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Prijedlog rezolucije 

Stavak 20. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

20. primjećuje visoku razinu pravne 

usklañenosti sa stečevinom u području 

pravosuña i poboljšanu djelotvornost i 

profesionalizam sudova koja je rezultat 

sveobuhvatne reforme pravosuña; 

pozdravlja pokretanje tehničkog dijaloga 

o poglavljima 23. i 24. povrh razgovora o 

pristupanju na visokoj razini; zabrinut je, 

meñutim, zbog neprimjerenog političkog 

utjecaja na odreñene sudske postupke i 

naglašava da bi sudbena vlast trebala ostati 

neovisna o vanjskim pritiscima koje vrše 

zakonodavna i izvršna vlast; naglašava da 

je potrebno omogućiti pravilnu provedbu 

pravosudnih normi u skladu s europskim 

normama i najboljim praksama; poziva na 

ujednačavanje sudske prakse kako bi se 

ostvarila izvjesnost u radu pravosuña te 

pridobilo povjerenje javnosti; poziva na to 

da se poboljša kvaliteta pravosuña, potiče 

alternativno i izvansudsko rješavanje 

sporova, da se poboljša strateško 

planiranje, omogući bolji pristup pravdi 

najugroženijim članovima društva i 

snažnije uključivanje organizacija civilnog 

društva i stručnjaka u nadziranje 

neovisnosti sudstva; 

20. primjećuje visoku razinu pravne 

usklañenosti sa stečevinom u području 

pravosuña i poboljšanu djelotvornost i 

profesionalizam sudova koja je rezultat 

sveobuhvatne reforme pravosuña; zabrinut 

je, meñutim, zbog neprimjerenog 

političkog utjecaja na odreñene sudske 

postupke i naglašava da bi sudbena vlast 

trebala ostati neovisna o vanjskim 

pritiscima koje vrše zakonodavna i izvršna 

vlast; naglašava da je potrebno omogućiti 

pravilnu provedbu pravosudnih normi u 

skladu s europskim normama i najboljim 

praksama; poziva na ujednačavanje sudske 

prakse kako bi se ostvarila izvjesnost u 

radu pravosuña te pridobilo povjerenje 

javnosti; poziva na to da se poboljša 

kvaliteta pravosuña, potiče alternativno i 

izvansudsko rješavanje sporova, da se 

poboljša strateško planiranje, omogući 

bolji pristup pravdi najugroženijim 

članovima društva i snažnije uključivanje 

organizacija civilnog društva i stručnjaka u 

nadziranje neovisnosti sudstva; 

Or. en 

 

 


