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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja poročila Komisije o spremljanju uporabe prava EU; meni, da so ta poročila 
ključno orodje za zagotavljanje demokratičnega nadzora pravilnega prenosa in 
izvrševanja prava EU; meni, da je to spremljanje bistveno za prepoznavanje tveganj za 
pravno državo, preden so ta tako velika, da je potreben uraden odziv;

2. poziva Komisijo, naj okrepi javno razpravo o letnem poročilu o spremljanju uporabe 
prava EU; poudarja, da morajo imeti državljani čim večjo možnost sodelovanja pri tej 
javni razpravi, in ugotavlja, da bi lahko civilno družbo vključili tudi v okviru 
konference o prihodnosti Evrope;

3. naproša Komisijo, naj še naprej podpira države članice pri prenosu in izvrševanju 
zakonodaje EU s pobudami za krepitev institucionalnih in upravnih zmogljivosti;

4. poudarja pomen pravne države kot predpogoja za ustrezno spremljanje in uporabo prava 
EU; poudarja, da je zelo zaskrbljen zaradi splošnih pomanjkljivosti pri uporabi načela 
pravne države v številnih državah članicah, kot je navedeno v poročilu Komisije o 
stanju pravne države za leto 2020; poziva Svet, naj nujno sodeluje s Parlamentom, da bi 
dosegli dogovor o predlogu Komisije za uredbo o zaščiti proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah 
(COM(2018)0324);

5. poudarja, da je zagotavljanje skladnosti s pravom EU bistveno za ustvarjanje enakih 
konkurenčnih pogojev; poudarja, da je treba nenehno izboljševati mehanizme za 
zagotavljanje popolne skladnosti oblikovanja pravil s Pogodbama, zlasti z načeli 
prenosa pristojnosti, subsidiarnosti in sorazmernosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe 
o Evropski uniji (PEU), načelom lojalnega sodelovanja, kot je določeno v členu 13 
PEU, in načelom enakosti pred zakonom, kot je določeno v členu 20 Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina); poleg tega poudarja dejstvo, 
da je učinkovitost pravnih aktov EU – ki je odvisna od pravilnosti in pravočasnosti 
njihovega izvrševanja – temelj pravne varnosti in dobre uporabe prava;

6. poudarja, da morajo biti norme Evropske unije oblikovane jasno, razumljivo in ob 
spoštovanju načel pravne jasnosti, preglednosti in pravne varnosti; poudarja, da mora 
pravo Unije jasno opredeliti pravice in obveznosti, ki iz njega izhajajo za naslovnike, 
zlasti institucije EU in države članice; predlaga, da se preučijo pravno nezavezujoče 
smernice kot sredstvo, ki bi lahko pomagalo državam članicam v procesu izvajanja; 
obžaluje nedoslednosti pri uporabi in razlagi prava EU, ki jih je mogoče pripisati 
nepravilnemu prevodu pravnih besedil; zato poziva Komisijo, naj si bolj prizadeva za 
pravilen prevod sprejete zakonodaje EU; poziva Komisijo in države članice, naj 
nadaljujejo in okrepijo dialog in izmenjavo najboljših praks, da bi povečale jasnost in 
preglednost pri oblikovanju pravil pri prenosu prava EU;

7. opozarja, da uporaba prava EU vključuje polno spoštovanje skupnih vrednot, vključno s 
temeljnimi pravicami, demokracijo in pravno državo, kot je določeno v členu 2 PEU; 
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poudarja svojo zaskrbljenost zaradi vse slabšega stanja pravne države v nekaterih 
državah članicah, kot je navedeno v poročilu Komisije o stanju pravne države za leto 
2020; ponovno izraža podporo uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in 
temeljne pravice, ki ga bo urejal medinstitucionalni sporazum med tremi institucijami in 
bo vključeval letno spremljanje vrednot Unije ter bo zajemal vse vidike člena 2 PEU; 
meni, da bi bilo treba okrepiti orodja, ki so na voljo v Pogodbah, in predlaga, naj se to 
vprašanje obravnava na konferenci o prihodnosti Evrope;

8. poudarja ključno vlogo nacionalnih parlamentov in po potrebi regionalnih parlamentov 
pri predzakonodajnem nadzoru osnutkov zakonov EU, pri čemer je treba upoštevati 
tudi, da ta vloga državam članicam omogoča izboljšati kakovost in pravočasnost 
njihovega izvrševanja; ugotavlja, da bi lahko izboljšali obstoječe oblike sodelovanja z 
nacionalnimi parlamenti, kot so medparlamentarne delegacije ali postopki, ki 
vključujejo nacionalne parlamente v izmenjavo informacij v zvezi z oblikovanjem in 
uporabo prava Unije; predlaga, da bi morali o možnostih za izboljšanje sodelovanja na 
področju uporabe prava Unije ter oblikovanja predpisov in izvajanja načel 
sorazmernosti in subsidiarnosti razpravljati na konferenci o prihodnosti Evrope; meni, 
da so poskusi spodkopavanja ustavne celovitosti držav članic kršitev prava EU;

9. poziva k izboljšavam postopka priprave zakonodaje EU, ki temelji na preglednosti in 
odgovornosti pri pripravi zakonov, po potrebi s sodelovanjem civilne družbe; 

10. želi spomniti na načelo preglednosti, zapisano v Pogodbah EU, in pravico državljanov 
EU do sodnega varstva in dobrega upravljanja, kot je določeno v členih 41 in 47 
Listine; poudarja, da te pravice in načela zahtevajo, da imajo državljani ustrezen dostop 
do osnutkov pravnih aktov, ki jih zadevajo; vztraja, da bi morale biti te pravice in načela 
za države članice temeljnega pomena pri predlaganju osnutkov aktov o izvrševanju 
prava EU;

11. želi spomniti na prizadevanja institucij EU za vzpostavitev skupne podatkovne zbirke in 
spletne strani za vse dele zakonodajnega postopka, vendar obžaluje, da še niso dosegla 
svojega cilja; meni, da bi morale obstoječe in prihodnje podatkovne zbirke in spletne 
strani omogočati ustrezne prispevke vseh vključenih parlamentov;

12. ponavlja stališče iz svoje resolucije z dne 17. januarja 2019 o strateški preiskavi 
varuhinje človekovih pravic OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v 
pripravljalnih telesih Sveta EU, poziva Svet, naj razvije jasna in javno dostopna merila 
za označevanje dokumentov kot „LIMITE“ v skladu z zakonodajo EU in naj 
sistematično pregleda status dokumentov z oznako LIMITE v zgodnji fazi, pred 
dokončnim sprejetjem zakonodajnega akta, tudi pred neuradnimi pogajanji v trialogih;

13. poudarja, da sta pravilen prenos in izvrševanje prava Unije na podlagi člena 197 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) izrednega pomena, saj sta skupna 
odgovornost držav članic ter institucij in organov Unije; poziva k ustrezni predhodni in 
naknadni oceni učinka prava EU, vključno z učinkom na trajnostnost ter socialna in 
okoljska vprašanja ter vprašanja enakosti spolov, v skladu z zavezo Evropskega 
parlamenta in Sveta, kot je določeno v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi 
zakonodaje;

14. poudarja, da morajo biti države članice sposobne ustrezno prenesti pravo Unije v svoje 
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pravne sisteme; v zvezi s tem poziva, naj bodo zakonodajni postopki ustrezno časovno 
razporejeni, da se zagotovi dovolj časa za prenos;

15. poziva Komisijo in države članice, naj pri prenosu in uporabi prava EU skupaj in 
dosledno obravnavajo težave, povezane s čezmernim prenašanjem zakonodaje, saj ta 
praksa prinaša nepotrebno breme za državljane, podjetja in uprave, vodi v napačno 
razumevanje zakonodajne dejavnosti EU in povečuje neupravičeno nezaupanje v EU 
med državljani; v zvezi s tem opozarja na določbe Medinstitucionalnega sporazuma o 
boljši pripravi zakonodaje, v skladu s katerimi morajo države članice jasno navesti in 
dokumentirati nacionalne ukrepe, ki niso strogo povezani z zadevno zakonodajo Unije, 
elemente, ki sploh niso povezani s to zakonodajo Unije, pa bi bilo treba opredeliti bodisi 
z akti za prenos bodisi s povezanimi dokumenti; poziva Komisijo, naj redno zagotavlja 
informacije o dokumentaciji o čezmernem prenašanju (oziroma proti temu);

16. se zaveda pomanjkljivega prenosa, izvrševanja in nadzora prava EU na področju 
svobode, varnosti in pravice, kar je v nasprotju z nujnostjo, s katero Komisija in Svet 
med zakonodajnim postopkom EU pogosto spodbujata zakonodajne predloge na tem 
področju; poziva Komisijo in nacionalne organe, naj proaktivno in celovito spremljajo 
in izvršujejo pravo EU na tem področju;

17. priznava, da morajo biti za zagotovitev pravilne uporabe prava EU in pravilnega 
delovanja notranjega trgadržavljani in podjetniki obveščeni o vprašanjih, ki izhajajo iz 
vsakodnevne uporabe prava EU; poziva k tesnejšemu sodelovanju na tem področju, tudi 
prek službe SOLVIT;

18. poudarja pomen ustreznega dialoga med Komisijo in državami članicami v predhodni 
fazi;

19. poudarja pomembno vlogo, ki jo imajo tudi socialni partnerji, organi za enakost spolov 
in organizacije civilne družbe pri spremljanju in spodbujanju učinkovitega pravnega 
varstva v skladu s pravom EU; spodbuja Komisijo, naj poveča ozaveščenost o pravicah 
državljanov in podjetij v skladu s pravom EU ter dodatno podpre pritožnike z 
izboljšanjem njihovega razumevanja predhodnega postopka; poziva Komisijo, naj kot 
varuhinja Pogodb začne ustrezne preiskave v primerih, v katerih so državljani ali 
organizacije civilne družbe ustrezno opozorili na morebitno kršitev prava EU;

20. poudarja pomembno vlogo žvižgačev pri spremljanju pravilne uporabe prava Unije; 
poziva države članice, naj izvajajo minimalna pravila EU o zaščiti, ki so bila 
dogovorjena marca 2019 in uradno sprejeta oktobra 2019, kar je precej pred rokom, ki 
je bil dve leti pozneje; poziva države članice, naj izkoristijo prostor, ki ga daje direktiva, 
ter uporabijo njeno kar najširše možno področje uporabe in ponudijo finančno 
nadomestilo tistim, ki so utrpeli škodo zaradi poročanja o kršitvah prava Unije;

21. je seznanjen z 10-odstotnim zmanjšanjem števila novih postopkov za ugotavljanje 
kršitev, ki so se začeli leta 2018, v primerjavi z letom 2017 in povečanjem števila novih 
postopkov za ugotavljanje kršitev v letu 2019; ugotavlja, da so bila glede na razčlenitev 
novih primerov, začetih konec leta 2017, 2018 in 2019, glavna področja politike, na 
katerih je bilo proti državam članicam sproženih največ postopkov za ugotavljanje 
kršitev pri prenosu, okolje, mobilnost in promet, notranji trg, finančna stabilnost, 
finančne storitve in kapitalski trgi; 
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22. obžaluje 20-odstotno povečanje števila postopkov za ugotavljanje kršitev v zvezi z 
zakonodajo EU, povezano z enotnim trgom, od decembra 2017 in poziva države 
članice, naj pravo EU prenesejo hitreje in bolj skrbno; pozdravlja zaporedna zmanjšanja 
števila novih primerov poznega prenosa v letih 2017, 2018 in 2019; vendar z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je povprečni čas za prenos v EU podaljšal, pri čemer so 
prenosi direktiv v nacionalno zakonodajo v letu 2019 trajali tri mesece dlje kot v letu 
2018; obžaluje, da je kljub nedavnemu napredku pravočasna in pravilna uporaba prava 
EU še vedno zaskrbljujoča v številnih državah članicah;

23. poziva Komisijo, naj svojo vlogo varuhinje Pogodb obravnava kot osrednjo nalogo in se 
po potrebi odzove s postopki za ugotavljanje kršitev, da se podpre pravilna uporaba 
prava Unije in tako zagotovi pravna varnost za državljane in podjetja EU; 

24. je seznanjen, da Komisija ne uporablja več platforme EU Pilot kot privzete platforme za 
dialog z državami članicami o domnevnih kršitvah prava EU, saj je bilo ugotovljeno, da 
je to postopku dodalo birokratsko plast brez prave dodane vrednosti; opozarja, da je 
stopnja rešenih primerov, sproženih v okviru sistema EU Pilot, v letih 2017 in 2019 
znašala 77 %, v letu 2018 pa 73 %;

25. ponovno potrjuje vlogo Evropskega sodišča kot edine institucije, pristojne za odločanje 
o veljavnosti aktov institucij EU; poleg tega opozarja na vlogo Sodišča pri zagotavljanju 
pravilne razlage in uporabe prava EU v okviru izvajanja sporazuma o izstopu in 
prihodnjih odnosov z Združenim kraljestvom.
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