
PA\1214959SL.docx PE658.830v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za ustavne zadeve

2019/2132(INI)

7.10.2020

OSNUTEK MNENJA
Odbora za ustavne zadeve

za Odbor za pravne zadeve

o spremljanju uporabe prava Evropske unije za leta 2017, 2018 in 2019
(2019/2132(INI))

Pripravljavec mnenja: Pedro Silva Pereira



PE658.830v01-00 2/3 PA\1214959SL.docx

SL

PA_NonLeg



PA\1214959SL.docx 3/3 PE658.830v01-00

SL

POBUDE

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

1. poudarja, da je treba nenehno izboljševati mehanizme za zagotavljanje popolne 
skladnosti oblikovanja predpisov s Pogodbama, zlasti z načeli prenosa pristojnosti, 
subsidiarnosti in sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU);

2. poudarja ključno vlogo nacionalnih parlamentov pri predzakonodajnem nadzoru 
osnutkov zakonov EU in njihovem pravilnem izvajanju v državah članicah;

3. poziva k izboljšavam postopka priprave zakonodaje EU, ki temelji na preglednosti in 
odgovornosti pri pripravi zakonov, po potrebi s sodelovanjem civilne družbe; ponavlja, 
da je učinkovitost pravnih aktov EU - ki je odvisna od pravilnosti in pravočasnosti 
njihovega izvajanja - temelj pravne varnosti in boljšega izvrševanja;

4. poudarja, da sta pravilen prenos in izvajanje prava EU na podlagi člena 197 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU) izrednega pomena; poziva k ustrezni naknadni oceni 
učinka prava EU, vključno z ocenami učinka na trajnost;

5. poudarja pomembno vlogo, ki jo imajo tudi socialni partnerji in organizacije civilne 
družbe pri spremljanju in spodbujanju učinkovitega pravnega varstva v skladu s pravom 
EU; spodbuja Komisijo, naj spodbuja ozaveščanje o pravicah državljanov in podjetij v 
skladu s pravom EU ter dodatno podpre pritožnike z izboljšanjem njihovega 
razumevanja predhodnega postopka;

6. poziva Komisijo, naj poveča javno razpravo o svojem letnem poročilu o spremljanju 
uporabe prava EU ter dodatno podpre države članice pri prenosu in izvajanju 
zakonodaje EU s pobudami za krepitev institucionalnih in upravnih zmogljivosti;

7. ponovno opozarja, da je treba v celoti zaščititi vlogo Sodišča Evropske unije pri 
zagotavljanju enotne razlage in uporabe prava EU v okviru izstopa Združenega 
kraljestva iz EU in prihodnjih odnosov z Združenim kraljestvom.


