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PREDLOGI SPREMEMB 

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

in Odbor za proračunski nadzor kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge 

sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

 

Predlog uredbe 

Naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Predlog Predlog 

UREDBA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA 

UREDBA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA 

o zaščiti proračuna Unije v primeru 

splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 

pravne države v državah članicah 

o zaščiti proračuna Unije v primeru 

splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 

pravne države in temeljnih pravic v 

državah članicah 

 (Sprememba velja za celotno besedilo; če 

bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 

prilagoditve v celotnem besedilu.) 

 

Predlog spremembe  2 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Pravna država je ena najbolj 

bistvenih vrednot, na katerih temelji 

Unija. Kakor je določeno v členu 2 

Pogodbe o Evropski uniji, so te vrednote 

skupne vsem državam članicam. 

(1) Unija temelji na vrednotah 

spoštovanja človekovega dostojanstva, 

svobode, demokracije, enakosti, pravne 

države in spoštovanja človekovih pravic, 

vključno s pravicami pripadnikov 

manjšin. Kakor je določeno v členu 2 

Pogodbe o Evropski uniji, so te vrednote 

skupne vsem državam članicam v družbi, 

ki jo označujejo pluralizem, 

nediskriminacija, strpnost, pravica, 

solidarnost ter enakost žensk in moških. 
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Predlog spremembe  3 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Demokracija, pravna država in 

temeljne pravice so v tristranskem odnosu 

ter se medsebojno krepijo in skupaj 

varujejo ustavno jedro Unije in njenih 

držav članic. Vrednote Unije ne morejo 

biti hierarhično urejene. Medsebojna 

odvisnost delujoče demokracije, močnih 

in odgovornih institucij, preglednega in 

vključujočega odločanja ter učinkovite 

pravne države je bistveno za dejansko 

spoštovanje človekovih pravic in obratno. 

Člena 2 in 6 PEU določata, da države 

članice v celoti spoštujejo, varujejo in 

širijo načela pravne države, temeljnih 

pravic in demokracije . 

 

Predlog spremembe  4 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Načelo pravne države zagotavlja, 

da vsi javni organi delujejo v mejah 

omejitev, določenih z zakonom, v skladu z 

vrednotami demokracije in temeljnimi 

pravicami ter pod nadzorom neodvisnega 

in nepristranskega sodišča. Zlasti zahteva 

spoštovanje načel zakonitosti, pravne 

varnosti, prepovedi samovoljnega ravnanja 

izvršilnih oblasti, delitve oblasti in 

učinkovitega sodnega varstva s strani 

neodvisnih sodišč. 

(2) Načelo pravne države zagotavlja, 

da vsi javni organi delujejo v mejah 

omejitev, določenih z zakonom, v skladu z 

načeli demokracije in spoštovanjem 

temeljnih pravic ter pod nadzorom 

neodvisnega in nepristranskega sodišča. 

Zlasti zahteva spoštovanje načela 

zakonitosti7, vključno s preglednim, 

odgovornim in demokratičnim postopkom 

sprejemanja zakonodaje, ter načel pravne 

varnosti8, prepovedi samovoljnega 

ravnanja izvršilnih oblasti9, delitve 

oblasti10, dostopa do sodišč in učinkovitega 

sodnega varstva na neodvisnih in 

nepristranskih sodiščih. 

__________________ __________________ 

7 Sodba Sodišča z dne 29. aprila 2004, v 7 Sodba Sodišča z dne 29. aprila 2004, v 
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zadevi CAS Succhi di Frutta, C-496/99 

PECLI:EU:C:2004:236, točka 63. 

zadevi CAS Succhi di Frutta, C-496/99 

PECLI:EU:C:2004:236, točka 63. 

8 Sodba Sodišča z dne 12. novembra 1981 

v zadevi Amministrazione delle finanze 

dello Stato v Srl Meridionale Industria 

Salumi in drugi Ditta Italo Orlandi & 

Figlio in Ditta Vincenzo Divella v 

Amministrazione delle finanze dello Stato. 

Združene zadeve 212 do 217/80, 

ECLI:EU:C:1981:270, točka 10. 

8 Sodba Sodišča z dne 12. novembra 1981 

v zadevi Amministrazione delle finanze 

dello Stato v Srl Meridionale Industria 

Salumi in drugi Ditta Italo Orlandi & 

Figlio in Ditta Vincenzo Divella v 

Amministrazione delle finanze dello Stato. 

Združene zadeve 212 do 217/80, 

ECLI:EU:C:1981:270, točka 10. 

9 Sodba Sodišča z dne 21. septembra 1989, 

v zadevi Hoechst, združeni zadevi 46/87 in 

227/88, ECLI:EU:C:1989:337, točka 19. 

9 Sodba Sodišča z dne 21. septembra 1989, 

v zadevi Hoechst, združeni zadevi 46/87 in 

227/88, ECLI:EU:C:1989:337, točka 19. 

10 Sodba Sodišča z dne 10. novembra 2016, 

v zadevi Kovalkovas, C-477/16, 

ECLI:EU:C:2016:861, točka 36; sodba 

Sodišča z dne 10. novembra 2016, v zadevi 

PPU Poltorak, C-452/16, 

ECLI:EU:C:2016:858, točka 35; sodba 

Sodišča z dne 22. decembra 2010, v zadevi 

DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, 

točka 58. 

10 Sodba Sodišča z dne 10. novembra 2016, 

v zadevi Kovalkovas, C-477/16, 

ECLI:EU:C:2016:861, točka 36; sodba 

Sodišča z dne 10. novembra 2016, v zadevi 

PPU Poltorak, C-452/16, 

ECLI:EU:C:2016:858, točka 35; sodba 

Sodišča z dne 22. decembra 2010, v zadevi 

DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, 

točka 58. 

11 Sodba Sodišča z dne 27. februarja 2018, 

v zadevi Associação Sindical dos Juízes 

Portugueses v Tribunal de Contas C-64/16, 

ECLI:EU:C:2018:117, točke 31, 40–41. 

11 Sodba Sodišča z dne 27. februarja 2018, 

v zadevi Associação Sindical dos Juízes 

Portugueses v Tribunal de Contas C-64/16, 

ECLI:EU:C:2018:117, točke 31, 40–41. 

12 Sporočilo Komisije „Novi okvir EU za 

krepitev načela pravne države“, 

COM(2014) 158 final, Priloga I. 

12 Sporočilo Komisije „Novi okvir EU za 

krepitev načela pravne države“, 

COM(2014) 158 final, Priloga I. 

 

Predlog spremembe  5 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Države članice bi morale 

spoštovati in gojiti vrednoto pravne države 

ter biti za zgled pri prehodu na deljeno 

kulturo pravne države, ki je bistveni pogoj 

za legitimnost evropskega projekta kot 

celote in osnovni pogoj za krepitev 

zaupanja državljanov v Unijo. 

Poslabšanje pravne države v eni državi 
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članici slabo vpliva na pravno državo v 

celotni Uniji. 

 

Predlog spremembe  6 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2b) Temeljne pravice v Uniji so 

določene zlasti v Listini Evropske unije o 

temeljnih pravicah, ki ima v skladu s 

členom 6 PEU enako pravno veljavo kot 

Pogodbi, zato jo je treba upoštevati v vsej 

zakonodaji Unije, tudi v tej uredbi. 

Dolžnost spoštovanja, varstva in 

spodbujanja temeljnih pravic je določena 

tudi v številnih mednarodnih pogodbah o 

človekovih pravicah, vključno z Evropsko 

konvencijo o varstvu človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin, Evropsko socialno 

listino, njenim dodatnim protokolom in 

njeno spremenjeno različico.  

 

Predlog spremembe  7 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Načelo pravne države je pogoj za 

zaščito drugih temeljnih vrednot, na 

katerih je osnovana Unija, kot so svoboda, 

demokracija, enakost in spoštovanje 

človekovih pravic. Spoštovanje načela 

pravne države je neločljivo povezano s 

spoštovanjem demokracije in temeljnih 

pravic: brez spoštovanja enega ni 

spoštovanja drugega ter obratno. 

črtano 

 

Predlog spremembe  8 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Kadar države članice izvršujejo 

proračun Unije in ne glede na način 

njihovega izvrševanja, je spoštovanje 

pravne države bistveni pogoj za skladnost z 

načeli dobrega finančnega poslovodenja, 

določenimi v členu 317 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije. 

(4) Kadar države članice izvršujejo 

proračun Unije in ne glede na način 

njihovega izvrševanja, je spoštovanje 

pravne države in temeljnih pravic bistveni 

pogoj za skladnost z načeli dobrega 

finančnega poslovodenja, določenimi v 

členu 317 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije. 

 

Predlog spremembe  9 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Pravosodni organi bi morali 

delovati neodvisno in nepristransko, 

preiskovalni organi in organi pregona pa bi 

morali imeti možnost, da ustrezno 

opravljajo svoje naloge. Morali bi imeti 

zadostna sredstva in postopke za 

učinkovito delovanje ob polnem 

spoštovanju pravice do poštenega sojenja. 

Ti pogoji predstavljajo minimalno jamstvo 

zoper nezakonite in samovoljne odločitve 

javnih organov, ki bi lahko škodile 

finančnim interesom Unije. 

(6) Vedno bi bilo treba zagotavljati 

neodvisnost in nepristranskost sodstva, 

preiskovalni organi in organi pregona pa bi 

morali imeti možnost, da ustrezno 

opravljajo svoje naloge. Morali bi imeti 

zadostna sredstva in postopke za 

učinkovito delovanje ob polnem 

spoštovanju pravice do poštenega sojenja. 

Ti pogoji predstavljajo minimalno jamstvo 

zoper nezakonite in samovoljne odločitve 

javnih organov, ki bi lahko škodovala tem 

temeljnim načelom. 

 

Predlog spremembe  10 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Spoštovanje načela pravne države 

ni pomembno le za državljane Unije, 

temveč tudi za podjetništvo, inovacije, 

naložbe in pravilno delovanje notranjega 

trga, ki bodo najbolj uspevali tam, kjer je 

vzpostavljen trden pravni in institucionalni 

(8) Spoštovanje načela pravne države 

in temeljnih pravic je bistveno, da lahko 

državljani v celoti sodelujejo v 

demokratičnem življenju Unije. 

Pomembno je tudi za podjetništvo, 

poslovne pobude, inovacije in naložbe ter 
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okvir. za spodbujanje dobro delujočega 
notranjega trga, ki temelji na pravicah. Za 

notranji trg je potreben trden pravni in 

institucionalni okvir, ki vzpostavlja 

zaupanje med vsemi akterji, v celoti 

izkorišča njihov potencial in ustvarja 

dolgoročno rast. Če katera od držav članic 

ne zagotavlja več spoštovanja pravne 

države ali temeljnih pravic, je dolžnost 

Unije in njenih držav članic, da varujejo 

celovitost in uporabo Pogodb ter zaščitijo 

pravice vseh v svojih jurisdikcijah. 

 

Predlog spremembe  11 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Člen 19 Pogodbe o Evropski uniji, 

ki jasno opredeljuje vrednoto pravne 

države, navedene v členu 2 Pogodbe o 

Evropski uniji, od držav članic zahteva, da 

zagotovijo učinkovito pravno varstvo na 

področjih, ki jih ureja pravo Unije, 

vključno s tistimi, povezanimi z 

izvrševanjem proračuna Unije. Obstoj 

učinkovite sodne presoje, zasnovane za 

zagotavljanje skladnosti s pravom Unije, je 

temelj pravne države in zahteva neodvisna 

sodišča13. Ohranitev neodvisnosti sodišč je 

ključnega pomena, kakor potrjuje drugi 

odstavek člena 47 Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah14. To je še zlasti 

pomembno za sodno presojo zakonitosti 

ukrepov, pogodb ali drugih instrumentov, 

ki ustvarjajo javne odhodke ali javni dolg, 

med drugim v okviru postopkov oddaje 

javnih naročil, za katere so lahko 

pristojna sodišča. 

(9) Člen 19 Pogodbe o Evropski uniji, 

ki jasno opredeljuje vrednoto pravne 

države, navedene v členu 2 Pogodbe o 

Evropski uniji, od držav članic zahteva, da 

zagotovijo učinkovito pravno varstvo na 

področjih, ki jih ureja pravo Unije, 

vključno s tistimi, povezanimi z 

izvrševanjem proračuna Unije. 

Učinkovitost pravosodnih sistemov je 

ključen vidik pravne države ter bistvena za 

enako obravnavanje, sankcioniranje 

vladnih zlorab in preprečevanje 

arbitrarnosti. Obstoj učinkovite sodne 

presoje, zasnovane za zagotavljanje 

skladnosti s pravom Unije, je temelj pravne 

države in zahteva neodvisna sodišča. 

Zagotavljanje pravice do učinkovitega 

pravnega sredstva in pravičnega sojenja 

ter ohranitev neodvisnosti sodišč je 

ključnega pomena, kakor potrjuje člen 47 

Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah14. To še zlasti velja za sodno 

presojo zakonitosti ukrepov, pogodb ali 

drugih instrumentov, ki povzročijo javne 

odhodke ali javni dolg, med drugim v 

okviru postopkov naročanja, ki jih je 

mogoče tudi sodno obravnavati. 
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__________________ __________________ 

13 Zadeva C-64/16, točke 32–36. 13 Zadeva C-64/16, točke 32–36. 

14 Zadeva C-64/16, točke 40–41. 14 Zadeva C-64/16, točke 40–41. 

 

Predlog spremembe  12 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Obstaja torej jasna povezava med 

spoštovanjem načela pravne države in 

učinkovitim izvrševanjem proračuna Unije 

v skladu z načeli dobrega finančnega 

poslovodenja. 

(10) Obstaja torej jasna povezava med 

spoštovanjem načela pravne države in 

temeljnih pravic ter učinkovitim 

izvrševanjem proračuna Unije v skladu z 

načeli dobrega finančnega poslovodenja. 

 

Predlog spremembe  13 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Splošne pomanjkljivosti v državah 

članicah v zvezi z načelom pravne države, 

ki zlasti vplivajo na pravilno delovanje 

javnih organov in učinkovito sodno 

presojo, lahko resno škodujejo finančnim 

interesom Unije. 

(11) Splošne pomanjkljivosti v državah 

članicah v zvezi z načelom pravne države 

in temeljnimi pravicami lahko resno 

škodujejo finančnim interesom Unije, 
zlasti če gre za nepravilnosti pri uporabi 

proračuna Unije ter pravice in interese 

državljanov, ne glede na to, kje živijo. 

 

Predlog spremembe  14 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Za opredelitev splošnih 

pomanjkljivosti mora Komisija podati 

kvalitativno oceno. Navedena ocena bi 

lahko temeljila na informacijah iz 

razpoložljivih virov in priznanih institucij, 

(12) Za opredelitev splošnih 

pomanjkljivosti mora Komisijaob pomoči 

reprezentativne skupine neodvisnih 

strokovnjakov podati kvalitativno, stvarno, 

pregledno, nepolitično in nepristransko 
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vključno s sodbami Sodišča Evropske 

unije, poročili Računskega sodišča ter 

sklepi in priporočili zadevnih mednarodnih 

organizacij in mrež, kot so organi Sveta 

Evrope ter evropskih mrež vrhovnih sodišč 

in sodnih svetov. 

oceno, ki temelji na dokazih. Letna ocena 

vseh držav članic bi morala temeljiti na 

informacijah iz razpoložljivih virov in 

priznanih institucij, vključno s sodbami 

Sodišča Evropske unije in Evropskega 

sodišča človekovih pravic, poročili 

Računskega sodišča, poročili in mnenji 

drugih institucij, organov, uradov ali 

agencij Unije, kot so Ekonomsko-socialni 

odbor in Odbor regij, Varuh človekovih 

pravic in Evropska agencija za temeljne 

pravice, sklepi in priporočili zadevnih 

mednarodnih organizacij in mrež, kot so 

organi Sveta Evrope ter evropskih mrež 

vrhovnih sodišč in sodnih svetov, ter 

poročili nevladnih organizacij ter 

civilnodružbenih organizacij. Ocena bi 

morala nadomestiti obstoječe instrumente 

in mehanizme, kot je mehanizem za 

sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo in 

Romunijo. 

 

Predlog spremembe  15 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta uredba določa pravila, potrebna za 

zaščito proračuna Unije v primeru splošnih 

pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 

države v državah članicah. 

Ta uredba določa pravila, potrebna za 

zaščito proračuna Unije v primeru splošnih 

pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 

države in temeljnimi pravicami v državah 

članicah. 

 

Predlog spremembe  16 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) „načelo pravne države“ se nanaša 

na vrednote Unije iz člena 2 Pogodbe o 

Evropski uniji, ki vključuje načela 

zakonitosti, vključno s preglednim, 

(a) „načelo pravne države in temeljne 

pravice“ iz člena 2 Pogodbe o Evropski 

uniji vključujejo načela zakonitosti, 

vključno s preglednim, odgovornim, 
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odgovornim, demokratičnim in 

pluralističnim postopkom sprejemanja 

zakonodaje; pravne varnosti; prepovedi 

samovoljnega ravnanja izvršilnih oblasti; 

učinkovitega sodnega varstva s strani 

neodvisnih sodišč, vključno s temeljnimi 

pravicami; delitve oblasti in enakosti pred 

zakonom; 

demokratičnim in pluralističnim 

postopkom sprejemanja zakonodaje; 

pravne varnosti; prepovedi samovoljnega 

ravnanja izvršilnih oblasti; dostopa do 

sodišč in učinkovitega sodnega varstva na 

neodvisnih in nepristranskih sodiščih; 

delitve oblasti; nediskriminacije in 

enakosti pred zakonom; spoštovanja 

temeljnih pravic, ki so določene v Listini 

Evropske unije o temeljnih pravicah in 

mednarodnih pogodbah o človekovih 

pravicah; 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) „splošne pomanjkljivosti v zvezi z 

načelom pravne države“ pomenijo široko 

razširjeno ali ponavljajoče se ravnanje ali 

opustitve ali ukrepe javnih organov, ki 

vplivajo na pravno državo; 

(b) „splošne pomanjkljivosti v zvezi z 

vrednotami Unije“ pomenijo v skladu z 

načeli dobrega finančnega poslovodenja 

in zaščite finančnih interesov Unije vse 

okoliščine, v katerih je mogoče ugotoviti 

sistemsko grožnjo za pravno državo in 

temeljne pravice ali v katerih se pravna 

država in temeljne pravice neposredno ali 

posredno sistemsko ogrožajo zaradi 

skupnih učinkov ravnanja, opustitev 

ravnanja, ukrepov ali nedejavnosti javnih 

organov ali zaradi razširjenega ali 

ponavljajočega se ravnanja, opustitev 

ravnanja, ukrepov ali nedejavnosti javnih 

organov, pri čemer te okoliščine ogrožajo 

ali bi lahko ogrozile pravilno izvrševanje 

proračuna Unije, zlasti dejavnosti 

upravljanja in nadzora; 
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Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek -1 (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1. Kadar Komisija meni, da ima 

utemeljene razloge za domnevo o obstoju 

splošnih pomanjkljivosti v kateri od držav 

članic, se sprejmejo ustrezni, uravnoteženi 

in sorazmerni ukrepi. 

 

Predlog spremembe  19 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Sprejmejo se ustrezni ukrepi, kadar 

splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom 

pravne države v državi članici vplivajo ali 

bi lahko vplivale na dobro finančno 

poslovodenje ali zaščito finančnih 

interesov Unije, zlasti na: 

1. Ukrepi se sprejmejo, kadar splošne 

pomanjkljivosti v državi članici vplivajo ali 

bi lahko vplivale zlasti na 

 

Predlog spremembe  20 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka f a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fa) pravilno izvrševanje proračuna 

Unije po sistemski kršitvi temeljnih 

pravic. 
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Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Med splošne pomanjkljivosti v 

zvezi z načelom pravne države se zlasti 

lahko uvršča: 

2. Med splošne pomanjkljivosti v 

zvezi z načelom pravne države se zlasti 

uvršča: 
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Predlog spremembe  22 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ogrožanje neodvisnosti sodstva; (a) ogrožanje neodvisnosti sodstva, 

vključno s postavljanjem omejitev za 

zmožnost samostojnega opravljanja 

sodnih funkcij z zunanjim poseganjem v 

jamstva neodvisnosti, oviranjem sojenja z 

zunanjim navodili, samovoljnim 

spreminjanjem pravil o imenovanju ali 

pogojev službovanja pravosodnega osebja 

ali vplivanjem na pravosodne uslužbence 

na način, ki ogroža njihovo 

nepristranskost; 
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Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Komisiji pri opredelitvi splošnih 

pomanjkljivosti pomaga reprezentativna 

skupina neodvisnih strokovnjakov 

(skupina strokovnjakov za pravno državo 

in temeljne pravice), ki razmere v vseh 

državah članicah oceni na podlagi 

kvantitativnih in kvalitativnih meril in 

informacij, vključno z odločitvami Sodišča 

Evropske unije in Evropskega sodišča za 

človekove pravice, poročili Računskega 

sodišča, poročili in mnenji drugih 

institucij, organov, služb ali agencij Unije 

ter sklepov in priporočil ustreznih 

mednarodnih organizacij. Ocena se 

objavi. 
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Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Letno razpravo o oceni skupine 

strokovnjakov za demokracijo, pravno 

državo in temeljne pravice opravi 

Evropski parlament skupaj z 

nacionalnimi parlamenti. V ta namen 

nacionalni parlamenti in pristojni odbor 

Evropskega parlamenta skupaj ustanovijo 

posebno skupno parlamentarno skupino. 

Evropski parlament in nacionalni 

parlamenti v skladu s členom 9 Protokola 

št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v 

Evropski uniji, ki je priložen PEU in 

Pogodbi o delovanju Evropske unije, 

skupaj določijo organiziranost in 

poslovnik skupne parlamentarne skupine. 

 

Predlog spremembe  25 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 3a 

 Skupina strokovnjakov za demokracijo, 

pravno državo in temeljne pravice 

 1. Skupino strokovnjakov za demokracijo, 

pravno državo in temeljne pravice 

sestavljajo naslednji člani: 

 (a) en neodvisni strokovnjak, ki ga 

imenuje parlament vsake države članice 

in ki je kvalificiran sodnik ustavnega ali 

vrhovnega sodišča, vendar ni aktivno 

zaposlen; 

 (b) deset strokovnjakov, ki jih imenuje 

Evropski parlament z dvotretjinsko večino 

in ki so izbrani s seznama, ki ga 

pripravijo: 

 (i) Evropska zveza akademij za znanost in 

humanistiko (ALLEA); 

 (ii) Evropska mreža nacionalnih institucij 

za človekove pravice (ENNHRI); 
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 (iii) Svet Evrope (vključno z Beneško 

komisijo, Skupino držav proti korupciji 

(GRECO) in komisarjem Sveta Evrope za 

človekove pravice); 

 (iv) Evropska komisija za učinkovitost 

pravosodja (CEPEJ) in Svet odvetniških 

združenj Evrope (CCBE) ter 

 (v) Organizacija združenih narodov 

(OZN), Organizacija za varnost in 

sodelovanje v Evropi (OVSE) ter 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje 

in razvoj (OECD). 

 2. Pri sestavi skupine strokovnjakov za 

demokracijo, pravno državo in temeljne 

pravice se zagotovi enakomerna 

zastopanost glede na spol. 

 3. Skupina strokovnjakov za demokracijo, 

pravno državo in temeljne pravice svojega 

predsednika izbere izmed svojih članov. 

 4. Da bi Komisija olajšala delo skupine 

strokovnjakov za demokracijo, pravno 

državo in temeljne pravice, ji zagotovi 

sekretariat, ki skupini omogoča 

učinkovito delovanje, zlasti z zbiranjem 

podatkov in informacijskih virov, ki jih je 

treba pregledati in oceniti, ter z 

administrativno podporo. 
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