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POBUDE

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

1. meni, da so se razmere v zvezi s pravno državo, demokracijo in temeljnimi pravicami v 
številnih državah članicah znatno poslabšale; opozarja zlasti na pomen spoštovanja pravne 
države in obveznosti držav članic, da zagotovijo učinkovito sodno varstvo, ki je temeljna 
vrednota Unije kot skupnosti, ki temelji na pravu;

2. vztraja, da morajo institucije Unije medsebojno lojalno sodelovati v skladu s členom 
13(2) PEU in bi zato morale prispevati k zaščiti vrednot Unije v skladu s postopki iz Pogodb; 
poziva, naj se te dejavnosti uredijo z medinstitucionalnim sporazumom in naj se obstoječi 
mehanizmi konsolidirajo, pri čemer je treba natančno oceniti razmere v vseh državah članicah 
ter določiti preventivne in popravne ukrepe;

3. meni, da bi morale vse tri institucije v skladu s členom 295 PDEU in njihovo 
pristojnostjo za samoorganizacijo za učinkovito delovanje ustanoviti skupni organ, ki bo 
odgovoren za usklajevanje njihovega sodelovanja na tem področju;

4. vztraja, da bi moral letni cikel spremljanja temeljiti na načelu preglednosti , 
nepristranskosti in enakosti med državami članicami ter na objektivnih dokazih in voditi k 
učinkovitim in realističnim ukrepom; 

5. meni, da bi morale institucije v postopku oblikovanja medinstitucionalnega sporazuma in 
pri upravljanju letnega cikla spremljanja v skladu s členom 11 PEU vzdrževati odprt dialog z 
reprezentativnimi deležniki; letni cikel spremljanja bi zato moral vključevati obvezna 
posvetovanja z organizirano civilno družbo, njihova stališča in prispevke pa bi bilo treba 
objaviti v tem postopku;

6. priznava, da bi morale države članice imeti možnost, da v letnem ciklu spremljanja 
predstavijo svoja stališča v celoti, ne da bi pri tem ovirale učinkovitost postopka;

7. vztraja, da se letni cikel spremljanja v celoti vključi v Uredbo o zaščiti proračuna Unije v 
primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah1, pri 
čemer se proračunske prerazporeditve povežejo z rezultati postopka spremljanja, pri tem pa 
zaščitijo legitimni interesi končnih prejemnikov in upravičencev do sredstev Unije;

8. meni, da bi bilo treba z oceno, ki se izvede v okviru letnega cikla spremljanja, Komisijo 
obveščati o tem, ali naj sproži postopke za ugotavljanje sistemskih kršitev;

9. vztraja, da je treba ne glede na letni cikel ob upoštevanju resnosti morebitnih posledic 
kršitve načela pravne države in obsega njenih učinkov razmisliti o posebnem postopku za 
nujne primere kršitev vrednot Unije;

1 Predlog uredbe o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, COM(2018)0324. 
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10. poleg tega poudarja, da lahko precejšnje zamude pri izdaji sodb, zlasti v zadevah v zvezi 
s pravno državo, povzročijo nepopravljivo in hudo škodo zaradi nazadovanja razmer na tem 
področju, poleg tega pa bi bilo treba več pozornosti nameniti povečanju potenciala in vloge 
Sodišča Evropske unije pri zagovarjanju načela pravne države; meni, da bi ena od teh 
možnosti lahko bila zagotoviti pospešeni postopek v vseh takih primerih in sistematično 
nalagati začasne ukrepe;

11. poudarja, da konferenca o prihodnosti Evrope daje zagon za boljše razumevanje, zakaj je 
treba v tem okviru zaščititi vrednote Unije; zato bi bilo treba v primeru sprememb Pogodbe v 
prihodnosti povečati učinkovitost postopka iz člena 7 z odpravo zahteve po soglasju in 
okrepitvijo mehanizma sankcij;

naj v prilogo svojega predloga resolucije vključi naslednja priporočila:


