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Predlog spremembe 1
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja da so se zakonodajne 
pristojnosti Parlamenta okrepile s 
povečano uporabo postopka soodločanja 
od začetka veljavnosti Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU); 
poudarja, da se pravni akti o pravosodnem 
sodelovanju v kazenskih zadevah in 
policijskem sodelovanju zdaj praviloma 
sprejemajo po rednem zakonodajnem 
postopku;

1. poudarja da so se zakonodajne 
pristojnosti Evropskega parlamenta
okrepile s povečano uporabo postopka 
soodločanja od začetka veljavnosti 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU); poudarja, da se pravni akti o 
pravosodnem sodelovanju v kazenskih 
zadevah in policijskem sodelovanju zdaj 
praviloma sprejemajo po rednem 
zakonodajnem postopku;

Or. en

Predlog spremembe 2
Judith Sargentini

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja da so se zakonodajne 
pristojnosti Parlamenta okrepile s 
povečano uporabo postopka soodločanja 
od začetka veljavnosti Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU); 
poudarja, da se pravni akti o pravosodnem 
sodelovanju v kazenskih zadevah in 
policijskem sodelovanju zdaj praviloma 
sprejemajo po rednem zakonodajnem 
postopku;

1. poudarja da so se zakonodajne 
pristojnosti Parlamenta okrepile s 
povečano uporabo postopka soodločanja 
od začetka veljavnosti Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU); kot 
nedemokratično in v nasprotju z načeli 
pravne države obsoja dejstvo, da so skoraj 
štiri leta po začetku veljavnosti Lizbonske 
pogodbe še vedno v uporabi postopki za 
izvajanje aktov iz nekdanjega tretjega 
stebra, ki pogosto izključujejo Parlament 
ali predvidevajo le posvetovanje, ne glede 
na naravo sklepov, ki jih je treba sprejeti; 
obžaluje, da Sklep Sveta z dne 22. julija 
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2013 o določitvi datuma začetka 
učinkovanja Sklepa 2008/633/PNZ o 
dostopu imenovanih organov držav članic 
in Europola do vizumskega 
informacijskega sistema (VIS) za iskanje 
podatkov za namene preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja terorističnih 
dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj 
sprejet brez sodelovanja Parlamenta, kar 
je kršitev pravilnih postopkov odločanja; 
poziva Komisijo, naj spremeni vse 
zakonodajne akte nekdanjega tretjega 
stebra, da bodo skladni z novo hierarhijo 
predpisov;

Or. en

Predlog spremembe 3
Judith Sargentini

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da člen 2 PEU vsebuje 
seznam skupnih vrednot, na katerih 
temelji Unija; verjame, da bi morale tako 
Unija kot države članice ustrezno 
zagotavljati spoštovanje teh vrednot;
poudarja, da bi morali za zaščito vrednot 
Unije vzpostaviti ustrezen zakonodajni in 
institucionalni sistem;

Or. en

Predlog spremembe 4
Judith Sargentini

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. opozarja, da je Parlament sedaj 
polnopravni institucionalni akter na 
področju varnostne politike in je zato 
upravičen, da dejavno sodeluje pri 
določanju lastnosti in prednostnih nalog 
teh politik ter vrednotenju teh 
instrumentov, kar naj skupaj izvajajo 
Evropski parlament, nacionalni 
parlamenti in Svet; meni, da bi moral 
imeti Evropski parlament ključno vlogo 
pri ocenjevanju in opredelitvi notranjih 
varnostnih politik, 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 5
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je vključitev Listine o 
temeljnih pravicah v Lizbonsko pogodbo 
zelo pomembna in ima ustrezne posledice; 
poudarja, da je postala Listina za institucije 
Evropske unije in države članice pri 
izvajanju prava Unije pravno zavezujoča;

2. poudarja, da je vključitev Listine o 
temeljnih pravicah v Lizbonsko pogodbo 
zelo pomembna in ima ustrezne posledice; 
poudarja, da je postala Listina za institucije 
Evropske unije in države članice pri 
izvajanju prava Unije pravno zavezujoča, s 
čimer se osnovne vrednote spreminjajo v 
konkretne pravice;

Or. en

Predlog spremembe 6
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva vse institucije EU ter vlade in 
parlamente držav članic, naj z novim 
institucionalnim in pravnim okvirom 
vzpostavljenim z Lizbonsko pogodbo 
oblikujejo celovito notranjo politiko na 
področju človekovih pravic, ki  na 
nacionalni ravni in na ravni EU 
zagotavlja učinkovite mehanizme 
odgovornosti za obravnavo kršitev 
človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 7
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. opozarja, da je Lizbonska pogodba 
vpeljala novo pravico evropske 
državljanske pobude; Poudarja, da je 
nujno odpraviti vse tehnične in 
birokratske prepreke, ki še vedno ovirajo 
učinkovito uporabo evropske državljanske 
pobude, ter spodbuja dejavno udeležbo 
državljanov pri oblikovanju politik EU;

Or. en

Predlog spremembe 8
Judith Sargentini

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da se lahko po Pogodbi z 
zakonodajnim aktom prenese na Komisijo 
pooblastilo za sprejemanje nezakonodajnih 
aktov; poziva Komisijo, naj takrat, ko 
predlaga zakonodajo, primerno razlikuje 
med delegiranimi in izvedbenimi akti, da 
zagotovi uporabo ustrezne oblike akta;

3. poudarja, da se lahko po Pogodbi z 
zakonodajnim aktom prenese na Komisijo 
pooblastilo za sprejemanje nezakonodajnih 
aktov; poziva Komisijo, naj takrat, ko 
predlaga zakonodajo, primerno razlikuje 
med delegiranimi in izvedbenimi akti, da 
zagotovi uporabo ustrezne oblike akta; 
meni, da bi bilo treba ukrepe, ki pomenijo 
nujno začasno odstopanje od pravil, 
določenih v temeljnem aktu, sprejeti z 
delegiranimi akti, če je temeljni akt sprejet 
po rednem zakonodajnem postopku;

Or. en

Predlog spremembe 9
Judith Sargentini

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na dolžnost Komisije, da 
Parlament redno obvešča o tekočih 
pogajanjih o mednarodnih sporazumih, 
zlasti če ti vplivajo na temeljne pravic 
državljanov EU (člen 218 PDEU);

4. opozarja na dolžnost Komisije, da 
Parlament takoj in v celoti obvešča na vseh 
ravneh tekočih pogajanjih o mednarodnih 
sporazumih, zlasti če ti vplivajo na 
temeljne pravic državljanov EU (člen 218 
PDEU);

Or. en

Predlog spremembe 10
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da bi moral tudi Evropski 
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parlament okrepiti svoje avtonomne ocene 
učinka temeljnih pravic pri zakonodajnih 
predlogih in predlogih sprememb v 
zakonodajnem procesu ter vzpostaviti 
nadzorne „mehanizme spremljanja kršitev 
človekovih pravic“;

Or. en

Predlog spremembe 11
Nuno Melo

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opominja Komisijo, naj upošteva člen 
17(1) Pogodbe o Evropski uniji, v skladu s 
katerim Komisija daje pobude za letno in 
večletno načrtovanje Unije z namenom 
doseči medinstitucionalne sporazume;

Or. pt

Predlog spremembe 12
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Svet, naj zaradi odprtega 
sodelovanja med institucijami, ki 
sodelujejo v zakonodajnem postopku, 
preuči, ali bi lahko predstavniki Parlamenta 
v nekaterih primerih (kot so delovne 
skupine in Odbor stalnih predstavnikov)
sodelovali na njegovih sejah, kot že velja 
za predstavnike Komisije.

5. poziva Svet, naj zaradi odprtega 
sodelovanja ter odprtega in 
neprekinjenega dialoga med institucijami, 
ki sodelujejo v zakonodajnem postopku, 
preuči, ali bi lahko predstavniki Parlamenta 
v nekaterih primerih (kot so delovne 
skupine in Odbor stalnih predstavnikov) 
sodelovali na njegovih sejah, kot že velja 
za predstavnike Komisije.

Or. en
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Predlog spremembe 13
Nuno Melo

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. pozdravlja dejstvo, da je z Lizbonsko 
pogodbo večja demokratizacija povezana 
tudi z večjim sodelovanjem nacionalnih 
parlamentov v postopku sprejemanja 
zakonodajnih aktov, še posebno v 
povezavi z načeloma proporcionalnosti in 
subsidiarnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 14
Nuno Melo

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da člen 17(8) Pogodbe o 
Evropski uniji izrecno ohranja načelo 
politične odgovornosti Komisije
Evropskemu parlamentu, kar je bistveno 
za pravilno delovanje političnega sistema 
EU;

Or. pt

Predlog spremembe 15
Nuno Melo

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. Poudarja, da morajo institucije, ki so 
vključene v zakonodajni postopek, na 
ravni izmenjave dokumentov, kot so 
pravna mnenja, sodelovati v iskrenem 
duhu, kar omogoča konstruktiven, odkrit 
in pravno veljaven dialog med 
institucijami;

Or. pt


