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Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. pozdravlja visoko stopnjo usklajenosti 

s pravnim redom ter večjo učinkovitostjo 

in strokovnostjo sodišč, kar je rezultat 

obsežne reforme pravosodja; pozdravlja 

začetek tehničnega dialoga o 23. in 

24. poglavju, ki bo potekal vzporedno s 

pristopnim dialogom na visoki ravni; je 

kljub temu zaskrbljen zaradi neprimernega 

političnega vpliva na nekatere sodne 

postopke in poudarja, da bi moralo sodstvo 

delovati povsem neodvisno, brez zunanjih 

pritiskov parlamentarne in izvršne veje 

oblasti; poudarja, da je treba poskrbeti za 

ustrezno spoštovanje pravosodnih 

standardov v skladu z evropskimi normami 

in najboljšo prakso; poziva k poenotenju 

sodne prakse, da se zagotovita predvidljiv 

sodni sistem in zaupanje javnosti; poziva k 

večji kakovosti pravosodja, pogostejši 

uporabi zunajsodnih sredstev in 

alternativnega reševanja sporov, boljšemu 

strateškemu načrtovanju, večji pravni 

varnosti za ranljive pripadnike družbe ter 

večji udeležbi strokovnih združenj in 

organizacij civilne družbe pri spremljanju 

neodvisnosti sodstva; 

20. pozdravlja visoko stopnjo usklajenosti 

s pravnim redom ter večjo učinkovitostjo 

in strokovnostjo sodišč, kar je rezultat 

obsežne reforme pravosodja; je kljub temu 

zaskrbljen zaradi neprimernega političnega 

vpliva na nekatere sodne postopke in 

poudarja, da bi moralo sodstvo delovati 

povsem neodvisno, brez zunanjih pritiskov 

parlamentarne in izvršne veje oblasti; 

poudarja, da je treba poskrbeti za ustrezno 

spoštovanje pravosodnih standardov v 

skladu z evropskimi normami in najboljšo 

prakso; poziva k poenotenju sodne prakse, 

da se zagotovita predvidljiv sodni sistem in 

zaupanje javnosti; poziva k večji kakovosti 

pravosodja, pogostejši uporabi zunajsodnih 

sredstev in alternativnega reševanja sporov, 

boljšemu strateškemu načrtovanju, večji 

pravni varnosti za ranljive pripadnike 

družbe ter večji udeležbi strokovnih 

združenj in organizacij civilne družbe pri 

spremljanju neodvisnosti sodstva; 
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