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13.1.2021 A9-0248/2

Predlog spremembe 2
Gwendoline Delbos-Corfield
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med državami članicami
(2019/2207(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da bi bilo treba ENP 
okrepiti in izboljšati s povečanjem njegove 
učinkovitosti, hitrosti in spoštovanja 
odločitev nacionalnih sodnikov, ob 
hkratnem upoštevanju sorazmernosti, saj 
eden od ciljev močnejše Unije zahteva 
popolno zaupanje držav članic v 
pravosodni sistem in sistem zaporov drugih 
držav, ta mehanizem pa je pri tem 
nepogrešljiv; opozarja, da lahko oslabitev 
vzajemnega priznavanja v kazenskih 
zadevah povzroči le njegovo oslabitev na 
drugih področjih, kar bi ogrozilo 
učinkovito izvajanje skupnih politik, kot je 
notranji trg;

5. poudarja, da bi lahko ENP okrepili 
in izboljšali s povečanjem njegove 
učinkovitosti, hitrosti in spoštovanja 
odločitev nacionalnih sodnikov, ob 
hkratnem upoštevanju sorazmernosti; 
vendar opozarja, da ga ni mogoče oceniti 
brez konteksta, in meni, da morajo države 
članice v močnejši Uniji uporabljati 
načelo vzajemnega priznavanja tako, da 
se ne bodo izogibale odgovornosti, da 
varujejo temeljne pravice posameznikov 
in spoštujejo pravno državo, s tem pa 
povečujejo zaupanje v pravosodni sistem 
in sistem zaporov drugih držav, pri čemer 
je ta mehanizem nepogrešljiv; opozarja, da 
lahko oslabitev vzajemnega priznavanja v 
kazenskih zadevah povzroči njegovo 
oslabitev na drugih področjih, kar bi 
ogrozilo učinkovito izvajanje skupnih 
politik, kot je notranji trg; opozarja tudi, 
da je cilj minimalnih postopkovnih 
jamstev v kazenskih postopkih, določenih 
v direktivah o procesnih pravicah, 
zagotoviti pošteno sojenje; poudarja, da je 
pravica do poštenega sojenja temeljnega 
pomena, saj zagotavlja varstvo temeljnih 
pravic posameznikov in pravne države; 
meni, da bi moralo biti spoštovanje 
procesnih pravic pogoj za izvajanje vseh 
ENP, in opozarja, da so potrebna dodatna 
jamstva za preprečitev njihove zlorabe;
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13.1.2021 A9-0248/3

Predlog spremembe 3
Gwendoline Delbos-Corfield
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med državami članicami
(2019/2207(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da se ENP ne bi smel 
zlorabljati za prekrške, kjer ni razlogov za 
pripor pred sojenjem; ponovno poudarja, 
da bi bilo treba uporabo ENP omejiti na 
huda kazniva dejanja, ko je to nujno 
potrebno in sorazmerno; poziva k uporabi 
manj vsiljivih pravnih instrumentov (na 
primer EPN), kadar je to mogoče, preden 
se izda ENP; poudarja, da bi morali 
odreditveni organi izvajati preverjanje 
sorazmernosti, ob upoštevanju (i) teže 
kaznivega dejanja, (ii) kazni, ki bo verjetno 
naložena, če bo oseba spoznana za krivo 
domnevnega kaznivega dejanja, (iii), 
verjetnosti, da bo osebi po predaji v 
odreditveni državi članici odvzeta prostost, 
(iv) učinka na pravice osebe, za katero se 
zahteva predaja, in njeno družino in (v) 
interese žrtev kaznivega dejanja; poziva 
države članice in njihove pravosodne 
organe, naj obravnavajo zadeve v zvezi z 
ENP, takoj ko se ENP izda, da bi bil čas 
trajanja pripora pred sojenjem čim krajši; 

7. poudarja, da se ENP ne bi smel 
uporabljati za prekrške ali za namene, ko 
ni nujno, da se osebi odvzame prostost, kot 
so začetna zaslišanja osumljencev in 
zaslišanja pred sojenjem; ponovno 
poudarja, da bi bilo treba uporabo ENP 
omejiti na huda kazniva dejanja, ko je to 
nujno potrebno in sorazmerno; poziva k 
uporabi manj vsiljivih pravnih 
instrumentov (na primer EPN), kadar je to 
mogoče, preden se izda ENP; poudarja, da 
bi morali odreditveni organi izvajati 
preverjanje sorazmernosti, ki bi 
vključevalo pravico do izpodbijanja ENP 
pred predajo, da bi se preprečile kršitve 
temeljnih pravic, preden bi bili na voljo 
popravni ukrepi, in da bi morali 
upoštevati (i) težo kaznivega dejanja, (ii) 
kazen, ki bo verjetno naložena, če bo oseba 
spoznana za krivo domnevnega kaznivega 
dejanja, (iii), verjetnost, da bo osebi po 
predaji v odreditveni državi članici odvzeta 
prostost, (iv) učinek na pravice osebe, za 
katero se zahteva predaja, in njeno družino 
in (v) interese žrtev kaznivega dejanja; 
poziva države članice in njihove 
pravosodne organe, naj obravnavajo 
zadeve v zvezi z ENP, takoj ko se ENP 
izda, da bi bil čas trajanja pripora pred 
sojenjem čim krajši; 
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13.1.2021 A9-0248/4

Predlog spremembe 4
Gwendoline Delbos-Corfield
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med državami članicami
(2019/2207(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je po mnenju Sodišča 
Evropske unije zavrnitev izvršitve 
evropskega naloga za prijetje izjema od 
vzajemnega priznavanja in jo je treba 
razlagati ozko35, zgolj ko je možno 
uporabiti enega od razlogov za neizvršitev 
(člena 3 in 4 Okvirnega sklepa 
2002/548/PNZ) ali eno od jamstev (člen 5 
Okvirnega sklepa 2002/548/PNZ) ali na 
podlagi sodne prakse Sodišča; 

___________
35 na primer sodbo Sodišča, Minister for 
Justice and Equality, C-216/18 PPU.

8. poudarja, da naj bi bila po mnenju 
Sodišča Evropske unije zavrnitev izvršitve 
evropskega naloga za prijetje izjema od 
vzajemnega priznavanja in jo je treba 
razlagati ozko35, zgolj ko je možno 
uporabiti enega od razlogov za neizvršitev 
(člena 3 in 4 Okvirnega sklepa 
2002/548/PNZ) ali eno od jamstev (člen 5 
Okvirnega sklepa 2002/548/PNZ), pri 
čemer velja obveznost spoštovanja 
temeljnih pravic (člen 1(3) Okvirnega 
sklepa 2002/548/PNZ) ali na podlagi sodne 
prakse Sodišča; ugotavlja, da ima 
izvršitveni pravosodni organ pristojnost, 
da zavrne izvršitev ENP, če bi predaja 
lahko privedla do nehumanega ali 
ponižujočega ravnanja z osebo (člen 4 
Listine)1a ali če obstaja realno tveganje 
kršitve temeljne pravice do neodvisnega 
sodišča in s tem pravice do poštenega 
sojenja (člen 47(2) Listine)1b;

_______

1a Sodba Sodišča C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.
1b Aranyosi in Căldăraru, združeni zadevi 
C-404/15 in C-659/15 PPU.
35 Glej na primer Sodbo Sodišča C-216/18 
PPU, Minister for Justice and Equality, C-
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13.1.2021 A9-0248/5

Predlog spremembe 5
Gwendoline Delbos-Corfield
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med državami članicami
(2019/2207(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da so za okrepitev načela 
lojalnega sodelovanja, določenega v členu 
4(3) PEU, in za večje medsebojno zaupanje 
v nacionalne sisteme kazenskega prava 
potrebni nadaljnji horizontalni ukrepi, ki 
bodo omogočili učinkovitejše pravosodno 
sodelovanje; poudarja, da preverjanje 
dvojne kaznivosti omejuje vzajemno 
priznavanje in ga je po mnenju Sodišča 
Evropske unije treba razlagati ozko; vendar 
poudarja, da obstaja zaskrbljenost, ker 
kazniva dejanja, za katera se ne uporablja 
več načelo dvojne kaznivosti, niso ustrezno 
opredeljena; ugotavlja, da bi moralo biti 
vzajemno priznavanje v idealnih 
okoliščinah samodejno37, brez ponovne 
proučitve trdnih razlogov za obtožbo, in se 
odločb ne bi smelo zavrniti, razen če 
obstajajo razlogi za zavrnitev na podlagi 
enega od razlogov z izčrpnega seznama iz 
okvirnega sklepa o ENP ali če obstajajo 
okoliščine, v katerih je mogoče po mnenju 
Sodišča Evropske unije omejiti načelo 
vzajemnega priznavanja in medsebojnega 
zaupanja med državami članicami;

____________
37 na primer sporočilo Komisije z dne 
26. julija 2000 o vzajemnem priznavanju 
pravnomočnih odločb v kazenskih zadevah 

11. meni, da so za okrepitev načela 
lojalnega sodelovanja, določenega v členu 
4(3) PEU, in za večje medsebojno zaupanje 
v nacionalne sisteme kazenskega prava 
potrebni nadaljnji horizontalni ukrepi, ki 
bodo omogočili učinkovitejše pravosodno 
sodelovanje; poudarja, da za preverjanje 
dvojne kaznivosti, s katero se omogoči 
polno spoštovanje temeljnih pravic 
posameznikov, velja, da omejuje vzajemno 
priznavanje in ga je po mnenju Sodišča 
Evropske unije treba razlagati ozko; vendar 
poudarja, da obstaja zaskrbljenost, ker 
kazniva dejanja, za katera se ne uporablja 
več načelo dvojne kaznivosti, niso ustrezno 
opredeljena; vendar ugotavlja, da 
vzajemno priznavanje zaradi vse večjih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v nekaterih državah ne bi smelo 
biti samodejno37, temveč bi moral 
izvršitveni organ vsak primer posebej 
oceniti; ugotavlja tudi, da je treba 
preveriti dvojno kaznivost, saj ni 
popolnoma harmoniziranega kazenskega 
materialnega prava, prav tako pa ne 
obstajajo minimalni postopkovni 
standardi;

___________
37 na primer sporočilo Komisije z dne 
26. julija 2000 o vzajemnem priznavanju 
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13.1.2021 A9-0248/6

Predlog spremembe 6
Gwendoline Delbos-Corfield
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med državami članicami
(2019/2207(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da je treba oceniti, ali se 
lahko vključijo dodatna kazniva dejanja 
ali kategorije kaznivih dejanj, kot so 
kazniva dejanja zoper okolje (npr. kazniva 
dejanja v zvezi z onesnaževanjem morja z 
ladij), določene oblike davčne utaje, 
kazniva dejanja iz sovraštva, spolna 
zloraba, nasilje na podlagi spola, kazniva 
dejanja, storjena z digitalnimi sredstvi, kot 
so kraja identitete, kazniva dejanja, ki 
vključujejo uporabo nasilja ali resno 
ogrožajo javni red v državi članici, ter 
kazniva dejanja zoper ustavno celovitost 
držav članic, storjena z uporabo nasilja, 
genocid, zločini proti človeštvu in vojni 
zločini, v okviru okrepljene zavezanosti 
držav članic k pravnemu sodelovanju, 
pravni državi in temeljnim pravicam; 
poudarja, da bi večja stopnja 
pravosodnega sodelovanja pri takih 
kaznivih dejanjih pomagala Uniji pri 
doseganju prednostnih ciljev, pa tudi pri 
krepitvi kulture spoštovanja demokracije 
in pravne države v Uniji;

14. poudarja, da je zaradi čezmejne 
razsežnosti vse večjega števila kaznivih 
dejanj, kot so kazniva dejanja zoper okolje 
(npr. kazniva dejanja v zvezi z 
onesnaževanjem morja z ladij), določene 
oblike davčne utaje, spolna zloraba, nasilje 
na podlagi spola, kazniva dejanja, storjena 
z digitalnimi sredstvi, kot so kraja 
identitete, genocid, zločini proti človeštvu 
in vojni zločini, spoštovanje pravne države 
in temeljnih pravic v državah članicah 
toliko bolj pomembno, zlasti ko gre za 
neodvisnost sodstva in pravico do 
pravičnega sojenja; opozarja, da bi lahko 
zaradi vse večjih pomanjkljivosti v zvezi s 
pravno državo v nekaterih državah 
članicah in neobstoja povsem 
harmoniziranega materialnega 
kazenskega prava ter minimalnih 
postopkovnih standardov, razširitev 
seznama kaznivih dejanj, za katera ni 
potrebno preverjanje dvojne kaznivosti, 
ogrozila temeljne pravice posameznikov;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/7

Predlog spremembe 7
Gwendoline Delbos-Corfield
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med državami članicami
(2019/2207(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 34a. meni, da bi bilo treba kazenske 
sisteme učinkovito dolgoročno upravljati 
in zmanjšati število zapornikov, tako da se 
bi pogosteje uporabile kazni brez odvzema 
prostosti, kot so storitve v korist skupnosti, 
denarne kazni in elektronski nadzor; 
poudarja, da bi bilo treba alternative 
odvzemu prostosti upoštevati v celotni 
verigi kazenskega pravosodja; poziva 
Komisijo, naj se zavzame za tako 
usmeritev in vzpostavi mehanizem EU za 
spremljanje razmer v zaporih in priporih;
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13.1.2021 A9-0248/8

Predlog spremembe 8
Gwendoline Delbos-Corfield
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med državami članicami
(2019/2207(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. poziva Komisijo, naj preuči 
izvedljivost dopolnilnih instrumentov o 
procesnih pravicah, kot so instrumenti o 
dopustnosti dokazov in razmerah v zaporih 
v času pripora pred sojenjem, zlasti na 
podlagi standardov Sveta Evrope ali višjih 
standardov, vključno glede časovnih 
omejitev za pripor pred sojenjem; 
poudarja, da bi si morala Komisija 
prizadevati za najvišje standarde, pri tem 
pa spoštovati načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti; poziva Komisijo, naj okrepi 
informacijska orodja za nacionalne 
izvršilne organe o razmerah med priporom 
pred sojenjem in prestajanjem zaporne 
kaznimi v vsaki državi članici; 

37. poziva Komisijo, naj preuči 
izvedljivost dopolnilnih instrumentov o 
procesnih pravicah, kot so instrumenti o 
dopustnosti dokazov in razmerah v zaporih 
v času pripora pred sojenjem, zlasti na 
podlagi standardov Sveta Evrope ali višjih 
standardov, vključno glede časovnih 
omejitev za pripor pred sojenjem; 
poudarja, da bi si morala Komisija 
prizadevati za najvišje standarde, pri tem 
pa spoštovati načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti; meni, da lahko neobstoj 
minimalnih standardov za razmere v 
zaporih in pripor pred sojenjem na ravni 
EU, neomejena uporaba pripora pred 
sojenjem kot skrajnega ukrepa, ne da bi 
se preučile druge možnosti in ustrezno 
ocenilo, ali je zadeva pripravljena za 
sojenje, privede do tega, da se osumljene 
in obtožene osebe neupravičeno in 
prekomerno zadržujejo v priporu pred 
sojenjem; opozarja, da se je to stanje 
zaradi pandemije covida-19 še poslabšalo; 
poziva Komisijo, naj dosega minimalne 
standarde EU, zlasti na področju 
kazenskih postopkovnih jamstev ter 
razmer v zaporih in priporih, ter okrepi 
informacijska orodja za nacionalne 
izvršilne organe o razmerah med priporom 
pred sojenjem in prestajanjem zaporne 
kaznimi v vsaki državi članici; 
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13.1.2021 A9-0248/9

Predlog spremembe 9
Gwendoline Delbos-Corfield
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med državami članicami
(2019/2207(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 37a. poudarja, da ni mehanizma, ki bi 
omogočal ustrezno spremljanje zagotovil 
odreditvenih pravosodnih organov po 
predaji; poziva Komisijo, naj preuči 
ustrezne možne ukrepe;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/10

Predlog spremembe 10
Gwendoline Delbos-Corfield
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med državami članicami
(2019/2207(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. opozarja na standarde Evropskega 
sodišča za človekove pravice ter zahteve iz 
Direktive 2013/48/EU o pravici do dostopa 
do odvetnika in Direktive 2013/64/EU o 
pravici do tolmačenja in prevajanja; poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo, 
da bo pravica do dostopa do odvetnika in 
pravne pomoči v odreditveni in izvršitveni 
državi članici zagotovljena tako v 
zakonodaji kot tudi v praksi; 

42. opozarja na standarde Evropskega 
sodišča za človekove pravice ter zahteve iz 
Direktive 2013/48/EU o pravici do dostopa 
do odvetnika in Direktive 2013/64/EU o 
pravici do tolmačenja in prevajanja; 
opozarja, da bi se kakovost zastopanja 
izboljšala, če bi bilo dovolj časa za 
pripravo zadeve ter bi bilo mogoče hitro 
dostopati do vsega gradiva; poudarja, da 
je zaradi čezmejne narave postopkov 
ENP, pogosto z obtoženci, ki ne govorijo 
jezika izvršitvene države članice, 
pomembno uvesti kot zaščitni ukrep za 
poštene postopke in v skladu z Direktivo 
2010/64/EU dostop do storitev tolmačenja 
v začetni fazi postopka in zlasti omogočiti 
komunikacijo z odvetniki; poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo, 
da bo pravica do dostopa do odvetnika in 
pravne pomoči v odreditveni in izvršitveni 
državi članici zagotovljena tako v 
zakonodaji kot tudi v praksi; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/11

Predlog spremembe 11
Gwendoline Delbos-Corfield
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med državami članicami
(2019/2207(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. ugotavlja, da je ENP učinkovit; 
vendar meni, da so glavne težave v zvezi z 
ENP povezane z njegovo skladnostjo in 
učinkovitostjo, kjer so še možne izboljšave 
kljub nekaterim vprašanjem o skladnosti z 
vrednotami EU in temeljnimi pravicami; 

43. ugotavlja, da je ENP učinkovit; 
vendar meni, da je glavna težava povezana 
s skladnostjo z vrednotami in temeljnimi 
pravicami EU; poudarja pa, da obstajajo 
tudi težave v zvezi s skladnostjo in 
učinkovitostjo; 

Or. en


