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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Evropsko povezovanje na političnem in gospodarskem področju zahteva popolno integracijo 

na področju sodstva in pravosodja na splošno. 

Politični organi ne smejo posegati v delo sodnih organov, zato pripravljavec mnenja meni, da 

Evropska komisija ne bi smela sodelovati v postopku odločanja Eurojusta. 

Kazniva dejanja, zlasti na gospodarskem področju, so ovira za gospodarski in socialni razvoj, 

saj kršijo predpise socialnega sobivanja in izkrivljajo tržna pravila. Proti njim se je treba 

učinkovito boriti z ustreznimi zakonodajnimi sredstvi in na sodiščih, ki delujejo hitro in 

nepristransko. 

Splošni pristop v predlogu Evropske komisije je, da Evropsko javno tožilstvo (EJT) ni član 

Eurojusta in da je lahko njegov predstavnik prisoten na sejah le kot opazovalec, brez pravice 

glasovanja, v skladu s členom 12(2) in členom 16(7).  

Vendar se v skladu s členom 86(1) PDEU Evropsko javno tožilstvo ustanovi iz Eurojusta, 

zato bi moralo biti član Eurojusta, da se ohrani ta povezava in zagotovi dejanska zaustavitev 

čezmejnega kriminala.  

Člen 41(2) predloga določa, da „Eurojust vsako zaprosilo Evropskega javnega tožilstva za 

podporo obravnava brez nepotrebnega odlašanja ter takšna zaprosila, če je to primerno, 

obravnava, kot če bi jih prejel od nacionalnega organa, pristojnega za pravosodno 

sodelovanje“. Kljub temu pa bi morala Eurojust in Evropsko javno tožilstvo tesneje 

sodelovati. 

V Prilogi 1 k predlogu so našteta hujša kazniva dejanja, ki spadajo na področje pristojnosti 

Eurojusta, med katerimi je tudi kaznivo dejanje, ki škodi finančnim interesom Unije. 

Vendar člen 3(1) predloga določa, da Eurojust „ni pristojen za obravnavo kaznivih dejanj, za 

obravnavo katerih je pristojno Evropsko javno tožilstvo“.  

Ta kazniva dejanja so opisana v členu 86 PDEU, natančneje kot „kršitve, ki vplivajo na 

finančne interese Unije“, kar povečuje možnosti za morebiten spor o pristojnosti med organi.  

Komisija meni, da se lahko v primerih, ki zadevajo finančne interese Unije in finančne 

interese držav članic, v skladu s členom 13 predloga Uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega 

javnega tožilstva (COM(2013)0534) pristojnost za takšna kazniva dejanja vrne nacionalnim 

organom.  

V takšnih primerih je Eurojust lahko koordinator, saj je pristojen tudi za kazniva dejanja, ki 

zadevajo finančne interese Unije.  

Ta razlaga Komisije pa ne vzdrži, ker: 

(a) se o ustanovitvi EJT še vedno razpravlja in ni verjetno, da se bo rešitev iz člena 13 

ohranila v končni različici;  

(b) bo v vsakem primeru EJT delovalo le v omejenem številu držav članic (s tesnejšim 

sodelovanjem);  

(c) bi bil lahko postopek prepočasen, da bi bil učinkovit. 

Čeprav predlog ponovno zagotavlja „popolno samostojnost in neodvisnost Eurojusta“(glej 

uvodno izjavo 30), bi Komisija želela, da Eurojust postane agencija EU, za katero bi veljal 

enotni pristop agencij, dogovorjen leta 2012 med Parlamentom, Svetom in Komisijo.  
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Takšno dojemanje vključuje, na primer, sodelovanje dveh predstavnikov Komisije v upravnih 

dejavnostih Eurojusta, v „upravljavski funkciji“ (glej člen 10(1)(b) in člen 16(4)). 

Vendar po mnenju Komisije te naloge vključujejo tudi izvolitev predsednika in 

podpredsednikov Eurojusta (člen 14(1)(k), kar seveda pomeni več kot zgolj izvajanje 

upravljavske funkcije.  

Člen 17(2) določa, da upravnega direktorja imenuje kolegij na podlagi seznama kandidatov, 

ki jih predlaga Komisija, kar omejuje izbiro kolegija. 

V predlogu ni omenjeno reševanje sporov o pristojnosti, kar je v skladu s členom 85(1)(c) 

PDEU med glavnimi nalogami Eurojusta.  

V predlogu tudi ni navedeno, kako se sklada z Okvirnim sklepom Sveta 2009/948/PNZ, ki je 

namenjen izboljšanju pravosodnega sodelovanja in preprečevanju primerov, ko se zoper isto 

osebo istočasno ali vzporedno začne kazenski postopek v različnih državah članicah na 

podlagi istih dejstev.  

Sklep določa, da si države članice lahko izmenjajo informacije in se neposredno posvetujejo o 

kazenskih postopkih. Če ni soglasja, se zadeva po potrebi predloži Eurojustu, pod pogojem, 

da spada v njegovo pristojnost.  

Predlog o Eurojustu ne spremeni ali razveljavi okvirnega sklepa, prav tako se v predlogu 

Komisije ne omenja sodna presoja o odločitvah Eurojusta v zvezi s sporom o pristojnosti. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Ker bi bilo treba Evropsko javno 

tožilstvo ustanoviti iz Eurojusta, ta uredba 

vsebuje določbe, potrebne za urejanje 

odnosov med Eurojustom in Evropskim 

javnim tožilstvom. 

(4) Ker je Evropsko javno tožilstvo 

ustanovljeno z okrepljenim sodelovanjem, 

je uredba o vzpostavitvi okrepljenega 

sodelovanja za ustanovitev Evropskega 

javnega tožilstva zavezujoča v celoti in se 

uporablja neposredno le za države 

članice, ki sodelujejo pri okrepljenem 

sodelovanju. Zato v državah članicah, ki 

ne sodelujejo v Evropskem javnem 

tožilstvu, Eurojust ostaja v celoti pristojen 

za hujše oblike kaznivih dejanj, navedene 

v Prilogi 1 k tej uredbi. 
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Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) Upoštevati bi bilo treba tudi oceno 

Sklepa Sveta 2002/187/JHA in dejavnosti 

Eurojusta (končno poročilo z dne 

30. junija 2015). 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) Naloga Eurojusta, da olajša 

sodelovanje med pravosodnimi organi, se 

izvaja v okviru drugih pravnih 

instrumentov, kot je Okvirni sklep Sveta 

2009/948/PNZ1a, katerega določbe bi bilo 

treba uskladiti s to uredbo.  

 ____________________ 

 1a Okvirni sklep Sveta 2009/948/PNZ z 

dne 30. novembra 2009 o preprečevanju 

in reševanju sporov o izvajanju 

pristojnosti v kazenskih postopkih 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Ta uredba spoštuje temeljne pravice 

in upošteva načela, priznana zlasti v Listini 

Evropske unije o temeljnih pravicah. 

(8) Ta uredba popolnoma spoštuje 

temeljne pravice in svoboščine ter v celoti 

varuje načela, priznana zlasti v Listini 

Evropske unije o temeljnih pravicah. 
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Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Treba bi bilo določiti oblike hudih 

kaznivih dejanj, ki se nanašajo na dve ali 

več držav članic in v zvezi s katerimi je 

pristojen Eurojust. Poleg tega bi bilo treba 

opredeliti primere, ki ne vključujejo dveh 

ali več držav članic, vendar terjajo skupni 

pregon. Taki primeri bi morali vključevati 

preiskave in pregone, ki se nanašajo bodisi 

na eno samo državo članico in tretjo državo 

bodisi na eno samo državo članico in 

Unijo. 

(9) Treba bi bilo jasno določiti oblike 

hudih kaznivih dejanj, ki se nanašajo na 

dve ali več držav članic in v zvezi s 

katerimi je pristojen Eurojust. Poleg tega bi 

bilo treba opredeliti primere, ki ne 

vključujejo dveh ali več držav članic, 

vendar terjajo skupni pregon. Taki primeri 

bi morali vključevati preiskave in pregone, 

ki se nanašajo bodisi na eno samo državo 

članico in tretjo državo bodisi na eno samo 

državo članico in Unijo. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Eurojust bi moral pri izvajanju 

svoje operativne funkcije v konkretnih 

kazenskih zadevah delovati preko enega ali 

več nacionalnih članov ali kot kolegij, in 

sicer bodisi na zahtevo pristojnih organov 

držav članic bodisi na lastno pobudo. 

(10) Eurojust bi moral pri izvajanju 

svoje operativne funkcije v konkretnih 

kazenskih zadevah delovati preko enega ali 

več nacionalnih članov ali kot kolegij, in 

sicer bodisi na zahtevo pristojnih organov 

držav članic bodisi na lastno pobudo. Poleg 

tega bi moral imeti Eurojust možnost, da 

na zaprosilo pristojnega organa države 

članice ali Komisije pomaga pri 

preiskavah, ki vključujejo samo to državo 

članico, vendar imajo posledice na ravni 

Unije. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Za zagotovitev, da lahko Eurojust (11) Za zagotovitev, da lahko Eurojust 
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ustrezno podpira in usklajuje čezmejne 

preiskave, morajo vsi nacionalni člani 

imeti enaka operativna pooblastila, da 

lahko učinkoviteje sodelujejo med seboj in 

z nacionalnimi organi. Nacionalnim 

članom bi bilo treba podeliti takšna 

pooblastila, ki bi Eurojustu omogočila, da 

ustrezno izpolni svojo nalogo. Ta 

pooblastila bi morala vključevati dostop do 

ustreznih informacij v nacionalnih javnih 

registrih, pošiljanje zaprosil za medsebojno 

pomoč in priznavanje ter njihovo 

izvrševanje, neposreden stik s pristojnimi 

organi, ki sodelujejo v skupnih 

preiskovalnih enotah, in izmenjavo 

informacij z njimi, v soglasju s pristojnim 

nacionalnim organom ali v nujnem primeru 

pa tudi odreditev preiskovalnih ukrepov in 

nadzora pošiljk. 

ustrezno podpira in usklajuje čezmejne 

preiskave, morajo vsi nacionalni člani 

imeti enaka operativna pooblastila, da 

lahko bolj usklajeno in učinkoviteje 

sodelujejo med seboj in z nacionalnimi 

organi. Nacionalnim članom bi bilo treba 

podeliti takšna pooblastila, ki bi Eurojustu 

omogočila, da ustrezno izpolni svojo 

nalogo. Ta pooblastila bi morala 

vključevati dostop do ustreznih informacij 

v nacionalnih javnih registrih, pošiljanje 

zaprosil za medsebojno pomoč in 

priznavanje ter njihovo izvrševanje, 

neposreden stik s pristojnimi organi, ki 

sodelujejo v skupnih preiskovalnih enotah, 

in izmenjavo informacij z njimi, v soglasju 

s pristojnim nacionalnim organom ali v 

nujnem primeru pa tudi odreditev 

preiskovalnih ukrepov in nadzora pošiljk. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Eurojustu je treba zagotoviti 

upravno in vodstveno strukturo, s katero bo 

lahko učinkoviteje izvajal svoje naloge in 

spoštoval načela, ki se uporabljajo za 

agencije Unije, pri čemer je treba ohraniti 

posebne značilnosti Eurojusta in zaščititi 

njegovo neodvisnost pri opravljanju 

njegovih operativnih funkcij. V ta namen 

bi bilo treba pojasniti funkcije nacionalnih 

članov, kolegija in upravnega direktorja ter 

ustanoviti izvršni odbor. 

(12) Eurojustu je treba zagotoviti 

upravno in vodstveno strukturo, s katero bo 

lahko učinkoviteje izvajal svoje naloge in 

popolnoma spoštoval načela, ki se 

uporabljajo za agencije Unije, pa tudi 

temeljne pravice in svoboščine, pri čemer 

je treba ohraniti posebne značilnosti 

Eurojusta in zaščititi njegovo neodvisnost 

pri opravljanju njegovih operativnih 

funkcij. V ta namen bi bilo treba pojasniti 

funkcije nacionalnih članov, kolegija in 

upravnega direktorja ter ustanoviti izvršni 

odbor. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Da bi okrepili stalno dostopnost 

Eurojusta in omogočili njegovo 

posredovanje v nujnih primerih, bi bilo 

treba v njegovem okviru ustanoviti nujno 

koordinacijsko enoto (NKE). Države 

članice bi morale biti odgovorne za to, da 

zagotovijo zmožnost posredovanja 

predstavnikov nujne koordinacijske enote, 

in sicer 24 ur na dan 7 dni v tednu. 

(17) Da bi okrepili učinkovitost in 

stalno dostopnost Eurojusta in omogočili 

njegovo posredovanje v nujnih primerih, bi 

bilo treba v njegovem okviru ustanoviti 

nujno koordinacijsko enoto (NKE). Države 

članice bi morale zagotoviti zmožnost 

posredovanja predstavnikov nujne 

koordinacijske enote, in sicer 24 ur na dan 

7 dni v tednu. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Kadar Eurojust posreduje osebne 

podatke organu tretje države, mednarodni 

organizaciji ali Interpolu na podlagi 

mednarodnega sporazuma, ki je sklenjen v 

skladu s členom 218 Pogodbe, je treba 

zagotoviti, da se določbe o varstvu 

podatkov iz te uredbe upoštevajo v skladu 

z navedenimi ustreznimi zaščitnimi ukrepi 

glede varstva zasebnosti ter temeljnih 

pravic in svoboščin posameznikov. 

(21) Kadar Eurojust posreduje osebne 

podatke organu tretje države, mednarodni 

organizaciji ali Interpolu na podlagi 

mednarodnega sporazuma, ki je sklenjen v 

skladu s členom 218 Pogodbe, je treba 

zagotoviti, da se določbe o varstvu 

podatkov iz te uredbe popolnoma 

upoštevajo v skladu z navedenimi 

ustreznimi zaščitnimi ukrepi glede varstva 

zasebnosti ter temeljnih pravic in 

svoboščin. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Eurojust bi moral imeti možnost, da 

za doseganje svojih ciljev podaljša roke 

hrambe osebnih podatkov, in sicer ob 

upoštevanju načela omejitve namena, ki se 

uporablja za obdelavo osebnih podatkov v 

okviru vseh dejavnosti Eurojusta. Takšne 

odločitve bi bilo treba sprejeti po pazljivi 

(23) Eurojust bi moral imeti možnost, da 

za doseganje svojih ciljev podaljša roke 

hrambe osebnih podatkov, in sicer ob 

upoštevanju načela omejitve namena, ki se 

uporablja za obdelavo osebnih podatkov v 

okviru vseh dejavnosti Eurojusta. Takšne 

odločitve bi bilo treba sprejeti po pazljivi 
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preučitvi vseh zadevnih interesov, tudi 

interesov posameznikov, na katere se 

nanašajo osebni podatki. Kadar pregon 

kaznivega dejanja zastara v vseh zadevnih 

državah članicah, bi se bilo treba za vsako 

podaljšanje rokov za obdelavo osebnih 

podatkov odločiti le, če obstaja posebna 

potreba po zagotavljanju pomoči v skladu s 

to uredbo. 

in nepristranski preučitvi zadevnih 

primerov in vseh zadevnih interesov, pa 

tudi interesov posameznikov, na katere se 

nanašajo osebni podatki. Kadar pregon 

kaznivega dejanja zastara v vseh zadevnih 

državah članicah, bi se bilo treba za vsako 

podaljšanje rokov za obdelavo osebnih 

podatkov uradno odločiti in to obrazložiti 

ter še to le, če obstaja posebna in jasno 

upravičena potreba po zagotavljanju 

pomoči v skladu s to uredbo. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) Eurojust bi moral ohranjati 

sodelovanje z drugimi organi in agencijami 

Unije, Evropskim javnim tožilstvom, 

pristojnimi organi tretjih držav ter 

mednarodnimi organizacijami, kolikor je to 

potrebno za opravljanje njegovih nalog. 

(25) Eurojust bi moral sodelovati z 

drugimi organi in agencijami Unije, 

Evropskim javnim tožilstvom, pristojnimi 

organi tretjih držav ter mednarodnimi 

organizacijami, kolikor je to potrebno za 

opravljanje njegovih nalog. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (25a) Evropski javni tožilec bi moral 

imeti pravico do udeležbe na vseh sejah 

Eurojusta, na katerih se obravnavajo 

vprašanja, za katera tožilec meni, da so 

pomembna za delovanje Evropskega 

javnega tožilstva. 

Obrazložitev 

Potrebna je uvodna izjava, ki izrecno odraža vsebino člena 12(3) in člena 16(7) predloga. 
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Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Za izboljšanje operativnega 

sodelovanja med Eurojustom in Europolom 

ter zlasti za vzpostavitev povezav med 

podatki, ki jih že ima eden od njiju, bi 

moral Eurojust Europolu omogočiti dostop 

do svojih podatkov in iskanje po njih. 

(26) Za izboljšanje operativnega 

sodelovanja med Eurojustom in Europolom 

ter zlasti za vzpostavitev povezav med 

podatki, ki jih že ima eden od njiju, bi 

moral Eurojust Europolu omogočiti dostop 

do svojih podatkov na podlagi sistema 

iskanja zadetkov. Eurojustu in Europolu 

bi bilo treba omogočiti, da skleneta 

delovni dogovor, ki bi jima v okviru 

njunih pristojnosti zagotavljal vzajemen 

dostop do vseh informacij, ki so bile 

posredovane za namen navzkrižnega 

preverjanja, in možnost vzajemnega 

iskanja po teh informacijah, in sicer v 

skladu s posebnimi zaščitnimi ukrepi in 

jamstvi za varstvo podatkov iz te uredbe. 

Vsakršen dostop do podatkov, ki so na 

voljo pri Eurojustu, bi bilo treba tehnično 

omejiti na informacije, povezane s 

pristojnostmi zadevnih organov Unije. 

Obrazložitev 

Uvodno izjavo 26 te uredbe bi bilo treba uskladiti z uvodno izjavo 28 Uredbe (EU) 2016/794. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 27 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Eurojustu bi bilo treba omogočiti 

izmenjavo osebnih podatkov z drugimi 

organi Unije v obsegu, ki je potreben za 

izpolnjevanje njegovih nalog. 

(27) Eurojustu bi bilo treba omogočiti 

izmenjavo osebnih podatkov z drugimi 

organi Unije v obsegu, ki je potreben za 

izpolnjevanje njegovih nalog, ob popolnem 

spoštovanju zasebnosti ter temeljnih 

pravic in svoboščin. 
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Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 31 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) Da bi povečali preglednost in 

demokratični nadzor nad Eurojustom, je 

treba zagotoviti mehanizme za vključitev 

Evropskega parlamenta in nacionalnih 

parlamentov v ocenjevanje njegovih 

dejavnosti. Pri tem ne bi smeli ogrožati 

načel neodvisnosti pri izvajanju ukrepov v 

posebnih operativnih zadevah ali 

obveznosti nerazkrivanja in varovanja 

tajnosti.  

(31) Da bi povečali preglednost in 

demokratični nadzor nad Eurojustom, je 

treba zagotoviti mehanizme za vključitev 

Evropskega parlamenta v ocenjevanje 

njegovih dejavnosti, zlasti glede 

predložitve njegovega letnega poročila. 

Podobne postopke bi bilo treba pripraviti 

za nacionalne parlamente. Vendar ti 

mehanizmi ne bi smeli ogrožati načel 

neodvisnosti pri izvajanju ukrepov v 

posebnih operativnih zadevah ali 

obveznosti nerazkrivanja in varovanja 

tajnosti. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Eurojust podpira in krepi 

usklajevanje in sodelovanje nacionalnih 

organov, pristojnih za preiskovanje in 

pregon, v zvezi s hudimi kaznivimi dejanji, 

ki se nanašajo na dve ali več držav članic 

ali terjajo skupni pregon, in sicer na 

podlagi operacij, ki jih izvajajo organi 

držav članic in Europol, ter informacij, ki 

jih pošljejo. 

1. Eurojust podpira in krepi 

usklajevanje in sodelovanje nacionalnih 

organov, pristojnih za preiskovanje in 

pregon, v zvezi s hudimi kaznivimi dejanji, 

za obravnavo katerih je pristojen Eurojust 

v skladu s členom 3(1) in ki se nanašajo na 

dve ali več držav članic ali terjajo skupni 

pregon, in sicer na podlagi operacij, ki jih 

izvajajo organi držav članic, Evropsko 

javno tožilstvo in Europol, ter informacij, 

ki jih pošljejo. 

Glej predlog spremembe k členu 2(3). 
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Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 3 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Eurojust izvršuje svoje naloge na 

zahtevo pristojnih organov držav članic ali 

na lastno pobudo. 

3. Eurojust izvršuje svoje naloge na 

zahtevo pristojnih organov držav članic, 

Evropskega javnega tožilstva ali na lastno 

pobudo.  

Glej predlog spremembe k členu 2(1). 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Eurojust je pristojen za obravnavo 

oblik kaznivih dejanj, ki so navedene v 

Prilogi I. Ni pa pristojen za obravnavo 

kaznivih dejanj, za obravnavo katerih je 

pristojno Evropsko javno tožilstvo. 

1.  Do datuma, ko Evropsko javno 

tožilstvo prevzame svoje preiskovalne 

naloge in naloge kazenskega pregona, ki 

so nanj prenesene v skladu s členom [75] 

uredbe [o vzpostavitvi okrepljenega 

sodelovanja za ustanovitev Evropskega 

javnega tožilstva], je Eurojust pristojen za 

obravnavo oblik kaznivih dejanj, ki so 

navedene v Prilogi 1. Od dne, ko Evropsko 

javno tožilstvo prevzame svoje naloge in 

ob upoštevanju oblik kaznivih dejanj, za 

obravnavo katerih je pristojno Evropsko 

javno tožilstvo, Eurojust izvaja svoje 

pristojnosti le v okviru svojega mandata, s 

čimer se prepreči prekrivanje z ukrepi 

Evropskega javnega tožilstva. 

 Pri tem pa Eurojust svoje pristojnosti 

izvaja le v zadevah, ki vključujejo države 

članice, ki ne sodelujejo pri okrepljenem 

sodelovanju za ustanovitev Evropskega 

javnega tožilstva, in na zahtevo teh držav 

članic ali na zahtevo Evropskega javnega 

tožilstva. Praktične podrobnosti izvajanja 

pristojnosti v skladu s tem odstavkom 
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ureja delovna ureditev iz člena 38(2a).  

 Sklicevanje na kazniva dejanja v škodo 

finančnih interesov Unije iz Priloge I k tej 

uredbi se razlaga v skladu s tem 

odstavkom. 

Glej predlog spremembe k členu 3(4). 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Eurojust je še vedno pristojen: 

 (a) za obravnavo kaznivih dejanj, 

določenih v Direktivi (EU) 2017/... o boju 

proti goljufijam, ki škodijo finančnim 

interesom Unije, z uporabo kazenskega 

prava (direktiva o zaščiti finančnih 

interesov), če zanje ni pristojno Evropsko 

javno tožilstvo ali svoje pristojnosti ne 

izvršuje; 

 (b) v zadevah, ki vključujejo kazniva 

dejanja, opredeljena v direktivi o zaščiti 

finančnih interesov, v zvezi s prošnjami iz 

držav članic, ki ne sodelujejo pri 

Evropskem javnem tožilstvu; 

 (c) v zadevah, ki vključujejo 

sodelujoče države članice in države 

članice, ki ne sodelujejo pri Evropskem 

javnem tožilstvu, v zvezi s prošnjami tistih 

držav članic, ki ne sodelujejo v Evropskem 

javnem tožilstvu in v zvezi s prošnjami 

samega Evropskega javnega tožilstva. 

Obrazložitev 

Ker bo Eurojust ohranil preostale pristojnosti za kazniva dejanja v zvezi z zaščito finančnega 

interesa na podlagi okrepljenega sodelovanja pri EJT in besedila osnutka uredbe, je 

ključnega pomena, da se pojasni narava preostalih pristojnosti Eurojusta. 
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Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Europol je pristojen tudi za 

obravnavo povezanih kaznivih dejanj. Za 

povezana kazniva dejanja se štejejo 

naslednja kazniva dejanja: 

2. Eurojust je pristojen za obravnavo 

kaznivih dejanj, povezanih s kaznivimi 

dejanji, opredeljenimi v Prilogi I. Za 

povezana kazniva dejanja se štejejo 

naslednja kazniva dejanja: 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 4 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Eurojust lahko na zaprosilo 

pristojnega organa države članice ali 

Komisije pomaga pri preiskavah in 

pregonih, ki se nanašajo na to državo 

članico in Unijo. 

4. Eurojust lahko na zaprosilo 

pristojnega organa države članice, 

Evropskega javnega tožilstva ali Komisije 

pomaga pri preiskavah in pregonih, ki se 

nanašajo na to državo članico in Unijo. 

Glej predlog spremembe k členu 3(1). 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) obvešča pristojne organe držav 

članic o preiskavah in pregonih, o katerih 

je bil obveščen in ki imajo posledice na 

ravni Unije oziroma lahko vplivajo na 

države članice, ki niso neposredno 

udeležene; 

(a) obvešča pristojne organe držav 

članic in Evropsko javno tožilstvo o 

preiskavah in pregonih, o katerih je bil 

obveščen in ki imajo posledice na ravni 

Unije oziroma lahko vplivajo na države 

članice, ki niso neposredno udeležene;  
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Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) na zaprosilo pristojnih organov 

držav članic pomaga tako, da jim zagotovi 

najboljše možno usklajevanje preiskav in 

pregonov; 

(b) zagotovi najboljše možno 

usklajevanje preiskav in kazenskih 

pregonov, ki jih izvajajo pristojni organi 

držav članic; 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) nudi pomoč z namenom izboljšati 

sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi 

organi držav članic, predvsem na podlagi 

Europolovih analiz; 

(c) prispeva k boljšemu sodelovanju 

med pristojnimi nacionalnimi organi držav 

članic, predvsem na podlagi Europolovih 

analiz; 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka e a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) podpira Evropsko javno tožilstvo v 

skladu s členom 41. 

Obrazložitev 

Glede na to, da se je EJT ustanovilo „iz Eurojusta“ (glej člen 86 PDEU), je ena od njegovih 

glavnih nalog podpora Evropskemu javnemu tožilstvu. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka e b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (eb) po potrebi sodeluje z agencijami in 

organi Unije, ustanovljenimi na območju 

svobode, varnosti in pravice, ki ga ureja 

naslov V PDEU; 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka e c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ec) podpira centre specializiranega 

strokovnega znanja Unije, ki so jih razvili 

Europol in drugi organi Unije, in v njih 

sodeluje, kadar je to ustrezno; 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 4 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Kadar se dve ali več držav članic ne 

morejo dogovoriti, katere izmed njih bi 

morale izvesti preiskavo ali pregon na 

podlagi zaprosila iz točke (b) odstavka 2, 

Eurojust izda pisno mnenje o zadevi. 

Mnenje se nemudoma pošlje zadevnim 

državam članicam. 

4. Kadar se dve ali več držav članic ne 

more dogovoriti, katere izmed njih bi 

morale izvesti preiskavo ali pregon na 

podlagi zaprosila iz točke (b) odstavka 2, 

Eurojust sprejme odločitev o zadevi. 

Odločitev se nemudoma pošlje zadevnim 

državam članicam. 

(Glej predlog spremembe k členu 4(5) in členu (5)(a).) 

Obrazložitev 

Ker člen 85(1)(c) PDEU jasno določa pristojnosti Eurojusta za reševanje sporov o 

pristojnosti, bi moral imeti Eurojust možnost sprejemati odločitve, ne izdajati mnenja, in te 

odločitve bi morale biti zavezujoče za države članice. 
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Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 5 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Eurojust na zahtevo pristojnega 

organa izda pisno mnenje o ponavljajočih 

se zavrnitvah ali težavah v zvezi z 

izvršitvijo zaprosil za pravosodno 

sodelovanje in odločitev o njih, vključno s 

tistimi, ki temeljijo na instrumentih, ki 

uveljavljajo načelo vzajemnega 

priznavanja, če navedenega ni mogoče 

rešiti z medsebojnim dogovorom pristojnih 

nacionalnih organov ali z vključitvijo 

zadevnih nacionalnih članov. Mnenje se 

nemudoma pošlje zadevnim državam 

članicam.  

5. Eurojust na zahtevo pristojnega 

organa ali na lastno pobudo sprejme 

odločitev o ponavljajočih se zavrnitvah ali 

težavah v zvezi z izvršitvijo zaprosil za 

pravosodno sodelovanje in odločitev o 

njih, vključno s tistimi, ki temeljijo na 

instrumentih, ki uveljavljajo načelo 

vzajemnega priznavanja, če navedenega ni 

mogoče rešiti z medsebojnim dogovorom 

pristojnih nacionalnih organov ali z 

vključitvijo zadevnih nacionalnih članov.  

Odločitev se nemudoma posreduje 

zadevnim državam članicam. 

(Glej predlog spremembe k členu 4(4) in (5)(a).) 

Obrazložitev 

Ker člen 85(1)(c) PDEU jasno določa pristojnost Eurojusta za reševanje sporov o 

pristojnosti, bi moral imeti Eurojust možnost sprejemati odločitve, ne izdajati mnenja, in te 

odločitve bi morale biti zavezujoče za države članice. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Brez poseganja v odstavek 2 se 

kolegij posveti operativnim vprašanjem in 

drugim vprašanjem, ki so neposredno 

povezana z operativnimi zadevami. Z 

administrativnimi zadevami se ukvarja le 

toliko, kolikor je potrebno za zagotovitev, 

da se izpolnijo operativne naloge.  

 



 

PE607.846v02-00 18/31 AD\1136523SL.docx 

SL 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) neposredno stopi v stik z vsemi 

pristojnimi nacionalnimi organi države 

članice in si z njimi izmenjuje informacije; 

(b) neposredno stopi v stik z vsemi 

pristojnimi nacionalnimi organi države 

članice ali agencijo Unije ali drugim 

pristojnim organom ter si z njimi 

izmenjuje informacije; 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) odreja preiskovalne ukrepe; (a) odreja preiskovalne ukrepe ali 

zahteva njihovo izvedbo in jih izvrši v 

skladu z Direktivo 2014/41/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta1a; 

 __________________ 

 1a Direktiva 2014/41/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o 

evropskem preiskovalnem nalogu v 

kazenskih zadevah (UL L 130, 1.5.2014, 

str. 1). 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kolegij sestavljajo: 1. Kolegij sestavljajo vsi nacionalni 

člani. 

(a)  vsi nacionalni člani, kadar kolegij 

izvaja svojo operativno funkcijo na 

podlagi člena 4; 

 

(b)  vsi nacionalni člani in dva  
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predstavnika Komisije, kadar kolegij 

izvaja svojo upravljavsko funkcijo na 

podlagi člena 14. 

Obrazložitev 

Namen tega predloga spremembe je zmanjšati tveganje za kakršno koli vmešavanje Komisije. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 4 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Kolegij lahko na sejo kot 

opazovalca povabi vsakogar, katerega 

mnenje bi lahko bilo koristno. 

4. Ne glede na določbe člena 39(1)(c) 

lahko kolegij povabi na sejo kot 

opazovalca vsakogar, katerega mnenje bi 

lahko bilo koristno. 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je ohraniti vlogo kontaktnih točk Evropske pravosodne mreže iz 

člena 39(1)(c) predloga. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 – točka k 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(k) izvoli predsednika in 

podpredsednika v skladu s členom 11; 

črtano 

(Glej predlog spremembe k členu 11.) 

Obrazložitev 

Da se ohrani samostojnost in neodvisnost Eurojusta, noben predstavnik Komisije ne sme 

sodelovati pri izvolitvi predsednika in podpredsednikov. 
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Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kolegij na podlagi osnutka, ki ga je 

predložil upravni direktor, in ob 

upoštevanju mnenja Komisije [do 

30. novembra vsako leto] sprejme 

programski dokument, ki vsebuje večletni 

in letni program dela. Posreduje ga 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Komisiji. Programski dokument postane 

dokončen po dokončnem sprejetju 

splošnega proračuna in se po potrebi 

ustrezno prilagodi.  

1. Kolegij na podlagi osnutka, ki ga je 

predložil upravni direktor, in potem, ko 

zahteva mnenje Komisije [do 

30. novembra vsako leto] sprejme 

programski dokument, ki vsebuje večletni 

in letni program dela. Posreduje ga 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Komisiji. Programski dokument postane 

dokončen po dokončnem sprejetju 

splošnega proračuna in se po potrebi 

ustrezno prilagodi. 

Obrazložitev 

Namen tega predloga spremembe je zmanjšati tveganje za kakršno koli vmešavanje Komisije. 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Letni delovni program vsebuje 

podrobne cilje in pričakovane rezultate, 

vključno s kazalniki uspešnosti. Vsebuje 

tudi opis ukrepov, ki se bodo financirali, 

ter navedbo finančnih sredstev in človeških 

virov, dodeljenih vsakemu ukrepu, v 

skladu z načeli oblikovanja in upravljanja 

proračuna po dejavnostih. Letni delovni 

program je skladen z večletnim delovnim 

programom iz odstavka 4. Jasno prikazuje 

naloge, ki so bile v primerjavi s 

predhodnim proračunskim letom dodane, 

spremenjene ali črtane. 

2. Letni delovni program vsebuje 

podrobne cilje in pričakovane rezultate, 

vključno s kazalniki uspešnosti. Vsebuje 

tudi jasen opis ukrepov, ki se bodo 

financirali, ter navedbo finančnih sredstev 

in človeških virov, dodeljenih vsakemu 

ukrepu, v skladu z načeli oblikovanja in 

upravljanja proračuna po dejavnostih. Letni 

delovni program je skladen z večletnim 

delovnim programom iz odstavka 4. Jasno 

prikazuje naloge, ki so bile v primerjavi s 

predhodnim proračunskim letom dodane, 

spremenjene ali črtane. 
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Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 7 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Upravni direktor se lahko razreši s 

položaja samo na podlagi sklepa kolegija, 

sprejetega na predlog Komisije. 

7. Upravni direktor se lahko razreši s 

položaja samo na podlagi sklepa kolegija. 

Obrazložitev 

Namen tega predloga spremembe je zmanjšati tveganje za kakršno koli vmešavanje Komisije. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Predstavnik nujne koordinacijske 

enote ukrepa brez odlašanja v zvezi z 

izvršitvijo zaprosila v njegovi državi 

članici. 

3. Predstavnik nujne koordinacijske 

enote ukrepa učinkovito in brez odlašanja 

v zvezi z izvršitvijo zaprosila v njegovi 

državi članici. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 21 – odstavek 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Za namene odstavkov od 3 do 6 

pristojni organi držav članic izmenjajo 

informacije iz teh odstavkov najpozneje v 

14 dneh. 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 22 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Eurojust pristojnim nacionalnim 

organom zagotavlja informacije o 

rezultatih obdelave informacij, vključno s 

povezavami z zadevami, ki so že shranjene 

v sistemu vodenja zadev. Te informacije 

lahko vsebujejo osebne podatke. 

1. Eurojust pristojnim nacionalnim 

organom nemudoma zagotovi informacije 

o rezultatih obdelave informacij, vključno s 

povezavami z zadevami, ki so že shranjene 

v sistemu vodenja zadev. Te informacije 

lahko vsebujejo osebne podatke. 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Eurojust lahko obdeluje samo 

osebne podatke, navedene v točki 2 

Priloge 2, o osebah, ki se po nacionalni 

zakonodaji zadevnih držav članic štejejo za 

priče ali žrtve v postopku kazenske 

preiskave ali pregona v zvezi z eno ali več 

vrst kaznivih dejanj in kaznivih dejanj iz 

člena 3, ali osebah, mlajših od 18 let. 

Eurojust lahko obdeluje take osebne 

podatke le, če je to nujno potrebno za 

izpolnitev njegove izrecno določene 

naloge, in sicer v okviru svojih pristojnosti 

in zaradi opravljanja svoje operativne 

funkcije. 

2. Eurojust lahko obdeluje samo 

osebne podatke, navedene v točki 2 

Priloge 2, o osebah, ki se po nacionalni 

zakonodaji zadevnih držav članic štejejo za 

priče ali žrtve v postopku kazenske 

preiskave ali pregona v zvezi z eno ali več 

vrst kaznivih dejanj in kaznivih dejanj iz 

člena 3, ali osebah, mlajših od 18 let. 

Eurojust lahko obdeluje take osebne 

podatke le, če je to nujno potrebno za 

izpolnitev njegove izrecno določene 

naloge, in sicer v okviru svojih pristojnosti 

in zaradi opravljanja svoje operativne 

funkcije. Varstvo zasebnosti ter temeljnih 

pravic in svoboščin se v celoti upoštevata. 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Osebni podatki, ki jih obdeluje 

Eurojust, se ne smejo hraniti dlje od dneva, 

ki od navedenih nastopi prvi: 

1. Osebni podatki, ki jih obdeluje 

Eurojust, se hranijo pri Eurojustu le 

toliko časa, kolikor je nujno potrebno in 

sorazmerno za namene, za katere se 

obdelujejo. Osebni podatki, ki jih obdeluje 

Eurojust, se ne smejo hraniti dlje od dneva, 
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ki od navedenih nastopi prvi: 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Če se pritožba, ki jo vloži 

posameznik, na katerega se nanašajo 

osebni podatki, v skladu s členom 32(2) 

Uredbe (ES) št. 45/2001, nanaša na 

odločitev iz člena 32 ali 33, se Evropski 

nadzornik za varstvo podatkov posvetuje z 

nacionalnimi nadzornimi organi ali 

pristojnim pravosodnim organom v državi 

članici, iz katere izvirajo podatki, ali državi 

članici, na katero se podatki neposredno 

nanašajo. Odločitev Evropskega 

nadzornika za varstvo podatkov, ki lahko 

vključuje zavrnitev posredovanja katerih 

koli informacij, se sprejme v tesnem 

sodelovanju z nacionalnim nadzornim 

organom ali pristojnim pravosodnim 

organom. 

1. Vsaka oseba, na katero se 

nanašajo podatki, se ima pravico pritožiti 

pri Evropskem nadzorniku za varstvo 

podatkov, če meni, da Eurojust osebnih 

podatkov, ki se nanašajo nanjo, ne 

obdeluje v skladu z določbami te uredbe. 
Če se pritožba, ki jo vloži posameznik, na 

katerega se nanašajo osebni podatki, v 

skladu s členom 32(2) Uredbe (ES) 

št. 45/2001, nanaša na odločitev iz člena 32 

ali 33, se Evropski nadzornik za varstvo 

podatkov posvetuje z nacionalnimi 

nadzornimi organi ali pristojnim 

pravosodnim organom v državi članici, iz 

katere izvirajo podatki, ali državi članici, 

na katero se podatki neposredno nanašajo. 

Odločitev Evropskega nadzornika za 

varstvo podatkov, ki lahko vključuje 

zavrnitev posredovanja katerih koli 

informacij, se sprejme v tesnem 

sodelovanju z nacionalnim nadzornim 

organom ali pristojnim pravosodnim 

organom. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 38 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Eurojust lahko za namene iz 

odstavkov 1 in 2 sklepa delovne dogovore 

s subjekti iz odstavka 1. Ti delovni 

dogovori niso osnova za omogočanje 

izmenjave osebnih podatkov in ne 

zavezujejo Unije ali njenih držav članic. 
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Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 38 – odstavek 4 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

a) se lahko predvideva, da je prenos 

dovoljen, ker država članica ni izrecno 

omejila možnosti za nadaljnji prenos; or 

črtano 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 1 – točka c 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) kontaktne točke Evropske 

pravosodne mreže so lahko v vsaki 

posamezni zadevi posebej vabljene na 

sestanke Eurojusta.  

(c) kontaktne točke Evropske 

pravosodne mreže so lahko v vsaki 

posamezni zadevi posebej vabljene na 

sestanke Eurojusta, vendar nimajo pravice 

do glasovanja. 

Obrazložitev 

Namen tega predloga spremembe je pojasniti vlogo kontaktnih točk Evropske pravosodne 

mreže. 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 40 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Eurojust in Europol lahko 

skleneta delovni dogovor, ki jima v okviru 

njunih pristojnosti zagotavlja vzajemen 

dostop do vseh informacij, ki so bile 

posredovane za namen izvajanja njunih 

nalog v skladu s členoma 2 in 4 te uredbe, 

in možnost vzajemnega iskanja po teh 

informacijah. To ne posega v pravico 
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držav članic, organov Unije, tretjih držav 

in mednarodnih organizacij, da navedejo 

omejitve pri dostopu do takih podatkov in 

njihovi uporabi, ter mora biti v skladu z 

jamstvi za varstvo podatkov iz te uredbe.  

 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 41 – odstavek 2 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Eurojust vsako zaprosilo 

Evropskega javnega tožilstva za podporo 

obravnava brez nepotrebnega odlašanja ter 

takšna zaprosila, če je to primerno, 

obravnava kot če bi jih prejel od 

nacionalnega organa, pristojnega za 

pravosodno sodelovanje. 

2. Eurojust vsako zaprosilo 

Evropskega javnega tožilstva za podporo 

obravnava brez nepotrebnega odlašanja ter 

takšna zaprosila obravnava kot če bi jih 

prejel od nacionalnega organa, pristojnega 

za pravosodno sodelovanje. 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 42 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Frontex prispeva k delu Eurojusta 

tudi s predložitvijo informacij, ki jih 

obdela v skladu s svojim mandatom in 

nalogami iz Uredbe (EU) 2016/16241a.  

 _____________ 

 1a Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 

2016 o evropski mejni in obalni straži ter 

spremembi Uredbe (EU) 2016/399 

Evropskega parlamenta in Sveta ter 

razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 

Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe 

Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 

2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1). 
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Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 55 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 55a 

 Mnenja o predlaganih zakonodajnih aktih 

 Komisija in zadevne države članice lahko 

Eurojust zaprosijo za mnenje o vseh 

predlaganih zakonodajnih aktih iz 

člena 76 PDEU. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe povzema določbe iz člena 32(3) Sklepa Sveta 2002/187/PNZ, kakor je bil 

spremenjen leta 2008, kar iz nerazložljivih razlogov ni vključeno v ta predlog Komisije. 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Člen 55 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Eurojust pošlje svoje letno poročilo 

Evropskemu parlamentu, ki lahko predloži 

pripombe in sklepe. 

1. Eurojust pošlje svoje letno poročilo 

Evropskemu parlamentu in nacionalnim 

parlamentom, ki lahko predložijo 

pripombe in sklepe. 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Člen 55 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Predsednik kolegija nastopi pred 

Evropskim parlamentom na njegovo 

zahtevo, da bi razpravljali o zadevah v 

zvezi z Eurojustom ter zlasti za 

predstavitev svojih letnih poročilih, pri 

čemer se upošteva obveznost 

nerazkrivanja in varovanja tajnosti. 

2. Pred prevzemom dolžnosti je 

novoimenovani predsednik kolegija 

povabljen v pristojni odbor ali odbore 

Evropskega parlamenta, da tam poda 

izjavo in odgovarja na vprašanja 

njegovega ali njihovih članov. 
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Razprave se ne nanašajo neposredno ali 

posredno na konkretne ukrepe v zvezi s 

posebnimi operativnimi zadevami. 

 V času svojega mandata nastopi pred 

Evropskim parlamentom na njegovo 

zahtevo, da bi razpravljali o zadevah v 

zvezi z Eurojustom ter zlasti za 

predstavitev svojih letnih poročil, pri 

čemer se upošteva obveznost 

nerazkrivanja in varovanja tajnosti. 

Razprave se ne nanašajo neposredno ali 

posredno na konkretne ukrepe v zvezi s 

posebnimi operativnimi zadevami. 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog uredbe 

Člen 55 – odstavek 3 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Poleg drugih obveznosti obveščanja 

in posvetovanja iz te uredbe, Eurojust 

pošlje Evropskemu parlamentu v vednost: 

3. Poleg drugih obveznosti obveščanja 

in posvetovanja iz te uredbe, Eurojust 

pošlje Evropskemu parlamentu in 

nacionalnim parlamentom v vednost: 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Člen 55 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Eurojust pošlje svoje letno 

poročilo nacionalnim parlamentom. 

Eurojust pošlje nacionalnim parlamentom 

tudi dokumente iz odstavka 3. 

črtano 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Člen 59 – odstavek 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Obveznost varovanja zaupnosti se 

nanaša na vse informacije, ki jih prejme 

Eurojust, razen če te niso že javno 

objavljene ali dostopne javnosti. 

4. Obveznost varovanja zaupnosti se 

nanaša na vse informacije, ki jih prejme ali 

posreduje Eurojust, razen če te niso že 

javno objavljene ali dostopne javnosti. 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Člen 67 – naslov 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Razveljavitev  Razveljavitve in spremembe 

(Glej predlog spremembe k členu 67(3)(a) in (3)(b).) 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Člen 67 – odstavek 2 a (novo) 

 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 2a. Člen 10(3) Okvirnega sklepa 

2009/948/PNZ se nadomesti z naslednjim: 

‘3. Pristojni organi med neposrednim 

posvetovanjem, pri katerem so udeleženi, 

odgovorijo, kadar koli je razumno 

mogoče, na zaprosilo za informacije 

drugih pristojnih organov, udeleženih pri 

tem posvetovanju. Če pa drug pristojni 

organ zaprosi nek pristojni organ, naj mu 

posreduje določene informacije, ki bi 

lahko ogrozile temeljne interese 

nacionalne varnosti ali varnost 

posameznikov, mu tega ni treba storiti. 

‘3. Med neposrednimi posvetovanji 

zadevni pristojni organi odgovarjajo na 

zahteve po informacijah drugih pristojnih 

organov, ki tudi sodelujejo v 

posvetovanjih.“ 

(Glej predlog spremembe k členu 67.) 

Obrazložitev 

Sprememba Okvirnega sklepa Sveta 2009/948/PNZ z dne 30. novembra 2009 o preprečevanju 
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in reševanju sporov o izvajanju pristojnosti v kazenskih postopkih dopolnjuje predloge 

sprememb k členoma 21 in 23 tega predloga in je namenjena odpravi izjem, ki bi bile lahko 

škodljive za izmenjavo koristnih informacij. 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Člen 67 – odstavek 2 b (novo) 

 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 2b. Člen 12(2) Okvirnega sklepa 

2009/948/PNZ se nadomesti z naslednjim: 

‘2. Kadar ni bilo mogoče doseči 

soglasja v skladu s členom 10, kateri koli 

pristojni organ zadevnih držav članic 

zadevo po potrebi predloži Eurojustu, če je 

ta pristojen ukrepati na podlagi člena 4(1) 

sklepa o Eurojustu. ’ 

‘2. Vselej, ko ni mogoče doseči 

sporazuma v skladu s členom 10, zadevne 

države članice zadevo predložijo 

Eurojustu prek svojih nacionalnih članov, 

če je Eurojust zanjo pristojen, v skladu s 

členom 3 uredbe o Eurojustu.“ 

(Glej predlog spremembe k členu 67.) 

Obrazložitev 

Predlog spremembe Okvirnega sklepa Sveta 2009/948/PNZ z dne 30. novembra 2009 o 

preprečevanju in reševanju sporov o izvajanju pristojnosti v kazenskih postopkih dopolnjuje 

predloge sprememb k členu 4(4) in (5) tega predloga, njegov namen pa je, da se reševanje 

sporov obvezno predloži Eurojustu, kar je v skladu s členom 85(1)(c) PDEU in bolj v skladu z 

vlogo nacionalnih članov. 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – alinea 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– organiziran rop; – organizirana tatvina ali 

organiziran rop, 
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