
 

AM\1173532SL.docx  PE631.634v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

10.1.2019 A8-0469/69 

Predlog spremembe  69 

Sophia in 't Veld 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države 

v državah članicah 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 3a 

 Skupina neodvisnih strokovnjakov 

  1. Komisija ustanovi skupino neodvisnih 

strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu: 

skupina). Skupino sestavljajo neodvisni 

strokovnjaki s področij ustavnega prava 

ter finančnih in proračunskih zadev. Po 

enega strokovnjaka imenuje nacionalni 

parlament vsake države članice, deset 

strokovnjakov pa imenuje Evropski 

parlament. Pri sestavi skupine se zagotovi 

uravnotežena zastopanost spolov. 

 Po potrebi se lahko kot opazovalci v 

skupino v skladu s poslovnikom iz 

odstavka 6 povabijo predstavniki 

ustreznih organizacij in mrež, kot so 

Evropska zveza akademij za znanost in 

humanistiko, Evropska mreža 

nacionalnih institucij za človekove 

pravice, organi Sveta Evrope, Evropska 

komisija za učinkovitost pravosodja, Svet 

odvetniških združenj Evrope, Mreža 

davčnih sodišč, Organizacija združenih 

narodov, Organizacija za varnost in 

sodelovanje v Evropi in Organizacija za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj. 

 2. Cilj svetovalnih nalog skupine je 

pomagati Komisiji pri prepoznavanju 

splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
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pravne države v državah članicah, ki 

vplivajo ali bi lahko vplivale na načela 

dobrega finančnega poslovodenja ali na 

zaščito finančnih interesov Unije. 

Skupina razmere v vseh državah članicah 

oceni vsako leto, in sicer na podlagi 

kvantitativnih in kvalitativnih meril in 

informacij, pri čemer ustrezno upošteva 

informacije in navodila iz člena 5(2). 

 3. Evropski parlament skupaj z 

nacionalnimi parlamenti vsako leto 

razpravlja o oceni skupine. 

 4. V okviru svojih svetovalnih nalog in ob 

upoštevanju izida ugotovitev iz odstavka 2 

lahko skupina izrazi mnenje o splošni 

pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 

države v določeni državi članici. Skupina 

si pri izražanju mnenja prizadeva doseči 

soglasje. Če soglasja ni mogoče doseči, 

skupina svoje mnenje izrazi z navadno 

večino članov. 

 5. Komisija pri sprejemanju izvedbenih 

aktov v skladu s členom 5(6) in 

členom 6(2) upošteva vsa ustrezna 

mnenja, ki jih izrazi skupina v skladu z 

odstavkom 4 tega člena. 

 6. Skupina med svojimi člani izvoli 

predsednika in sprejme svoj poslovnik. 

Or. en 

 


