1) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za notranji trg in 
varstvo potrošnikov in Odbora za peticije (A7-0000/2010),

1. obžaluje, da Komisija ni odgovorila na vprašanja, ki jih je postavil Parlament v dosedanjih 
resolucijah, zlasti v omenjeni resoluciji z dne 21. februarja 2008; ugotavlja, da ni bilo 
izboljšav glede preglednosti, še zlasti v zvezi s pilotnim projektom EU in vprašanjem 
človeških virov;

2. ugotavlja, da poskuša Komisija prek pilotnega projekta EU okrepiti zaveze, sodelovanje in 
partnerstvo z državami članicami2 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”;

3. ugotavlja, da se po eni strani zdi, kot da imajo državljani poglavitno vlogo pri 
zagotavljanju spoštovanja zakonodajo EU v praksi3, 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 

                                               
1 UL C 184E, 6.8.2009, str. 63.
2 Poročilo o oceni pilotnega projekta EU, str. 2.
3 Sporočilo Komisije iz leta 2002, str. 5: „Komisija je vedno priznavala ključno vlogo, ki jo pri odkrivanju 
kršitev prava Skupnosti igrajo pritožniki”. 
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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);

4. je mnenja, da letna poročila Komisije o spremljanju uporabe prava Evropske unije v 
sedanji obliki državljanom in drugim institucijam ne nudijo zadostnih informacij o 
resničnem stanju uporabe zakonodaje EU, saj Komisija navaja le uradne postopke, ki so 
bili sproženi proti državam članicam, ki zakonodaje EU niso prenesle v nacionalne pravne 
sisteme; vendarle meni, da bi bilo za državljane in Parlament zelo koristno, če bi bili 
obveščeni o tem, kdaj Komisija sproži postopek zaradi nepravilnega ali slabega prenosa 
zakonodaje EU in kakšne so podrobnosti kršitev;

5. poziva Komisijo, naj oblikuje postopkovna pravila v obliki uredbe v skladu z novo pravno 
podlago iz člena 298 PDEU, ki določa različne vidike postopkov zaradi kršitev, med njimi 
obvestila, roke, pravico do zaslišanja, dolžnost obrazložitve itd., da bi tako zaščitili 
pravice državljanov in preglednost; opozarja Komisijo, da predstavlja njeno sporočilo iz 
leta 2002 pomembno oporno točko za oblikovanje omenjenih postopkovnih pravil;

6. opominja, da je Odbor za pravne zadevne nedavno soglasno sprejel pismo v podporo 
zahtevam vlagatelja peticije za uvedbo standardnega administrativnega postopka za 
nadzorovanje in izvajanje zakonodaje EU, ki bi upošteval diskrecijsko pravico Komisije, 
da odloči, kdaj in proti komu začne postopek zaradi kršitev, vendar bi to pravico omejeval 
z ustrezno upravno prakso1;

7. opozarja na resolucijo Parlamenta s 4. februarja 2010 o revidiranem okvirnem sporazumu 
med Parlamentom in Komisijo2, v katerem Parlament Komisijo poziva, naj mu da „na 
voljo povzetek informacij o vseh postopkih za ugotavljanje kršitev, sproženih na podlagi 
uradnega opomina, na zahtevo Parlamenta tudi za posamezne primere”3; 

8. poziva Komisijo, naj Parlamentu posreduje ustrezne podatke za izvedbo analize o dodani 
vrednosti, ki jo pilotni projekt EU prinaša obstoječemu procesu obravnave primerov 
kršitev, da bi utemeljili razširitev projekta; meni, da bi morali ti podatki na primer 
Parlamentu omogočati, da preveri, ali obdobje desetih tednov, ki ga imajo države članice 
na voljo za razrešitev konkretnega primera, še dodatno zavlačuje postopek za ugotavljanje 
kršitev, ki je že tako zelo dolgotrajen in časovno neomejen;

9. poziva Komisijo, naj nameni zadostna sredstva za to, da bo lahko popolnoma nadzorovala 
uporabo prava EU, sama sprožila postopke in oblikovala prednostne naloge za okrepljeno 
in bolj sistematično delovanje; poziva Komisijo, naj Parlamentu, kot je že večkrat 
zahteval, zagotovi jasne in izčrpne podatke o sredstvih, ki so v različnih generalnih 
direktoratih namenjena za obravnavo primerov kršitev, in o sredstvih, namenjenih 
pilotnemu projektu EU; opominja Komisijo, da se je Parlament zavezal k temu, da jo bo 

                                               
1 „Diskrecija je v sodobni vladi lahko nujno zlo; vseeno pa je absolutna diskrecija, skupaj z absolutnim 
pomanjkanjem preglednosti, v temeljnem nasprotju s pravno državo”, poročilo Frassoni (2005/2150(INI)) o 21. 
in 22. letnem poročilu Komisije o nadzoru uporabe prava Skupnosti (2003 in 2004), obrazložitev, str. 16.
2 Sprejeta besedila na ta dan, P7_TA(2010)0009.
3 Prav tam, odstavek 3(e), točka 5.
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podpiral v zvezi s povišanjem proračunskih sredstev za povečanje virov; 

10. opominja na obljubo Sveta, da bo države članice spodbujal, naj oblikujejo in objavijo 
razpredelnice, ki bodo prikazovale ujemanje med direktivami in nacionalnimi ukrepi za 
prenos zakonodaje; poudarja, da imajo takšne razpredelnice bistveno vlogo pri tem, da bo 
lahko Komisija učinkovito spremljala uporabo ukrepov v vseh državah članicah;

11. ugotavlja, da imajo nacionalna sodišča bistveno vlogo pri uporabi prava EU in v celoti 
podpira prizadevanja EU, da okrepi in uskladi usposabljanje za nacionalne sodnike, 
pravosodne delavce, uradnike in javne uslužbence v nacionalnih upravah;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču 
Evropske unije, Evropskemu varuhu človekovih pravic in parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

To poročilo ocenjuje, kako je Komisija spremljala uporabo prava Evropske unije v letu 2008. 
Pri analizi se osredotoča na poročilo Komisije o oceni pilotnega projekta EU, v katerem je 
Komisija predlagala ocenitev uspešnosti tega projekta po 22 mesecih njegovega delovanja. 
Poročevalka izpostavlja nekatera ključna vprašanja v zvezi z delovanjem pilotnega projekta 
EU in vlogo državljanov pri zagotavljanju spoštovanja prava Unije v praksi ter poziva 
Komisijo, naj posreduje ustrezne podatke, na podlagi katerih bo mogoče preučiti dodatno 
vrednost, ki jo pilotni projekt EU prinaša obstoječemu procesu ugotavljanja kršitev1. 
Poročevalka prav tako predlaga, da se Komisijo pozove k predložitvi postopkovnih pravil o 
postopku za ugotavljanje kršitev v skladu z novo pravno podlago iz člena 298 PDEU, da bi 
zagotovili spoštovanje pravic državljanov in preglednost. 

                                               
1 Zaskrbljenost Parlamenta v zvezi z delovanjem pilotnega projekta EU je obsežno obravnavana v članku 
Melanie Smith z naslovom „Izvajanje, spremljanje, preverjanje, zunanje izvajanje; nazadovanje procesa za 
ugotavljanje kršitev”, (2008) 33, European Law Review 777. 


