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Prijedlog uredbe 

Članak 3.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 3.a 

 Povjerenstvo neovisnih stručnjaka 

  1. Komisija uspostavlja povjerenstvo 

neovisnih stručnjaka („Povjerenstvo”). 

Povjerenstvo je sastavljeno od neovisnih 

stručnjaka iz područja ustavnog prava te 

financijskih i proračunskih pitanja. Po 

jednog stručnjaka imenuje nacionalni 

parlament svake države članice, a deset 

stručnjaka imenuje Europski parlament. 

Sastav Povjerenstva odražava 

uravnoteženu rodnu zastupljenost. 

 Prema potrebi, u skladu s pravilima 

postupanja iz stavka 6. u Povjerenstvo se 

kao promatrači mogu pozvati predstavnici 

relevantnih organizacija i mreža, kao što 

su Europska federacija akademija 

znanosti i humanističkih znanosti, 

Europska mreža nacionalnih institucija 

za ljudska prava, tijela Vijeća Europe, 

Europska komisija za učinkovitost 

pravosuđa, Vijeće odvjetničkih komora 

Europe, Mreža za poreznu pravdu (Tax 

Justice Network), Ujedinjeni narodi, 

Organizacija za europsku sigurnost i 

suradnju i Organizacija za ekonomsku 

suradnju i razvoj. 

 2. Cilj savjetodavne zadaće Povjerenstva 

je pomoći Komisiji u utvrđivanju od općih 
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nedostataka u pogledu vladavine prava u 

državama članicama koji utječu ili bi 

mogli utjecati na načela dobrog 

financijskog upravljanja ili zaštite 

financijskih interesa Unije. Povjerenstvo 

svake godine ocjenjuje stanje u svim 

državama članicama na temelju 

kvantitativnih i kvalitativnih kriterija i 

informacija, uzimajući u obzir 

informacije i smjernice iz članka 5. stavka 

2. 

 3. Europski parlament zajedno s 

nacionalnim parlamentima vodi godišnju 

raspravu o ocjeni koju je sastavilo 

Povjerenstvo. 

 4. Kao dio svoje savjetodavne zadaće i 

uzimajući u obzir ishod razmatranja iz 

stavka 2. Povjerenstvo može izraziti 

mišljenje o općem nedostatku u pogledu 

vladavine prava u državi članici. Pri 

izražavanju mišljenja povjerenstvo nastoji 

postići konsenzus. Ako se takav konsenzus 

ne može postići, Povjerenstvo izražava 

svoje mišljenje običnom većinom svojih 

članova. 

 5. Pri donošenju provedbenih akata u 

skladu s člankom 5. stavkom 6. te 

člankom 6. stavkom 2. Komisija u obzir 

uzima relevantno mišljenje Povjerenstva u 

skladu sa stavkom 4. ovog članka. 

 6. Povjerenstvo među svojim članovima 

bira predsjedavajućeg. Povjerenstvo 

donosi svoj poslovnik. 

Or. en 

 


