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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. se zaveda, da je izvajanje okvirnega sklepa o evropskem nalogu za prijetje veliko breme 
za pravne sisteme številnih držav članic; ugotavlja, da so se pri njegovem izvajanju 
pokazale velike nacionalne razlike v kazenskem materialnem in procesnem pravu;

2. vztraja, da morajo države članice skrbeti za visoko raven medsebojnega zaupanja, ki 
temelji na njihovi obveznosti spoštovanja Pogodb, Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah in zakonodaje EU, pa tudi na tem, da njihove institucije upoštevajo vrednote 
EU, vključno s spoštovanjem načela pravne države (člen 2 PEU);

3. poudarja, da bo vzpostavitev mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne 
pravice prispevala h krepitvi medsebojnega zaupanja med državami članicami;

4. meni, da so za večje medsebojno zaupanje v nacionalne sisteme kazenskega prava 
potrebni nadaljnji horizontalni ukrepi, ki bodo omogočili učinkovitejše pravosodno 
sodelovanje;

5. meni, da bi moral biti okvirni sklep o evropskem nalogu za prijetje v celoti vključen v 
Lizbonsko pogodbo kot nov zakonodajni instrument; je prepričan, da bi to prineslo 
znatne koristi v smislu demokratične legitimnosti, pravne varnosti in preglednosti, 
okrepilo skladnost z drugimi instrumenti kazenskega prava ter omogočilo opredelitev 
pravosodnega organa kot samostojnega pojma v pravu EU;

6. ugotavlja, da je izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije priložnost za nadaljnje 
poenotenje kazenskopravnega območja; opominja, da je v politični izjavi o prihodnjih 
odnosih zapisano, da bosta Združeno kraljestvo in EU „zagotavljala vključujoče, tesno, 
uravnoteženo in vzajemno sodelovanje pri kazenskem pregonu in pravosodno 
sodelovanje v kazenskih zadevah“; vztraja, da je treba vse sporazume med EU in 
Združenim kraljestvom na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah 
med drugim podpreti z njunimi zavezami glede temeljnih pravic, pa tudi z vlogo 
Sodišča Evropske unije v tej zadevi.


