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POBUDE

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

1. želi spomniti, da Unija temelji na vrednotah iz člena 2 PEU;

2. pozdravlja poročilo Komisije o stanju pravne države za leto 2020, pa tudi, da se 
Komisija zaveda pomena pravosodnega sistema;

3. v skladu z omenjenim poročilom poudarja, da so učinkoviti in neodvisni pravosodni 
sistemi bistveni za pravno državo; zlasti poudarja, da mora sodstvo v skladu z načelom 
delitve oblasti svojo nalogo opravljati povsem samostojno, brez posredovanja drugih 
institucij ali organov;

4. ga zelo obremenjuje, da imajo v nekaterih državah članicah še vedno velike težave v 
zvezi z neodvisnostjo sodstva; obžaluje, da sta Madžarska in Poljska marca 2021 vložili 
tožbo za razglasitev ničnosti Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 o splošnem režimu 
pogojenosti za zaščito proračuna, ki je namenjena odpravljanju kršitev načela pravne 
države, ki vplivajo na finančne interese Unije;

5. meni, da je zelo pomembno redno pregledovati stanje pravne države, in pozdravlja 
prizadevanja Komisije za spodbujanje strukturnih reform na področjih, zajetih v 
poročilu o stanju pravne države; meni, da je to poročilo sicer nadvse pomembno orodje 
spremljanja, vseeno pa so nujna tudi jasna priporočila glede ugotovljenih težav in 
potrebnih nadaljnjih ukrepov; poziva Komisijo, naj po potrebi dosledno uporablja 
postopke za ugotavljanje kršitev, da bo preprečila nazadovanje na področju pravne 
države v nacionalnih pravosodnih sistemih, Svet pa poziva, naj nadaljuje vse tekoče 
postopke iz člena 7(1) PDEU in o njih obvešča Parlament;

6. z zadovoljstvom ugotavlja, da poročilo vsebuje ločena poglavja o posameznih državah 
in da se skuša določiti skupna metodologija; poziva Komisijo, naj pripravi smiselno 
primerjavo med različnimi nacionalnimi pravosodnimi sistemi ter poudari, kje bi se 
lahko uporabila najboljša praksa za primerljive sisteme in kako bi lahko obravnavali 
podobne pomanjkljivosti;

7. ugotavlja, da se v poročilu o stanju pravne države upravičeno obravnavata potrebna 
digitalizacija sodnih postopkov in usposabljanje sodnikov, tudi o pravni državi in Listini 
o temeljnih pravicah; obžaluje, da v njem ni omenjeno usposabljanje zagovornikov, pa 
tudi da se ne obravnavajo pravice iz člena 47 Listine, kot so pravica do obrambe in 
zastopanja ter pravica do pravne pomoči; poziva Komisijo, naj v naslednje poročilo 
vključi tudi ta področja.


