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Predlog spremembe  50 
Angelika Niebler, Alexandra Thein in drugi 
 

Poročilo A7-0017/2014 
Bernhard Rapkay 
Spodbujanje prostega gibanja s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin 

COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Področje uporabe te uredbe bi moralo 

zajemati javne listine, ki so jih izdali 

organi držav članic ter imajo uradno 

dokazno vrednost v zvezi z rojstvom, 

smrtjo, imenom, sklenitvijo zakonske 

zveze ali registracijo partnerske skupnosti, 

starševstvom, posvojitvijo, stalnim 

prebivališčem, državljanstvom, 

nacionalnostjo, nepremičninami, pravnim 

statusom in zastopanjem gospodarskih 

družb oziroma drugih oblik podjetij, 

pravicami intelektualne lastnine in 

odsotnostjo kazenske evidence. 

Poenostavitev sprejemanja teh kategorij 

javnih listin med državami članicami bi 

morala prinesti oprijemljive koristi za 

državljane in gospodarske družbe oziroma 

druge oblike podjetij iz Unije. Listine, ki 

jih izdajo fizične osebe, bi bilo treba zaradi 

svoje drugačne pravne narave izključiti iz 

njenega področja uporabe. Listine, ki jih 

sestavijo organi tretjih držav, prav tako ne 

bi smeli spadati na področje uporabe te 

uredbe. 

(5) Področje uporabe te uredbe bi moralo 

zajemati javne listine, ki so jih izdali 

organi držav članic ter imajo uradno 

dokazno vrednost in so izpiski iz 

matičnega registra (potrdilo o rojstvu, 

sklenitvi zakonske zveze in o smrti, 

potrdila o registraciji partnerske skupnosti 

itd.), ter navedbe iz drugih javnih 

registrov, zlasti registra prebivalstva in 

registra intelektualne lastnine, ter izpiski 

iz kazenske evidence, zemljiške knjige in 

registra bonitetnih agencij ter nazadnje, iz 

registra gospodarskih družb. Poenostavitev 

sprejemanja teh kategorij javnih listin med 

državami članicami bi morala prinesti 

oprijemljive koristi za državljane in 

gospodarske družbe oziroma druge oblike 

podjetij iz Unije. Listine, ki jih izdajo 

fizične osebe, bi bilo treba zaradi svoje 

drugačne pravne narave izključiti iz 

njenega področja uporabe. Listine, ki jih 

sestavijo organi tretjih držav, prav tako ne 

bi smeli spadati na področje uporabe te 

uredbe. 
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Predlog spremembe  51 
Angelika Niebler, Alexandra Thein in drugi 
 

Poročilo A7-0017/2014 
Bernhard Rapkay 
Spodbujanje prostega gibanja s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin 

COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 3 – točka 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) „javne listine“ pomenijo listine, ki jih 

izdajo organi države članice in imajo 

uradno dokazno vrednost glede: 

(1) „javne listine“ pomenijo listine, ki jih 

izdajo organi države članice in imajo 

uradno dokazno vrednost glede: 

(a) rojstva; (a) izpiska iz matičnega registra o rojstvu; 

(b) smrti; (b) izpiska iz matičnega registra o smrti; 

(c) imena;  (c) potrdila o spremembi osebnega imena; 

(d) sklenitve zakonske zveze in registracije 

partnerske skupnosti; 

(d) izpiska iz matičnega registra o 

sklenitvi zakonske zveze in potrdila o 

registraciji partnerske skupnosti; 

(e) starševstva; (e) dokumentov, ki potrjujejo družinske 

vezi; 

(f) posvojitve; (f) potrdila o posvojitvi; 

(g) stalnega prebivališča; (g) izpiska iz registra prebivalstva; 

(h) državljanstva in nacionalnosti; (h) potrdila o državljanstvu in nacionalni 

pripadnosti;  

(i) nepremičnin; (i) izpiska iz zemljiške knjige in registra 

bonitetnih agencij; 

(j) pravnega statusa in zastopanja 

gospodarskih družb oziroma drugih oblik 

podjetij; 

(j) izpiska iz registra gospodarskih družb; 

(k) pravic intelektualne lastnine; (k) izpiskov iz registrov intelektualne 

lastnine; 

(l) odsotnosti kazenske evidence; (l) izpiskov iz kazenskih evidenc; 

Or. en 
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