
RE\791080SL.doc PE428.296v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Dokument zasedanja

6.10.2009 B7-0000/2009

PREDLOG RESOLUCIJE
k vprašanju za ustni odgovor B7-0000/2009

v skladu s členom 115(5) poslovnika

o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: območje svobode, 
varnosti in pravice za državljane – stockholmski program

Luigi Berlinguer
v imenu Odbora za pravne zadeve
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Carlo Casini
v imenu Odbora za ustavne zadeve



PE428.296v01-00 2/10 RE\791080SL.doc

SL

B7-0000/2009

Resolucija Evropskega parlamentao sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in 
Svetu: območje svobode, varnosti in pravice za državljane – stockholmski program

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Lizbonske pogodbe, zlasti njenih določb o območje svobode, varnosti in 
pravice (OSVP) in njenega novega pravnega okvira za varstvo temeljnih pravic in 
krepitev državljanstva Unije, člena 2 Pogodbe o Evropski uniji, kot je bil spremenjen z 
Lizbonsko pogodbo, protokola št. 8 k Pogodbi o Evropski uniji, kot je bil vključen z 
Lizbonsko pogodbo in zadeva pristop Unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, ter Listine o temeljnih pravicah Evropske unije, ki ima 
enako pravno veljavnost kot pogodbe,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. junija 2009 z naslovom Območje svobode, 
varnosti in pravice za državljane (KOM(2009)0262), v katerem podaja pregled svojih 
prednostnih nalog glede OSVP za obdobje 2010-2014, njene ocene haaškega programa in 
akcijskega načrta (KOM(2009)0263) in z njo povezane preglednice izvajanja 
(SEC(2009)0765), pa tudi prispevkov nacionalnih parlamentov, civilne družbe ter agencij 
in organov EU, 

– ob upoštevanju vprašanja z [...] septembra 2009 za Svet in Komisijo o sporočilu Komisije 
Evropskemu parlamentu in Svetu: območje svobode, varnosti in pravice za državljane –
stockholmski program (O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– ob upoštevanju člena 115(5) svojega poslovnika,

A. ker je bilo OSVP od začetka veljavnosti Amsterdamske pogodbe bistveni cilj Evropske 
unije; ker je haaški program iz leta 2005 v številnih pogledih, še posebej na področju 
civilnega pravosodja, vseeno spregledal jasno in ambiciozno vizijo, določeno v programu 
iz Tampereja iz leta 1999, in ker je zato bistvena vrnitev k izvirnemu duhu tega 
programa, ki je zajemal vse vidike prava, preden je varnostna razsežnost postala politična 
prednostna naloga po dramatičnih in nujnih preobratih v boju proti terorizmu,

B. ker bo Lizbonska pogodba, ki so jo nedavno z veliko večino podprli Irci, preoblikovala 
temelje, cilje in metode politik, povezanih z OSVP,

C. ker bodo pravice in institucionalna vloga, ki so z Lizbonsko pogodbo prvič dodeljene 
nacionalnim parlamentom, pozitivno vplivale zlasti na nadaljnji razvoj in delovanje 
OSVP, predvsem zato, ker bo zagotovljeno večje spoštovanje načela subsidiarnosti, 

D. ker z Lizbonsko pogodbo predviden pristop Unije k Evropski konvenciji o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne bo vplival na zaščito temeljnih pravic v 
Uniji, ki temelji na listini o temeljnih pravicah in sodni praksi Sodišča, bo pa dragocen 
del dodatne zaščite, čeprav bo treba vzpostaviti jasno razlikovanje med pristojnostmi 
Evropskega sodišča za človekove pravice in Evropskega sodišča,
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E. ker mora biti preglednost v zakonodajnem postopku najpomembnejša in ker bi morali 
imeti državljani in nacionalni parlamenti možnost spremljati oblikovanje in izvajanje 
politik, povezanih z OSVP,

F. ker morajo prednostne naloge za naslednjih pet let na področju civilnega sodstva odražati 
potrebe, ki jih izražajo posamezni državljani in podjetja,

G. ker mora evropski pravosodni prostor temeljiti na evropski pravosodni kulturi 
pravosodnih delavcev in sodstva – zlasti sodnikov na prvi stopnji –, ki ne bo imela 
podlage zgolj v pravu Skupnosti, temveč se bo razvila tudi z vzajemnim poznavanjem in 
razumevanjem nacionalnih sodnih sistemov, korenito prenovo univerzitetnih učnih 
načrtov, izmenjavami, študijskimi obiski in skupnim usposabljanjem ob dejavni podpori 
evropskih omrežij v različnih sektorjih sodnega sistema,

Pričakovanje OSVP v okviru Lizbonske pogodbe

1. ugotavlja, da se bo novi večletni program OSVP verjetno sprejel in izvajal v skladu z 
novim pravnim okvirom, ki bo opredeljen z Lizbonsko pogodbo, zaradi česar mora že 
vsebovati vse novosti, ki so vključene v njej in v skladu s katerimi

– se schengensko sodelovanje potrdi kot jedro OSVP;

– bosta državljanstvo Unije in varstvo temeljnih pravic postala jedro politik, povezanih z 
OSVP, dolžnost institucij EU pa bo, da bodo spoštovale načelo enakopravnosti 
državljanov EU;

– se bo končalo sedanje cepljenje na običajno in medvladno ureditev, kot ju je določila 
Maastrichtska pogodba, s čimer se bo dokazalo večje zaupanje med državami 
članicami;

– se bo proces sprejemanja odločitev okrepil z razširitvijo glasovanja s kvalificirano 
večino v Svetu, kar bo omogočilo, da se bodo akti, ki zadevajo podobna ali sorodna 
področja, sprejemali z istim sistemom glasovanja;

– bodo dodatne varovalke zagotovile dosledno spoštovanje načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti v OSVP z zagotavljanjem, da bo lahko razmeroma majhno število 
nacionalnih parlamentov sprožilo „postopke opozarjanja“, pa tudi s tem, da bo imela 
posamezna država članica pravico do uporabe „zasilne zavore“, ko bo menila, da 
utegne osnutek pravnega instrumenta na področju pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah vplivati na bistvene elemente njene notranje nacionalne ureditve;

2. izraža zadovoljstvo nad tem, da Lizbonska pogodba postopek soodločanja uvaja kot redni 
zakonodajni postopek na področju OSVP, kjer se ta postopek doslej ni uporabljal; meni, 
da je sodelovanje Evropskega parlamenta pri ratifikaciji mednarodnih sporazumov zgolj 
nujno dopolnilo pristojnosti, ki mu bodo priznane na notranji ravni, zlasti na področjih 
zdajšnjega tretjega stebra;

3. poudarja, kako pomembno je, da se pristojnost Sodišča razširi brez omejitev, kar velja 
tako za njegovo predhodno odločanje o vseh vprašanjih OSVP kot za to, da Komisija 
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lahko sproži postopek za ugotavljanje kršitve1;

4. meni, da načelo solidarnosti med državami članicami in med državami članicami in Unijo 
z OSVP dobiva poseben pomen in se mora pretvoriti v aktivno solidarnost zlasti ob 
vprašanjih nadzora na mejah, priseljevanja, civilne zaščite in solidarnostne klavzule;

Skladnejši, preglednejši in bolj demokratičen večletni program

5. meni, da bi moral biti prednostni cilj pri izvajanju stockholmskega programa, da se v 
duhu lojalnega sodelovanja zagotovi, da bodo državljani uživali enako raven varstva 
svojih temeljnih pravic, kadarkoli bodo soočeni z javno oblastjo, ki jo izvaja Unija ali 
države članice, ter da nobena oseba ne bo v slabšem položaju pri svojih pravnih odnosih z 
drugimi, zaradi svoje izbire, da uveljavlja temeljne svoboščine, ki se državljanom Unije 
priznavajo v skladu s tradicijo človekovih pravic in pravne države, ki je skupna državam 
članicam;

6. poudarja, da je v novem pravnem okviru, ki ga oblikuje Lizbonska pogodba, mogoče 
razviti nadaljnje ukrepe v OSVP le ob pravočasni in ustrezni vključitvi Evropskega 
parlamenta in nacionalnih parlamentov ter civilne družbe, da se vzpostavi odprta in stalna 
razprava;

7. poziva k preglednejšim zakonodajnim postopkom na ravni EU in na nacionalni ravni, 
zlasti kadar bi predlogi lahko vplivali na pravice posameznika in državljana, ne glede na 
to, ali pobudo predloži Komisija ali skupina držav članic;

8. izraža zadovoljstvo, da se z Lizbonsko pogodbo oblikuje okvir za ocenjevanje politik 
OSVP, in poziva k vzpostavitvi konkretnega sistema ocenjevanja, ki bo zajemal 
kakovost, učinkovitost in pravičnost sodstva ter bo tesno vključeval Evropski parlament 
in nacionalne parlamente;

9. poziva, da se o rednemu ocenjevanju rezultatov, doseženih v večletnem programu, vsako 
leto razpravlja v Evropskem parlamentu, pri tem bi moralo biti v središču pozornosti 
varstvo temeljnih pravic v EU in razprave bi morale temeljiti na poročilih Sveta, 
Komisije in Agencije Evropske unije za temeljne pravice;

Evropa pravic

10. trdno je prepričan, da bi bilo treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi pri državljanih EU 
povečali zavedanje o njihovih pravicah;

11. meni, da raznolikost bogati Unijo in da mora biti Unija varno okolje, v katerem se razlike 
spoštujejo in se najbolj ranljivi zaščitijo; vztraja, da bi bilo treba s celovito uporabo 
obstoječih instrumentov, tudi finančnih programov, energično izvajati ukrepe za boj proti 
diskriminaciji, rasizmu, antisemitizmu, ksenofobiji in homofobiji ter za zaščito otrok, 
manjšin in ranljivih skupin, skupaj s prizadevanji za dvigovanje zavedanja med državljani 
o protidiskriminacijski zakonodaji;

                                               
1 Pri tem je treba upoštevati člen 10 Protokola št. 36 o prehodnih določbah in člen 276 PDEU.
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12. opozarja, da Listina o temeljnih pravicah Evropske unije z Lizbonsko pogodbo postaja 
zavezujoča v enaki meri kot pogodbe, kar pomeni, da se bo v celoti uporabljala za vse 
sprejete ukrepe na področju OSVP, njeno spoštovanje pa bo nadzorovalo Sodišče;

13. opozarja tudi, da Unija pristopa k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, zato bi se morala pogajanja za pridružitev Unije k tej konvenciji 
začeti nemudoma in bi morali biti sklenjeni sporazumi o sodelovanju z mednarodnimi 
organizacijami in pristojnimi organi za varovanje temeljnih pravic;

14. poziva, naj se za vsako novo politiko, zakonodajni predlog in program opravi ocena 
učinka glede temeljnih pravic ter da ta ocena jasno navede, katere temeljne pravice 
utegnejo biti prizadete in kateri ukrepi so predvideni za varovanje teh pravic v skladu z 
načeli sorazmernosti in nujnosti;

15. poziva, naj Agencija za temeljne pravice zbira in združuje zanesljive in primerljive 
statistične podatke o diskriminaciji ter jih objavlja v lahko razumljivi obliki, in soglaša s 
tremi predsedstvi Sveta (francoskim, češkim in švedskim), da bi bilo treba do 31. 
decembra 2009 začeti z revizijo mandata Agencije za temeljne pravice in da bi taka 
revizija ponudila možnost za poglobitev sodelovanja s Svetom Evrope;

Okrepljene pravice, povezane z državljanstvom Unije

16. se zavzema za pripravo enotnega volilnega zakona in ponovno izraža stališče, da bi se 
moral Svet v spodbudo evropskim državljanom za sodelovanje na evropskih volitvah v 
državi članici stalnega prebivališča, čeprav nimajo državljanstva te države, pri podrobnih 
določilih, ki jih mora sprejeti, omejiti zgolj na tiste, ki so resnično nujno potrebna za 
učinkovito uresničevanje aktivne in pasivne volilne pravice; z zanimanjem bo proučil 
predlog Komisije o tem, da bi bile evropske volitve v tednu okoli 9. maja;

17. poziva države članice, naj v celoti izvajajo pravice, povezane z državljanstvom Unije, da 
bodo lahko državljani Unije uresničevali svojo pravico do svobode gibanja skupaj s člani 
svojih družin, kar jim bo omogočilo, da brez omejitev potujejo, delajo, študirajo in živijo 
družinsko življenje kjerkoli v Uniji;

18. poziva države članice, naj pošteno in dosledno izvajajo svojo obveznost zagotavljanja 
konzularne in diplomatske zaščite za državljane Unije;

Evropa, ki varuje svoje državljane

19. poziva države članice, naj zagotovijo, da bo s prihodnjimi ukrepi EU na tem področju 
doseženo pravo ravnotežje med varnostjo in svobodo;

20. poziva Komisijo, naj se – kjer zaradi sedanje zahteve po soglasnosti niso mogoči 
nadaljnji učinkoviti ukrepi – osredotoči na spodbujanje svobode državljanov EU ob 
istočasnem razvijanju pravnega okvira EU v kazenskih zadevah; obveza zaščite 
državljanov pred terorizmom in organiziranim kriminalom bi namreč morala biti 
umeščena v jasen zakonski okvir, ki bi državljanom EU ponujal učinkovito sredstvo za 
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izpodbijanje nesorazmernih ali nejasnih predpisov;

21. meni, da mora biti uresničevanje teh svoboščin zagotovljeno ne glede na državne meje in 
da morajo imeti državljani EU možnost, da v celoti uresničujejo svoje posebne pravice, 
tudi izven Unije; 

22. je prepričan, da bi bilo treba v primeru, ko so na tem področju predvideni ukrepi EU, 
določiti merila za ocenjevanje sorazmernosti in nujnosti omejitev temeljnih pravic;

Evropa solidarnosti

23. poziva, naj se politike vključevanja, priseljevanja in azila oblikujejo ob najširšem 
spoštovanju temeljnih pravic in naj bo zakonodaja Skupnosti skladna z mednarodnimi 
pravnimi instrumenti na tem področju, da se zagotovi dosleden pristop in razvijejo 
skladni ukrepi, ne le v boju proti nezakonitemu priseljevanju, temveč tudi za pomoč 
beguncem v stiski;

24. poziva države članice, naj dejavno začnejo skupno delovati v okviru mehanizma 
notranjega preseljevanja in pokažejo svojo popolno zavezanost temu;

25. v zvezi s tem poziva k hitri formalizaciji sistema „obvezne in nepreklicne solidarnosti“, 
skupaj z večjim sodelovanjem tretjih držav, kot je določeno v ustanovnih pogodbah;

26. poziva k sprejetju celovitega načrta, ki bo določal splošne cilje in zasnovo strategije 
Unije za integrirano upravljanje mej;

27. vztraja, da novi instrumenti ali sistemi ne bi smeli začeti delovati, dokler so obstoječi 
instrumenti popolnoma delujoči, varni in zanesljivi, ter poziva k temeljiti oceni nujnosti 
in sorazmernosti novih instrumentov, povezanih z zadevami, kot so vstop/izstop, program 
za registracijo potnikov in sitem predhodnih dovoljenj za potovanje;

28. meni, da je Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih 
mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) bistven instrument celovite strategije 
Unije glede priseljevanja, in podpira revizijo njenega mandata – vključno z jasnim 
okvirjem, da bodo operacije vračanja izpolnjevale mednarodne standarde človekovih 
pravic –, da se okrepi njena vloga;

29. opozarja, da je za agencijo FRONTEX bistvenega pomena, da se lahko zanese na 
razpoložljivost sredstev, ki so jih zanjo namenile države članice, tako za njeno 
usklajevanje posameznih skupnih operacij kot za njene stalne naloge;

Civilno in gospodarsko pravosodje za družine, državljane in podjetja

Večji dostop do civilnega pravosodja za državljane in podjetja

30. meni, da morajo biti prednostne naloge na področju civilnega pravosodja predvsem 
osredotočene na zadovoljevanje potreb, ki jih izražajo posamezni državljani in podjetja, 
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ob hkratnem nenehnem poenostavljanju pravosodnih mehanizmov in oblikovanju 
jasnejših in dostopnejših postopkov; zato – četudi pozdravlja odločitev Komisije, da 
predstavi predlog o oporokah in dedovanju ter zeleno knjigo o ureditvah zakonske 
lastnine v povezavi s prenehanjem življenjske skupnosti in razvezo – poziva k 

– nadaljnjim prizadevanjem za spodbujanje alternativnega reševanja sporov, ki 
bodo usmerjena zlasti v izboljšanje dostopa do pravosodja za potrošnike;
poudarja, da ukrepi za kolektivna pravna sredstva na ravni Skupnosti ne smejo 
privesti do nepotrebne drobitve nacionalnega procesnega prava;

– predlogom za enostaven in avtonomen evropski sistem za zaplembo bančnih 
računov in začasno zamrznitev bančnih depozitov, medsebojno priznavanje in 
izvrševanje javnih listin, predlogom določb, s katerimi se zapolnijo praznine v 
uredbi Rim II1 glede osebnostnih pravic in obrekovanja, za dokončno rešitev 
problema dvostranskih sporazumov, ki zadevajo sodne pristojnosti in 
priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb, pa tudi za določbe za zapolnitev 
praznine na področju prava gospodarskih družb, na katero je opozorilo 
Sodišče, in pa predlogom za zaščito ranljivih odraslih in za uredbo o pravu, ki 
se uporablja v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo, 
ki se po potrebi sprejme z uporabo okrepljenega sodelovanja;

– podrobnemu razmisleku o obliki začasnega ukrepa Skupnosti, ki bi 
dopolnjeval ukrepe, ki jih lahko naložijo nacionalna sodišča, o različnih 
nacionalnih pravnih pristopih do pridržanja lastninske pravice in drugih 
podobnih mehanizmov, o priznavanju mednarodnih posvojitev in o celotnem 
vprašanju medsebojnega priznavanja nacionalnih listin o osebnem stanju;

– preučevati praktične uporabe velike količine nove zakonodaje, ki je bila doslej 
sprejeta na področju evropskih civilnih postopkov, da se jo poenostavi, kjer je 
to mogoče, in kodificira v en sam instrument, ki bo združeval celotno 
zakonodajo Skupnosti na tem področju;

Izkoriščanje vseh prednosti enotnega trga z evropskim pogodbenim pravom

31. poziva Komisijo, naj okrepi svoje delo na evropskem pogodbenem pravu na podlagi 
strokovnega osnutka skupnega referenčnega okvira ter naj Parlament celovito vključi v 
odprt in demokratičen proces, ki mora pripeljati do sprejetja političnega skupnega 
referenčnega okvira; poudarja, da bi moral politični skupni referenčni okvir privesti do 
neobveznega in neposredno uporabnega instrumenta, ki bi pogodbenim strankam – med 
drugim podjetjem in potrošnikom – omogočal, da za pravo, ki ureja njihovo transakcijo, 
neovirano izberejo evropsko pogodbeno pravo;

Boj proti kriminalu ob hkratnem zagotavljanju pravic državljanov

Prednostne naloge v kazenskem pravosodju

                                               
1 Uredba (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o pravu, ki se uporablja za 
nepogodbene obveznosti (Rim II) (UL L, 199, 31.7.2007, str. 40).
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32. poziva k vzpostavitvi območja kazenskega pravosodja EU, ki bo temeljilo na spoštovanju 
temeljnih pravic, razvije pa se z 

 ambicioznim pravnim instrumentom za procesna jamstva v kazenskih postopkih, ki 
temelji na domnevi nedolžnosti, s katero se v celoti upoštevajo pravice obrambe;

 celovitim pravnim okvirom, ki bo žrtvam kaznivih dejanj ponujal najširše mogoče 
varstvo, vključno z ustreznim nadomestilom in zaščito prič;

 minimalnimi standardi za pogoje v zaporu in priporu ter skupen niz pravic zapornikov 
v EU; in

 celovitim pravnim instrumentom o pridobivanju in dopustnosti dokazov v kazenskih 
postopkih;

Skladna večplastna varnostna strategija

33. je prepričan, da bi morali biti nadaljnji ukrepi proti organiziranemu kriminalu in 
terorizmu usmerjeni bolj v varstvo temeljnih pravic in zagotavljati ustrezno zaščito za 
priče, spodbude za tiste, ki sodelujejo pri razkrivanju terorističnih mrež, ter v politike 
preprečevanja in vključevanja, ki so zlasti namenjene posameznikom iz zelo tveganih 
kategorij;

34. poziva k vsakoletni objavi izčrpnega poročila o kriminalu v EU, ki bo združevalo 
poročila, povezana s specifičnimi področji, kot sta ocena ogroženosti zaradi 
organiziranega kriminala in letno poročilo Eurojusta, ter poudarja potrebo po 
interdisciplinarnemu pristopu in celoviti strategiji za preprečevanje kaznivih dejanj, kot 
sta trgovina z ljudmi ali računalniški kriminal, in boj proti njim;

35. vztraja pri nujnosti razvoja celovite evropske varnostne strategije, ki bo temeljila na 
varnostnih načrtih držav članic, močnejšem načelu solidarnosti in na objektivni oceni 
dodane vrednosti agencij, omrežij ter izmenjave informacija EU; namerava skupaj z 
nacionalnimi parlamenti pozorno spremljati vse dejavnosti Sveta v zvezi z operativnim 
sodelovanjem pri notranji varnosti EU;

Operativni organi in agencije

36. pripisuje velik pomen Eurojustu in Europolu ter se zavezuje, da bo ob nacionalnih 
parlamentih celovito sodeloval pri opredeljevanju, ocenjevanju in nadzorovanju njunih 
dejavnosti;

37. poziva k tesnejšemu in bolj poglobljenemu sodelovanju med nacionalnimi upravami, 
evropskimi agencijami in skupnimi operativnimi skupinami, in sicer prek specializiranih 
omrežij (kot so schengenski informacijski sistem II (SIS), vizumski informacijski sistem, 
carinski informacijski sistem in pravosodne mreže), in k posebnemu sodelovanju med 
obveščevalnimi in policijskimi službami na nacionalni in evropski ravni v boju proti 
terorizmu in organiziranemu kriminalu;
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Oblikovanje evropske pravosodne kulture

38. poziva k oblikovanju evropske pravosodne kulture, ki bo zajemala vse vidike prava; s 
tem namenom poudarja, da

– lahko mreža predsednikov vrhovnih sodišč, evropska mreža svetov za pravosodje, 
združenje državnih svetov in vrhovnega upravnega sodstva ter mreža evropskih 
generalnih državnih tožilcev Eurojustice, uradniki sodišč in pravosodni delavci 
ponudijo zelo veliko z usklajevanjem in spodbujanjem poklicnega usposabljanja za 
pravosodje ter medsebojnim razumevanjem pravnih sistemov drugih držav članic ter z 
omogočanjem lažjega reševanja čezmejnih sporov in težav, njihove dejavnosti pa je 
treba spodbujati in zadostno financirati; to mora pripeljati do načrta za evropsko 
pravosodno usposabljanje, ki se financira v celoti in oblikuje v povezavi z omenjenimi 
pravosodnimi mrežami in z evropsko mrežo za usposabljanje na področju sodstva;

– je treba oblikovati aktivne politike za pospeševanje medsebojnega znanja in 
razumevanja tujega prava in tako doseči večjo pravno varnost in gojiti vzajemno 
zaupanje, ki je bistveno za medsebojno priznavanje; te politike morajo zagotavljati 
izmenjavo izkušenj, izmenjave oseb, obiske in informacije ter učne programe za 
pravosodne delavce in sodnike, pa tudi, da poklicne organizacije vzpostavijo skupen 
sistem točk/kreditov pri usposabljanju za pravosodne delavce, ki se združi z mrežo 
teles za pravno usposabljanje po EU, ki so pooblaščena za zagotavljanje študija za 
približevanje nacionalnega prava pravosodnim delavcem in sodnikom;

E-pravosodje: pripomoček za državljane, pravosodne delavce in sodstvo

39. poziva k povečanju prizadevanj za spodbujanje in razvoj e-pravosodja na ravni Skupnosti 
zaradi dostopnosti pravosodja za državljane in podjetja in meni, da 

– bi morale države članice, ki sodelujejo pri dvostranskih projektih, zagotoviti, da bo 
njihovo delo zasnovano tako, da ga bo mogoče prenesti na raven Skupnosti, da se 
prepreči nepotrebno podvajanje;

– bi bilo treba obstoječ korpus zakonodaje Skupnosti na področju civilnega prava, še 
posebej procesno pravo, bolj uskladiti z uporabo informacijske tehnologije, zlasti kar 
zadeva evropski plačilni nalog in postopek v sporih majhne vrednosti, uredbo o 
civilnem dokaznem gradivu1 in alternativno reševanje sporov, sprejeti pa bi bilo treba 
tudi ukrepe na področjih elektronskih aktov in preglednosti sredstev dolžnikov; cilj bi 
moral biti, da se dosežejo enostavnejši, cenejši in hitrejši civilni postopki v čezmejnih 
zadevah;

– bi bilo treba nadalje razvijati elektronska orodja, kot sta evropski informacijski sistem 
kazenskih evidenc in schengenski informacijski sistem;

                                               
1 Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju 
dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 1).
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Nujne zadeve

40. poziva, da se približno 1200 različnih ukrepov, ki so bili od leta 1993 sprejeti v OSVP, 
postopoma združi v skladno celoto, pri čemer se upošteva nove misije in vloge Unije ter 
nov pravni okvir, ki ga ponuja Lizbonska pogodba, začenši s področji, ki se v dogovoru z 
Evropskim parlamentom razumejo kot prednostna;

41. meni, da bi bilo treba v primerih, kjer se je zakonodajni postopek začel po Pogodbi iz 
Nice, ki določa zgolj posvetovanje s Parlamentom, to pa velja za številne vidike, ki 
spadajo v OSVP, in je Parlament svoje mnenje že izrazil, zakonodajni postopek začeti 
znova po določilih Lizbonske pogodbe in s prvo obravnavo, da bi Parlament lahko izrazil 
mnenje glede na posebne pravice, ki so mu dodeljene;

42. si pridržuje pravico, da ponovno ponudi posebne predloge, ko bo zaprošen za mnenje o 
zakonodajnem akcijskem programu; 

o
o   o

43. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


