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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s priporočili Komisiji o reviziji evropskega naloga za prijetje
(2013/2109(INL))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju členov 2, 3, 6 in 7 Pogodbe o Evropski uniji ter Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju člena 5 Sklepa Evropskega parlamenta z dne 28. septembra 2005 o 
sprejetju statuta poslancev Evropskega parlamenta1,

– ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem 
nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami2,

– ob upoštevanju poročil Komisije o izvajanju evropskega naloga za prijetje in postopkov 
predaje med državami članicami (COM(2005)0063 in SEC(2005)0267, COM(2006)0008 
in SEC(2006)0079, COM(2007)0407 in SEC(2007)0979 ter COM(2011)0175 in 
SEC(2011)0430),

– ob upoštevanju končnega poročila Sveta o četrtem krogu medsebojnega ocenjevanja: 
praktična uporaba evropskega naloga za prijetje in ustreznih postopkov predaje med 
državami članicami z dne 28. maja 2009 (CRIMORG 55),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2013 o organiziranem kriminalu, 
korupciji in pranju denarja: priporočila za ukrepe in pobude, ki bi jih bilo treba sprejeti 
(končno poročilo)3,

– ob upoštevanju revidirane različice evropskega priročnika o izdaji evropskega naloga za 
prijetje (17195/1/10 REV 1),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1382/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o uvedbi programa za pravosodje za obdobje 2014 do 20204,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. septembra 2011 z naslovom „Vzpostavljanje 
zaupanja v pravosodni sistem celotne EU – nova razsežnost evropskega izobraževanja v 
pravosodju“ (COM(2011)0551),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2011 o pogojih izvrševanja pripora in 
zaporne kazni v EU5,

1 UL L 262, 7.10.2005, str. 1.
2 UL L 190, 18.7.2002, str. 1.
3 Sprejeta besedila, 23.10.2013, P7_TA(2013)0444.
4 UL L 354, 28.12.2013, str. 73.
5 UL C 168 E, 14.6.2013, str. 82.
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– ob upoštevanju svojega priporočila Svetu o pravicah zapornikov v Evropski uniji1,

– ob upoštevanju ocene dodane vrednosti ukrepov Unije v zvezi z evropskim nalogom za 
prijetje, ki jo je izvedel Oddelek za evropsko dodano vrednost pri Evropskem parlamentu,

– ob upoštevanju okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in 
Evropsko komisijo z dne 20. oktobra 20102, 

– ob upoštevanju členov 42 in 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A7-0039/2014),

A. ker si je Evropska unija zadala nalogo, da bo svojim državljanom zagotovila območje 
svobode, varnosti in pravice, in ker v skladu s členom 6 Pogodbe o Evropski uniji spoštuje 
človekove pravice in temeljne svoboščine, s tem pa sprejema pozitive obveznosti, ki jih 
mora izpolnjevati, da bi spoštovala to zavezo; ker mora načelo vzajemnega priznavanja, 
če želimo, da je uspešno, temeljiti na medsebojnem zaupanju, ki pa ga je mogoče doseči le 
z zagotavljanjem spoštovanja temeljnih pravic osumljencev in obdolžencev ter procesnih 
pravic v kazenskih postopkih v vsej Uniji; ker se medsebojno zaupanje krepi z 
usposabljanjem, sodelovanjem in dialogom med sodnimi organi in pravosodnimi delavci, 
ki ustvarjajo pristno evropsko sodno kulturo;

B. ker je Okvirni sklep 2002/584/PNZ pripomogel k pospešitvi postopkov izročitve v vsej 
Uniji v primerjavi z običajnimi sistemi izročitve med državami članicami, s čimer je bil 
njegov namen v veliki meri dosežen, in ker je ta sklep temelj vzajemnega priznavanja 
sodnih odločb v kazenskih zadevah, ki je zdaj določeno v členu 82 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU);

C. ker so kljub temu nastopile težave pri njegovem delovanju, od katerih so nekatere vezane 
posebej na Okvirni sklep 2002/584/PNZ ter izhajajo iz njegovih pomanjkljivosti, saj na 
primer v ta sklep niso bila izrecno vključena jamstva za temeljne pravice ali preverjanje 
sorazmernosti, ter iz njegovega nepopolnega in nedoslednega izvajanja; ker so druge 
težave skupne sklopu instrumentov o vzajemnem priznavanju zaradi nepopolnega in 
neuravnoteženega razvoja na področju kazenskega pravosodja Unije;

D. ker so jasno opredeljeni in učinkoviti instrumenti za vzajemno priznavanje sodnih ukrepov 
ključnega pomena za nacionalna tožilstva v zvezi s preiskavami težjih čezmejnih kaznivih 
dejanj in bodo enako pomembni pri preiskavah, ki jih bo opravljalo evropsko javno 
tožilstvo, ko bo vzpostavljeno;

E. ker Posebni odbor za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja (CRIM) v svojem 
končnem poročilu poudarja, da je treba zagotoviti hitro vzajemno priznavanje – ob 
popolnem spoštovanju načela sorazmernosti – vseh sodnih ukrepov, s posebnim 
poudarkom na kazenskih sodbah, odredbah o zaplembi in evropskih nalogih za prijetje; 

1 UL C 102, 28.4.2004, str. 31.
2 UL L 304, 20.11.2010, str. 47.
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F. ker zaskrbljenost med drugim vzbuja naslednje:

(i) Okvirni sklep 2002/584/PNZ in drugi instrumenti o vzajemnem priznavanju ne 
vsebujejo izrecnih razlogov za zavrnitev, če je mogoče utemeljeno domnevati, da bi 
bila izvršitev ukrepa nezdružljiva z izvrševanjem obveznosti držav članic v skladu s 
členom 6 PEU in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

(ii) Okvirni sklep 2002/584/PNZ in drugi instrumenti o vzajemnem priznavanju ne 
vsebujejo določbe o pravici do učinkovitega pravnega sredstva iz člena 47 Listine o 
temeljnih pravicah, ki je prepuščena urejanju z nacionalno zakonodajo, kar vodi v 
negotovost in neskladne prakse med državami članicami;

(iii) odsotnost rednih pregledov razpisanih ukrepov schengenskega informacijskega 
sistema (SIS II) in Interpola ter odsotnost samodejne povezave med umikom 
evropskega naloga za prijetje in odpravo takšnih razpisanih ukrepov ter negotovost 
glede učinka zavrnitve izvršitve evropskega naloga za prijetje na nadaljnjo veljavnost 
evropskega naloga za prijetje in z njim povezanih razpisanih ukrepov, zaradi česar se 
osebe, za katere velja evropski nalog za prijetje, ne morejo prosto gibati znotraj 
območja svobode, varnosti in pravice brez tveganja prijetja in predaje;

(iv) nenatančnost pri opredelitvi seznama težjih kaznivih dejanj, povezanega z evropskim 
nalogom za prijetje, pa tudi z drugimi instrumenti EU, ki se stalno sklicujejo na ta 
seznam, ter vključitev kaznivih dejanj, ki v vseh kazenskih zakonikih držav članic niso 
opredeljena kot težja kazniva dejanja in morda ne bodo opravila preizkusa 
sorazmernosti;

(v) nesorazmerna uporaba evropskega naloga za prijetje za manjša kazniva dejanja ali v 
okoliščinah, v katerih bi bilo mogoče uporabiti ukrepe, ki manj posegajo v pravice, kar 
vodi v neupravičene aretacije, neupravičen in pogosto predolgo trajajoč pripor in torej 
v nesorazmerno poseganje v temeljne pravice osumljencev in obdolžencev ter 
povzroča obremenitve sredstev držav članic;

(vi) pomanjkljiva opredelitev izraza „pravosodni organ“ v Okvirnem sklepu 
2002/584/PNZ in drugih instrumentih o vzajemnem priznavanju, ki je privedla do 
različnih praks med državami članicami ter povzročila negotovost, škodo 
medsebojnemu zaupanju in pravdne spore;

(vii) odsotnost minimalnih standardov za zagotovitev učinkovitega sodnega nadzora nad 
vzajemnim priznavanjem ukrepov, kar je privedlo do nedoslednih praks v državah 
članicah v zvezi s pravnimi jamstvi in zaščito pred kršitvami temeljnih pravic, 
vključno z odškodnino za žrtve sodnih zmot, kot je napačna identifikacija, kar je v 
nasprotju s standardi iz Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin (EKČP) ter iz uveljavljene sodne prakse Sodišča Evropske unije;

(viii) čeprav je pripor pred sojenjem nujen v skladu z nekaterimi merili, lahko 
pomanjkanje minimalnih standardov za ta pripor, vključno z rednim pregledom, 
uporabo tega ukrepa v skrajni sili in upoštevanjem drugih možnosti, brez ustrezne 
presoje o pripravljenosti primera za sojenje privede do neupravičenega in predolgo 
trajajočega pripora osumljencev in obdolžencev pred sojenjem;
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(ix) nesprejemljivi pogoji v mnogih priporih v Uniji in njihove posledice za temeljne 
pravice posameznikov, ki jih to zadeva, zlasti na pravico do zaščite pred nečloveškim 
ali ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem v skladu s členom 3 (EKČP), ter za 
učinkovitost in delovanje instrumentov Unije o vzajemnem priznavanju;

(x) pomanjkanje pravnega zastopstva za tiste osebe, ki jih na podlagi evropskega naloga 
za prijetje iščejo tako v odreditveni kot tudi v izvršitveni državi članici;

(xi) odsotnost rokov za posredovanje prevedenih evropskih nalogov za prijetje v 
Okvirnem sklepu 2002/584/PNZ, kar vodi v različne prakse in negotovost;

pomanjkanje ustrezne opredelitve kaznivih dejanj, za katere preizkus dvojne kaznivosti ne 
velja več;

(xiii) odsotnost uporabe drugih obstoječih orodij Unije za pravosodno sodelovanje in 
vzajemno priznavanje;

1. ob upoštevanju novega pravnega okvira iz leta 2014 po Lizbonski pogodbi meni, da to 
poročilo ne bi smelo obravnavati težav, ki izvirajo samo iz nepravilnega izvajanja 
Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ, saj bi morali tovrstne težave odpraviti s pravilnim 
izvajanjem v državah članicah in izvrševanjem prek postopkov Komisije; 

2. poziva države članice, naj pravočasno in učinkovito izvajajo celoten korpus ukrepov 
kazenskega pravosodja Unije, saj se ti ukrepi dopolnjujejo, vključujejo pa evropski 
preiskovalni nalog, evropski nalog za nadzor in ukrepe v zvezi s procesnimi pravicami, 
tako da bodo pravosodnim organom na voljo alternativni instrumenti o vzajemnem 
priznavanju, ki manj kratijo pravice, obenem pa se bo zagotovilo spoštovanje pravic 
osumljencev in obdolžencev v kazenskih postopkih; poziva Komisijo, naj skrbno spremlja 
njihovo pravilno izvajanje, pa tudi njihov vpliv na delovanje evropskega naloga za prijetje 
in področje kazenskega pravosodja Unije;

3 poziva države članice in njihove pravosodne organe, naj v okviru Okvirnega sklepa 
2002/584/PNZ (kot je uvodna izjava 12) preučijo vse razpoložljive možnosti za 
zagotavljanje varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin; naj pred izdajo 
evropskega naloga za prijetje izčrpajo vse možne druge mehanizme in naj v primeru 
odvzema prostosti na podlagi evropskega naloga za prijetje brez nepotrebnih zamud 
obravnavajo zadevo, da bo trajanje pripora čim krajše;

4. opozarja, da sta popolno priznavanje in hitro izvrševanje sodnih ukrepov korak v smeri 
vzpostavitve kazenskopravnega območja Unije, in poudarja pomen evropskega naloga za 
prijetje kot učinkovitega sredstva za boj proti težjim oblikam čezmejnih kaznivih dejanj; 

5. meni, da bi morali zaradi težav, izpostavljenih v uvodni izjavi F, ki so posledica 
posebnosti Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ ter nepopolne in neuravnotežene narave 
področja kazenskega pravosodja Unije, ti dve vprašanji obravnavati z zakonodajnimi 
rešitvam in z nadaljnjim prizadevanjem za vzpostavitev minimalnih standardov, med 
drugim glede postopkovnih pravic osumljencev in obdolžencev ter horizontalnega ukrepa, 
s katerim se določijo načela, ki se uporabljajo za vse instrumente o vzajemnem 
priznavanju, oziroma, če tak horizontalni ukrep ni izvedljiv ali ne odpravlja težav, 
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navedenih v tej resoluciji, s spremembo Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ;

6. meni, da ugotovljene slabosti ne le spodkopavajo medsebojno zaupanje, temveč tudi 
terjajo davek v družbenem in ekonomskem smislu za zadevne posameznike, njihove 
družine in širšo družbo;

7. zato poziva Komisijo, naj v enem letu od sprejetja te resolucije na podlagi člena 82 PDEU 
predloži zakonodajne predloge v skladu s podrobnimi priporočili iz priložene priloge, ki 
bodo predvideli:

(a) postopek, po katerem lahko ukrep vzajemnega priznavanja v odreditveni državi članici po 
potrebi potrdi sodnik, sodišče, preiskovalni sodnik ali javni tožilec, da se reši vprašanje 
različne razlage izraza „pravosodni organ“;

(b) preverjanje sorazmernosti pri izdajanju odločb o vzajemnem priznavanju na podlagi vseh 
pomembnih dejavnikov in okoliščin, kot so teža kaznivega dejanja, pripravljenost zadeve 
za sojenje, učinek na pravice zahtevane osebe, vključno z varstvom zasebnega in 
družinskega življenja, stroškovne posledice in razpoložljivost ustreznega drugega ukrepa, 
ki manj posega v pravice;

(c) standardiziran postopek posvetovanja, v katerem si lahko pristojni organi v odreditveni in 
izvršitveni državi članici izmenjajo informacije o izvrševanju sodnih odločb, na primer o 
ocenjevanju sorazmernosti, v primeru evropskega naloga za prijetje pa zlasti o 
ugotavljanju pripravljenosti zadeve za sojenje; 

(d) obvezni razlog za zavrnitev, če je mogoče utemeljeno domnevati, da bi bila izvršitev 
ukrepa nezdružljiva z izvrševanjem obveznosti države članice v skladu s členom 6 PEU in 
Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti s členom 52(2) te listine, v katerem je 
sklicevanje na načelo sorazmernosti; 

(e) pravico do učinkovitega pravnega sredstva v skladu s členom 47(1) Listine o temeljnih 
pravicah in člena 13 EKČP, kot sta pravica do pritožbe v izvršitveni državi članici zoper 
zahtevano izvršitev instrumenta o vzajemnem priznavanju in pravica zahtevane osebe, da 
pri sodišču vloži pritožbo zaradi neizpolnjevanja zagotovil, ki jih je odreditvena država 
članica dala izvršitveni državi članici;

(f) boljša opredelitev kaznivih dejanj, za katera naj bi se uporabljal evropski nalog za prijetje, 
da bo lažje preverjati sorazmernost;

8. poziva k jasni in dosledni uporabi prava Unije v vseh državah članicah, kar zadeva 
procesne pravice v kazenskih postopkih, ki so povezane z uporabo evropskega naloga za 
prijetje, vključno s pravico do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih, pravico do 
dostopa do odvetnika v kazenskih postopkih in pravico do komunikacije v primeru prijetja 
ter pravico do obveščenosti v kazenskih postopkih;

9. poziva Komisijo, naj od držav članic zahteva celovite podatke v zvezi z delovanjem 
mehanizma evropskega naloga za prijetje in naj te podatke vključi v svoje naslednje 
poročilo o izvajanju, da bo predlagala ustrezno ukrepanje, če se ugotovijo morebitne 
težave;
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10. poziva k rednim pregledom neizvršenih evropskih nalogov za prijetje in premisleku o tem, 
ali bi jih bilo treba skupaj z ustreznimi razpisanimi ukrepi SIS II in Interpola umakniti; 
poziva tudi k umiku evropskih nalogov za prijetje in ustreznih razpisanih ukrepov SIS II 
in Interpola v primerih, ko je evropski nalog za prijetje zavrnjen iz obveznih razlogov, kot 
sta načelo ne bis in idem ali nezdružljivost z obveznostmi na področju človekovih pravic; 
poziva, naj se zagotovi obvezno posodabljanje razpisanih ukrepov SIS II in Interpola z 
informacijami o razlogih za zavrnitev evropskega naloga za prijetje, ki zadevajo razpisane 
ukrepe, ter naj se dokumenti Europola ustrezno posodabljajo;

11. meni, da so pravilni postopki, vključno s pravicami do pritožbe, najpomembnejši, in 
poziva države članice, naj bodisi v vlogi odreditvene ali izvršitvene države zagotovijo 
pravne mehanizme za nadomestilo škode, ki izhaja iz sodnih zmot v zvezi z instrumenti 
vzajemnega priznavanja, v skladu s standardi iz EKČP in iz uveljavljene sodne prakse 
Sodišča Evropske unije;

12. poziva Svet, naj v svojo revidirano različico evropskega priročnika o izdaji evropskega 
naloga za prijetje (17195/1/10 REV 1) vključi šestdnevni rok za prenos prevedenih 
evropskih nalogov za prijetje, da se zagotovita večja jasnost in gotovost;

13. poziva države članice in Komisijo, naj sodelujejo pri krepitvi kontaktnih mrež sodnikov, 
tožilcev in zagovornikov v kazenskem postopku ter tako omogočijo učinkovite in na 
ustreznih informacijah temelječe postopke v okviru evropskega naloga za prijetje ter naj 
na nacionalni ravni in ravni Unije zagotovijo ustrezno usposabljanje za pravosodne in 
pravne delavce, med drugim jezikovno usposabljanje ter usposabljanje o ustrezni uporabi 
evropskega naloga za prijetje in o kombinirani uporabi različnih instrumentov o 
vzajemnem priznavanju; poziva Komisijo, naj pripravi praktični priročnik Unije za 
zagovornike v postopkih v okviru evropskega naloga za prijetje, ki bo enostavno dostopen 
po vsej Uniji, pri čemer pa naj upošteva obstoječe delo evropskega odvetniškega 
združenja za kazenske zadeve glede te zadeve ter ga dopolni z nacionalnimi priročniki;

14. poziva Komisijo, naj vzpostavi posebno pravosodno mrežo za evropski nalog za prijetje in 
mrežo zagovornikov, ki delajo v evropskem kazenskem pravosodju in na zadevah, 
povezanih z izročitvijo, ter zagotovi ustrezno financiranje zanje in za Evropsko mrežo za 
usposabljanje v pravosodju; meni, da lahko Komisija zagotovi ustrezno financiranje s 
pomočjo obstoječih programov na področju kazenskega pravosodja Unije;

15. poziva Komisijo, naj vzpostavi enostavno dostopno podatkovno zbirko Unije, v kateri bo 
zbrana vsa nacionalna sodna praksa o zadevah v zvezi z evropskim nalogom za prijetje in 
drugimi postopki o vzajemnem priznavanju, da se olajša delo pravosodnih delavcev ter 
spremljanje in ocenjevanje izvajanja in morebitnih težav, ki bi iz tega izhajale;

16. poudarja povezavo med pogoji v priporu in ukrepi v zvezi z evropskim nalogom za 
prijetje ter opominja države članice, da jim člen 3 EKČP in sodna praksa Evropskega 
sodišča za človekove pravice s prepovedjo nečloveškega in ponižujočega ravnanja z 
zaporniki ne nalagata le negativnih obveznosti, temveč tudi pozitivne obveznosti, in sicer 
morajo zagotoviti človeku dostojne pogoje v zaporih in izvedbo temeljite in učinkovite 
preiskave v primeru kršenja teh pravic; poziva države članice, naj zlasti upoštevajo 
pravice ranljivih oseb in na splošno temeljito preučijo alternative priporu;
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17. za zagotovitev učinkovitosti okvira vzajemnega priznavanja poziva Komisijo, naj razišče 
razpoložljiva pravna in finančna sredstva na ravni Unije za izboljšanje standardov pripora, 
vključno z zakonodajnimi predlogi o razmerah v priporu pred sojenjem;

18. potrjuje, da ta priporočila spoštujejo temeljne pravice ter načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti;

19. meni, da je treba vse finančne posledice zahtevanih predlogov za proračun Unije kriti z 
dodelitvijo obstoječih proračunskih sredstev; poudarja, da bo sprejetje in izvajanje teh 
predlogov za države članice in državljane pomenilo precejšnje prihranke denarja in časa 
ter bo torej koristno tako v ekonomskem kot družbenem smislu, kar je jasno izpostavljeno 
v oceni evropske dodane vrednosti ukrepov Unije glede pregleda evropskega naloga za 
prijetje;

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in priložena podrobna priporočila posreduje 
Komisiji in Svetu.
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PRILOGA K PREDLOGU RESOLUCIJE:
PRIPOROČILA GLEDE PREDVIDENIH NEKATERIH ZAKONODAJNIH 

PREDLOGOV 

Postopek potrjevanja za pravne instrumente Unije o vzajemnem priznavanju:

- „Odreditveni organ“ se v kazenski zakonodaji Unije opredeli kot:

(i) sodnik, sodišče, preiskovalni sodnik ali javni tožilec v zadevnem primeru ali

(ii) kateri koli drug pristojni organ, kakor ga opredeli odreditvena država članica, pod 
pogojem, da akt, ki ga je treba izvršiti, po ugotavljanju njegove skladnost s pogoji za 
izdajo instrumenta potrdi sodnik, sodišče, preiskovalni sodnik ali javni tožilec v državi 
izdajateljici. 

Preverjanje sorazmernosti za izdajo pravnih instrumentov Unije o vzajemnem 
priznavanju:

- Pristojni organ pri izdaji odločbe, ki bo izvršena v drugi državi članici, skrbno oceni 
potrebo po zahtevanem ukrepu na podlagi pomembnih dejavnikov in okoliščin, pri čemer 
upošteva pravice osumljenca ali obdolženca ter razpoložljivost ustreznih drugih ukrepov, 
ki manj posegajo v pravice, za doseganje predvidenih ciljev ter uporabi ukrepe, ki najmanj 
posegajo v pravice. Če izvršitveni organ upravičeno domneva, da je ukrep nesorazmeren, 
se lahko z odreditvenim organom posvetuje o pomenu izvršitve odločbe o vzajemnem 
priznavanju. Odreditveni organ se lahko po tem posvetovanju odloči za umik odločbe o 
vzajemnem priznavanju.

Postopek posvetovanja med pristojnimi organi v odreditveni in izvršitveni državi 
članici, ki se bo uporabljal za pravne instrumente Unije o vzajemnem priznavanju:

- Brez poseganja v možnost pristojnega izvršitvenega organa, da uporabi razloge za 
zavrnitev, bi moral biti na voljo standardiziran postopek, po katerem si pristojni organi 
odreditvene in izvršitvene države članice izmenjajo informacije in se posvetujejo, da bi 
omogočili nemoteno in učinkovito uporabo ustreznih instrumentov o vzajemnem 
priznavanju ali varstvo temeljnih pravic zadevne osebe, na primer ocenjevanje 
sorazmernosti, v zvezi z evropskim nalogom za prijetje pa tudi ugotavljanje 
pripravljenosti za sojenje;

Temeljne pravice kot razlog za zavrnitev, ki se uporablja za pravne instrumente 
Unije o vzajemnem priznavanju:

- Obstajajo trdni razlogi za domnevo, da bi bilo izvajanje ukrepa nezdružljivo z izvajanjem 
obveznosti držav članic iz člena 6 Pogodbe o Evropski uniji in iz Listine o temeljnih 
pravicah.

Določba o učinkovitih pravnih sredstvih, ki se uporablja za instrumente Unije o 
vzajemnem priznavanju:

- Države članice v skladu z Listino o temeljnih pravicah in uveljavljeno sodno prakso 
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Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice zagotovijo, da imajo 
vse osebe, katerih pravice in svoboščine so kršene z odločbo, dejanjem ali opustitvijo 
uporabe instrumenta o vzajemnem priznavanju v kazenskih zadevah, pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva pred sodiščem. Če se takšno pravno sredstvo uveljavlja v 
izvršitveni državi članici in ima odložilni učinek, se končna odločba o takšnem pravnem 
sredstvu sprejme v roku, ki je določen v veljavnem instrumentu o vzajemnem priznavanju, 
ali, če izrecen časovni rok ni določen, dovolj hitro, da namen procesa vzajemnega 
priznavanja ni ogrožen.
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OBRAZLOŽITEV

Okvirni sklep o evropskem nalogu za prijetje1 (v nadaljnjem besedilu „okvirni sklep o ENP“), 
odobren leta 2002, se je začel uporabljati 1. januarja 2004 in je najpomembnejši pravni 
instrument EU, ki temelji na načelu vzajemnega priznavanja, po katerem se sodne odločbe 
izvršujejo na podlagi medsebojnega zaupanja. Cilj okvirnega sklepa o ENP je bil doseči, da bi 
osumljence in obdolžence hitreje in lažje privedli pred sodišče s preoblikovanjem starega 
zamudnega postopka izročitve, v katerem so sodelovali politiki, v hitrejši sistem predaje s 
komunikacijo med pravosodnimi organi. ENP med drugim olajšuje predajo, saj določa stroge 
časovne roke in omejuje uporabo dvojne kaznivosti kot razloga za zavrnitev. Od zaprošene 
države članice zahteva izvršitev naloga brez ocenjevanja vsebine obtožbe ali obsodbe.

Od uvedbe se je izkazal za učinkovitejši mehanizem za zagotavljanje, da tisti, ki se poskušajo 
izogniti pravici, ne morejo izkoriščati odprtih meja. Hkrati hitrejša predaja pomeni, da 
osumljencev in obdolžencev med čakanjem na izročitev ni treba za dolga obdobja pridržati. 
Evropska komisija je predložila tri poročila o izvajanju okvirnega sklepa o ENP, ki 
ocenjujejo, da je operativno izvajanje ENP v glavnem uspešno, zlasti glede zmanjšanja zamud 
pri izročitvah (s povprečno enega leta pred ENP na približno petnajst dni s soglasjem in 
približno petdeset dni brez soglasja po ENP)2.

Kljub na splošno pozitivni oceni pa vsa tri poročila Evropske komisije o izvajanju okvirnega 
sklepa iz leta 2002 razkrivajo pomanjkljivosti v delovanju sistema (vključno z 
nespoštovanjem postopkovnih pravic osumljencev ali obdolžencev, slabimi pogoji v priporih, 
domnevno pretirano uporabo ENP v nekaterih državah članicah in neupoštevanjem načela 
sorazmernosti), ki jih potrjujejo statistični podatki, da je bilo med letoma 2005 in 2009 
izdanih 54 689 ENP, izvršenih pa le 11 630 ENP3. 

Vzajemno zaupanje, ki je potrebno za nemoteno delovanje okvirnega sklepa o ENP, je torej 
naletelo na precej izzivov, ki izvirajo iz njegove praktične uporabe, vključno s kritikami 
zaradi sistematične uporabe okvirnega sklepa o ENP za manjša kazniva dejanja in 
zaskrbljenostjo glede tega, ali pravice posameznikov niso ogrožene kljub vključitvi 
predpostavke, da se temeljne pravice spoštujejo v postopkih predaje, v člen 1.3 in uvodno 
izjavo 12 okvirnega sklepa. Države članice so si tako prizadevale uporabljati načela iz svojih 
nacionalnih pravosodnih sistemov zaradi strahu, da je odreditvena država članica uporabila 
nižja merila glede postopkovnih varoval ali temeljnih pravic. 

Da ne bi spodkopali verodostojnosti ENP in pobud evropskega kazenskega pravosodja na 
splošno, je treba te težave obravnavati. Razlogi za operativna vprašanja, povezana z ENP, so 
različni: nepopolno in nedosledno izvajanje okvirnega sklepa o ENP, kot na primer 
nespoštovanje časovnih omejitev, vrzeli v okvirnem sklepu o ENP ter nepopolna in 
neuravnotežena narava področja kazenskega pravosodja EU. 

1 Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ, kakor je bil leta 2009 spremenjen z Okvirnim sklepom Sveta 
2009/299/PNZ. 
2 COM(2011)0175, o izvajanju Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in 
postopkih predaje med državami članicami od leta 2007
3 COM(2011)0175, o izvajanju Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in 
postopkih predaje med državami članicami od leta 2007
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Težave, ki izvirajo iz nepopolnega in nedoslednega izvajanja okvirnega sklepa o ENP, v tem 
poročilu niso obravnavane, ker jih mora v prvi vrsti obravnavati Evropska komisija, ne pa 
zakonodajna reforma EU.

Težave, ki izvirajo iz vrzeli v okvirnem sklepu o ENP, niso nujno značilne samo za ta ukrep, 
temveč so do neke mere skupne težavam z drugimi instrumenti o vzajemnem priznavanju in 
so torej prav tako povezane z nepopolno in neuravnoteženo naravo področja kazenskega 
pravosodja EU. Poleg tega na nacionalni ravni prihaja do pravnih ali zakonodajnih sprememb, 
ki vplivajo na postopke ENP, na primer v Združenem kraljestvu in na Poljskem, ki naj bi 
reševale vprašanja, kot so sorazmernost, vendar obstaja tveganje, da se bodo razhajanja med 
državami članicami ohranjala ali se celo povečevala. Nezavezujoči pravni ukrepi, kot je 
evropski priročnik o izdaji evropskega naloga za prijetje, so koristni, vendar ne rešujejo vseh 
težav. Zato je nujno sprejeti zakonodajni ukrep na ravni EU za reformo delovanja ENP in 
drugih instrumentov o vzajemnem priznavanju ter za zagotavljanje boljšega ravnotežja na 
področju kazenskega pravosodju v EU.
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