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OBRAZLOŽENJE – SAŽETI PREGLED ČINJENICA I REZULTATA 
ISTRAŽIVANJA

Postupak i izvori

Okvirna odluka o Europskom uhidbenom nalogu iz 2002. prvi je instrument uzajamnog 
priznavanja u području kaznenog prava EU-a te je stoga instrument za koji postoji najviše 
iskustva u pogledu pitanja uzajamnog priznavanja. Temelji se na članku 31. točkama (a) i (b) 
te članku 34. stavku 2. točki (b) bivšeg UEU-a, a predložila ga je Komisija u okviru 
nekadašnjeg trećeg stupa. Rok za njezino prenošenje bio je 31. prosinca 2003. Stoga države 
članice imaju 16 godina iskustva s navedenim instrumentom. Sve države članice sudjeluju u 
tom instrumentu. Ovo je izvješće prilika da se procijeni kako se mehanizam uspostavljen 
Okvirnom odlukom 2002/584/PUP primjenjivao u predmetnim državama članicama.
 
Kako je navedeno, taj se instrument temelji na načelu uzajamnog priznavanja, što znači da se 
europski uhidbeni nalozi izdani u jednoj državi članici moraju izravno priznati i izvršiti u 
drugoj državi članici, osim u određenim posebnim slučajevima. 

U ovom će se izvješću razmotriti sljedeće:

 prepreke u provedbi na razini država članica;

 povezanost s komplementarnim instrumentima;

 izazovi povezani s raznolikošću mjera koje države članice mogu primijeniti u 
provedbi europskih uhidbenih naloga;

 učinak instrumenta kad je riječ o zaštiti temeljnih prava;

 preporuke za način rješavanja različitih izazova u provedbi.

Izvjestitelj je prikupio informacije i oslanjao se, među ostalim, na sljedeće izvore:

 opsežnu razmjenu gledišta s dionicima na sjednici odbora LIBE održanoj 
20. veljače 2020;.

 ex post procjenu učinka Glavne uprave za usluge parlamentarnih istraživanja 
Europskog parlamenta objavljenu u lipnju 2020.;

 razmjenu informacija s relevantnim dionicima, kao što su Europska komisija, 
Eurojust, FRA, akademici (uključujući izvješće EP-a o Europskom uhidbenom nalogu 
iz 2016.) i praktičari koji koriste taj instrument; 

– izvješće Komisije o provedbi od 2. srpnja 2020.

Opći pregled provedbe Europskog uhidbenog naloga
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Od stupanja na snagu Okvirne odluke 2002/584/EU o Europskom uhidbenom nalogu 2004. 
postoji velika količina podataka iako ponekad iskrsne pitanje usklađenosti prikupljenih 
podataka i njihova ispravnog razumijevanja; na primjer, s obzirom na statističku razliku 
između izdanih i izvršenih europskih uhidbenih naloga, jednostavno čitanje brojki stvorilo bi 
pogrešan dojam da je stopa usklađenosti niska. To nije slučaj, kako je objasnila Komisija. 
Osim toga, postoji velik broj nacionalnih presuda i presuda Suda Europske unije u kojima se 
dodatno pojašnjavaju neka pitanja i pokazuje da su potrebna eventualna poboljšanja ili 
konsolidacije. Povrh toga, praktičari i tijela EU-a, kao što je Eurojust, prikupili su znatnu 
količinu stručnog znanja; na primjer Eurojust je čak objavio vodič sudske prakse Suda EU-a o 
Europskom uhidbenom nalogu. To su pitanje temeljito analizirale i nevladine organizacije, na 
primjer organizacija Fair Trials International, izvješće CCBE-a iz 2016. i drugi.

Na temelju takvih unosa podataka može se utvrditi da je funkcioniranje europskog uhidbenog 
naloga u načelu zadovoljavajuće. Međutim, tijekom primjene instrumenta u nekim se 
područjima pokazala potreba za daljnjim pojašnjenjima. Ona se odnose na:

– definiciju načela ne bis in idem; Sud EU-a u prošlosti je jasno definirao pitanje 
obveznog nepriznavanja na temelju načela ne bis in idem iz članka 3. stavka 2. 
Okvirne odluke o Europskom uhidbenom nalogu, pri čemu je trebalo pojasniti pitanje 
„istih djela” i „izvršavanje sankcija”;

– pitanje izdavanja nekoliko europskih uhidbenih naloga iz različitih država članica i 
njihov redoslijed;

– pitanje proporcionalnosti – izdavanje europskih uhidbenih naloga za laka kažnjiva 
djela u nekim državama članicama; pitanje je razmotreno u priručniku za Europski 
uhidbeni nalog;

– pitanje dodatnih razloga za nepriznavanje koji nisu izričito predviđeni u Okvirnoj 
odluci o Europskom uhidbenom nalogu i koji se odnose na temeljna prava, kao što su 
zatvorski uvjeti ili neovisnost pravosuđa; Sud EU-a pojasnio je da se članak 3. 
Europske konvencije o ljudskim pravima (članak 4. Povelje) u potpunosti primjenjuje 
na zatvorske uvjete i određene osnovne zaštitne mjere za pošteno suđenje, kao što su 
neovisnost i nepristranost pravosuđa, pri čemu je Sud EU-a koristio blaže standarde za 
procjenu (a ne očito uskraćivanje sudske zaštite Europskog suda za ljudska prava);

– pitanja u vezi s definicijom pravosudnog tijela; Sud EU-a objasnio je da tijela 
izdavatelji mogu biti samo neovisni tužitelji i suci; u tom pogledu Eurojust je 
pripremio vodič za tumačenje različitih nacionalnih sustava tužiteljstva;

– pitanje dvostruke kažnjivosti u pogledu procjene kaznenih djela koja nisu na popisu 32 
kaznena djela za koja se ne provjerava dvostruka kažnjivost;

– pitanje usklađenosti s drugim instrumentima u pogledu prava osumnjičenika, kao što 
su Direktiva o tumačenju i prevođenju u kaznenim postupcima, Direktiva o pravu na 
informiranje u kaznenom postupku i Direktiva o pristupu odvjetniku, kao i drugi 
instrumenti uzajamnog priznavanja, na primjer Okvirna odluka Vijeća 2008/909/PUP 
od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim 
predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje 
slobode s ciljem njihova izvršenja u Europskoj uniji ili Direktiva 2014/41/EU o 
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Europskom istražnom nalogu;

– pitanje zajedničkog razumijevanja određenih koncepata Europskog uhidbenog naloga, 
kao što su zajedničko razumijevanje europskih uhidbenih naloga tijekom kaznenog 
postupka (i pojam „spremno za suđenje”), pitanje dodatnih kaznenih djela, rokova i 
zahtjeva za obavješćivanje itd.

Glavni zaključci i preporuka izvjestitelja

Na temelju navedenog izvjestitelj želi istaknuti sljedeće:

a. Opća pitanja

Sustav Europskog uhidbenog naloga, koji se temelji na dostupnim statističkim podacima, 
uspješan je, a postojeći ograničeni problemi to ne dovode u pitanje. Jedna od glavnih elemenata 
dodane vrijednosti je njegova primjenjivost na sve države članice EU-a; stoga bi se svi ispravci 
i poboljšanja trebali na tome temeljiti i uzeti to u obzir.

b. Nekadašnja pravna pitanja i uloga Suda EU-a i drugih neobvezujućih pravnih instrumenata

Znatan broj otvorenih pravnih pitanja mogao bi se riješiti suradnjom između nacionalnih 
sudova i Suda EU-a preko preliminarnih pitanja; na temelju odgovora na ta pitanja dana je 
definicija „pravosudnog tijela izdavatelja” (sudovi i neovisni tužitelji); istaknuta je zabrana 
mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja u pogledu zatvorskih uvjeta, kao i važnost 
neovisnosti nacionalnih pravosudnih sustava; pojašnjeno je načelo ne bis in idem te povezanost 
s drugim instrumentima (o priznavanju izrečenih zatvorskih kazni) itd. Osim toga, u prošlosti 
su se pitanja mogla pojasniti neobvezujućim pravnim mjerama, kao što su priručnici za 
Europski uhidbeni nalog, informativne obavijesti Eurojusta, osposobljavanje sudaca i 
stručnjaka.

c. Dvostruka kažnjivost i daljnji razvoj područja slobode, sigurnosti i pravde

Dvostruka kažnjivost predstavljala je problem u određenim slučajevima, uglavnom kad je riječ 
o različitom tumačenju opsega provjere te pitanja kategorije 32 kaznena djela za koja se ne bi 
trebala provoditi nikakva provjera; čini se da su s tim u vezi potrebna određena praktična i 
sudska pojašnjenja. U tom kontekstu, s obzirom na daljnju integraciju trebalo bi razmotriti 
moguće proširenje popisa 32 kaznena djela (na primjer zločin iz mržnje ili kaznena djela protiv 
javnog reda i ustavne cjelovitosti država članica) ili čak drukčiji pristup tom pitanju u sklopu 
Okvirne odluke o Europskom uhidbenom nalogu s takozvanim „negativnim popisom” kako je 
predviđen u člancima 27. i 28. prvobitnog prijedloga Komisije o Europskom uhidbenom nalogu 
(COM(2001)0522 final) u kojem Komisija navodi: „Na temelju članka 27. svaka država članica 
može sastaviti popis oblika ponašanja za koje unaprijed izjavljuje da će odbiti izvršenje 
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europskih uhidbenih naloga (sustav „negativnog popisa”). Taj popis može uključivati oblike 
ponašanja koji ne predstavljaju kaznena djela u državi članici koja sastavlja popis, ali su to 
kaznena djela u drugim državama članicama. Kaznena djela koja su tijekom godina 
dekriminalizirana (pobačaj, uporaba droga, eutanazija itd.) tipični su primjeri za stavke na tom 
popisu. U tim se slučajevima dekriminalizacija može smatrati ishodom demokratske rasprave 
u državi koja stoga više ne pristaje surađivati s drugim državama koje te oblike ponašanja i 
dalje smatraju kaznenim djelima. Popis će obuhvatiti i općenitije aspekte kaznene odgovornosti, 
kao što je najniža dob za odgovornost. Popis kaznenih djela iz ovog članka mora se dostaviti 
Glavnom tajništvu Vijeća i Komisiji i objaviti. No nakon objavljivanja popisa bit će potrebna 
najmanje tri mjeseca prije nego što se država članica može pozvati na izuzeća koje popis 
sadrži.”

d. Usklađenost

Izvjestitelj smatra da je jedno od glavnih pitanja usklađenost primjene. Problem često nije sama 
Okvirna odluka o Europskom uhidbenom nalogu, već uglavnom različito shvaćanje nekih 
koncepata i potreba Komisije da ponudi određene smjernice i, prema potrebi, pokrene postupak 
zbog povrede prava kako bi se omogućilo zajedničko razumijevanje.

U tom je pogledu važno da postoji jasna usklađena vizija kaznenog prava EU-a i uzajamnog 
priznavanja u kaznenom pravu, uzimajući u obzir i postojeću razinu usklađenosti postupovnih 
i temeljnih prava u kaznenom pravu. Za takvo usklađeno stajalište potrebno je da se isto rješenje 
primjenjuje u različitim instrumentima uzajamnog priznavanja, a mozaik koji se sastoji od 
pojedinačnih slučajeva nije ni dobro zakonodavstvo ni rješenje korisno za praktičare. Na 
primjer, upotreba obveznih i fakultativnih razloga za nepriznavanje u Okvirnoj odluci o 
Europskom uhidbenom nalogu, ali samo fakultativnih u drugim instrumentima, sustavna 
upotreba i definicija razloga za nepriznavanje povezanog s temeljnim pravima, isti katalog 
razloga za nepriznavanje itd. 

Utvrđena pitanja usklađenosti riješit će se praktičnim mjerama (osposobljavanje praktičara), 
neobvezujućim pravom (priručnici i preporuke), po mogućnosti vrlo ciljanim 
zakonodavstvom (definicija pravosudnog tijela, načela ne bis in idem, temeljnih prava itd.) i 
dopunjavanjem zakonodavstva (istražni pritvor). Srednjoročno i dugoročno uspostavlja se i 
Zakonik EU-a u kaznenim stvarima.

e. Osposobljavanje

Osposobljavanje je jedan od glavnih elemenata odgovarajuće primjene Europskog uhidbenog 
naloga. Tijekom proteklih godina mnogo je toga učinjeno na platformama kao što je Europska 
mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN), koju sufinancira Komisija, uvođenjem posebnog 
osposobljavanja za suce i tužitelje o instrumentima EU-a za uzajamno priznavanje i jezično 
osposobljavanje. Nažalost, sve države članice i pravosudne škole ne sudjeluju redovito u 
takvom osposobljavanju. S tim u vezi trebalo bi razmotriti dodatnu platformu EU-a, koja bi 
obuhvatila sve države članice EU-a i bila namijenjena razmjeni informacija i učenju, a 
uključivala bi i pregled različite nacionalne sudske prakse u vezi s Europskim uhidbenim 
nalogom.
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f. Usklađivanje postupovnih prava i jamstava te uzajamno povjerenje

Problem često nije Okvirna odluka o Europskom uhidbenom nalogu, nego nedostatak 
uzajamnog povjerenja zbog neusklađenosti određenih zajedničkih temeljnih postupovnih 
prava i standarda. Šest direktiva o postupovnim pravima osumnjičenika, Direktiva o pravima 
žrtava i usklađivanje određenih kaznenih djela na temelju članka 83. stavka 1. UFEU-a 
omogućili su postizanje određenog napretka. Međutim, potrebno je kao prioritet ocijeniti 
dopunsko zakonodavstvo u području dopuštenosti dokaza (važnost zajedničkih standarda za 
konačne presude i njihovo uzajamno priznavanje) i još više za istražni zatvor. Za zatvorske 
uvjete u fazi istražnog zatvora postoji pravna osnova u članku 82. stavku 2. UFEU-a. Trebalo 
bi se težiti najvišim mogućim standardima, a ne najmanjem zajedničkom nazivniku. Trebalo 
bi izbjegavati uvrštavanje nejasnih iznimaka, kao što je to prije bio slučaj u nekim 
direktivama, što države članice potiče da ih uvelike upotrebljavaju (na primjer ograničenja 
prava na odvjetnika u fazi prije suđenja). U tom bi pogledu Komisija trebala hitno upozoriti 
države članice koje nisu prenijele zajedničke standarde i prema potrebi pokrenuti postupke 
zbog povrede prava. Samo potpuno poštovanje zajednički dogovorenih standarda može 
potaknuti uzajamno povjerenje.
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PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o provedbi Europskog uhidbenog naloga i postupaka predaje između država članica
(2019/2207(INI))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir članke 2., 3., 6. i 7. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članak 82. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

– uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima,

– uzimajući u obzir Okvirnu odluku Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o 
Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica1,

– uzimajući u obzir Okvirnu odluku Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009. o izmjeni 
okvirnih odluka 2002/584/PUP, 2005/214/PUP, 2006/783/PUP, 2008/909/PUP i 
2008/947/PUP radi jačanja postupovnih prava osoba i poticanja primjene načela 
uzajamnog priznavanja odluka donesenih na suđenju u odsutnosti dotične osobe2,

– uzimajući u obzir izvješća Komisije o provedbi Europskog uhidbenog naloga i 
postupaka predaje između država članica (COM(2005)0063 i SEC(2005)0267, 
COM(2006)0008 i SEC(2006)0079, COM(2007)0407 i SEC(2007)0979 i 
COM(2011)0175 i SEC(2011)0430),

– uzimajući u obzir revidiranu verziju priručnika o izdavanju i izvršenju Europskog 
uhidbenog naloga,

– uzimajući u obzir svoje rezolucije od 15. prosinca 2011. o uvjetima pritvora u EU-u3 i 
od 27. veljače 2014. s preporukama Komisiji o reviziji europskog uhidbenog naloga4,

– uzimajući u obzir Plan Vijeća za jačanje postupovnih prava osumnjičenih ili optuženih 
osoba u kaznenim postupcima iz 2009.5,

– uzimajući u obzir Direktivu 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 
20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima6,

– uzimajući u obzir Direktivu 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 
22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku7,

– uzimajući u obzir Direktivu 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 
22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na 
temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju 

1 SL L 190, 18.7.2002., str. 1.
2 SL L 81, 27.3.2009., str. 24.
3 SL C 168 E, 14.6.2013., str. 82.
4 SL C 285, 29.8.2017., str. 135.
5 SL C 295, 4.12.2009., str. 3.
6 SL L 280, 26.10.2010., str. 1.
7 SL L 142, 1.6.2012., str. 1.
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oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima8,

– uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2016/1919 Europskog parlamenta i Vijeća od 
26. listopada 2016. o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom 
postupku i za tražene osobe u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga9,

– uzimajući u obzir ocjenu provedbe Europskog uhidbenog naloga na europskoj razini iz 
lipnja 2020. koju je izradila Služba Europskog parlamenta za istraživanja (EPRS),

– uzimajući u obzir Izvješće Komisije od 2. srpnja 2020. o provedbi Okvirne odluke 
Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje 
između država članica (COM(2020)0270),

– uzimajući u obzir procjenu europske dodane vrijednosti u pogledu Europskog 
uhidbenog naloga, dovršenu u siječnju 2014. na zahtjev EPRS-a,

– uzimajući u obzir završno izvješće Vijeća od 27. svibnja 2009. o četvrtom krugu 
uzajamnih procjena – praktična primjena Europskog uhidbenog naloga i odgovarajućih 
postupaka predaje između država članica, 

– uzimajući u obzir Izvješće Komisije od 26. rujna 2019. o provedbi Direktive 
2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup 
odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga 
te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na 
komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (COM(2019)0560), 

– uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 13. prosinca 2018. o uzajamnom priznavanju u 
kaznenim stvarima „Promicanje uzajamnog priznavanja jačanjem uzajamnog 
povjerenja”10, 

– uzimajući u obzir Strategiju EU-a za prava žrtava (2020.–2025.) (COM(2020)0258),

– uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća od 
14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu 
(Eurojust)11,

– uzimajući u obzir Fakultativni protokol uz Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih 
okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja,

– uzimajući u obzir članak 54. Poslovnika, kao i članak 1. stavak 1. točku (e) te Prilog III. 
Odluci Konferencije predsjednika od 12. prosinca 2002. o postupku odobrenja izrade 
izvješća o vlastitoj inicijativi,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 
(A9-0000/2020),

A. budući da je Europski uhidbeni nalog pojednostavljen i ubrzan sudski postupak predaje 

8 SL L 294, 6.11.2013., str. 1.
9 SL L 297, 4.11.2016., str. 1.
10 SL C 449, 13.12.2018., str. 6.
11 SL L 295, 21.11.2018., str. 138.
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koji je od svog pokretanja glavni i najviše korišten instrument za uzajamno priznavanje 
u kaznenim stvarima;

B. budući da je Europski uhidbeni nalog polučio uspjeh i da je izručenja zamijenio 
transferima; budući da su transferi u prosjeku skraćeni na 40 dana ako pojedinac ne da 
svoj pristanak;

C. budući da se pravosudna suradnja EU-a u kaznenim stvarima temelji na uzajamnom 
priznavanju koje je uvedeno na sastanku Europskog vijeća u Tampereu 1999.; budući da 
su Ugovorom iz Lisabona znatno izmijenjene ovlasti EU-a i da je u članku 82. UFEU-a 
pružena izričita pravna osnova;

D. budući da uzajamno priznavanje nije novo, ali je razvijeno u području slobodnog 
kretanja robe, osoba, usluga i kapitala (logika Cassis de Dijon);

E. budući da uzajamno priznavanje znači izravno priznavanje sudskih odluka iz drugih 
država članica, pri čemu je nepriznavanje iznimka; budući da ono podrazumijeva i 
suradnju među nadležnim pravosudnim tijelima;

F. budući da je uzajamno priznavanje rezultat uzajamnog povjerenja utemeljenog na 
zajedničkom razumijevanju vladavine prava i temeljnih prava; budući da je jačanje 
povjerenja ključno za neometano funkcioniranje Europskog uhidbenog naloga;

G. budući da je Europski uhidbeni nalog temelj za uspostavu područja slobode, sigurnosti i 
pravde; budući da bi njegova nepravilna primjena mogla imati razorne posljedice za 
funkcioniranje schengenskog područja;

H. budući da Unija jednakosti koja štiti mora osigurati zaštitu svih žrtava kaznenih djela12;

I. budući da je Sud Europske unije razjasnio većinu pitanja u vezi s primjenom Europskog 
uhidbenog naloga, kao što su načelo ne bis in idem13, pravosudno tijelo14, nadređenost i 
usklađivanje na razini EU-a15, neovisnost pravosuđa16, temeljna prava17, dvostruka 
kažnjivost18 i izručenje građana EU-a trećim zemljama19;

J. budući da je dvostruka kažnjivost koncept međunarodnog izručenja i teško spojiva s 
uzajamnim priznavanjem; budući da bi trebalo preispitati popis kaznenih djela bez 
provjere dvostruke kažnjivosti; budući da je Komisija u svojem prvobitnom prijedlogu 
tražila iscrpan popis za koji bi se predaja mogla odbiti („negativan popis”);

K. budući da je za uzajamno priznavanje potrebno usklađivanje kaznenog materijalnog 
prava i postupka; budući da je posljednjih nekoliko godina ostvaren napredak, na 

12 Strategija EU-a za prava žrtava (2020.–2025.).
13 C-261/09, Mantello.
14 C-453/16 PPU, Özçelik; C-452/16 PPU, Poltorak; C-477/16 PPU, Kovalkovas; spojeni predmeti C-508/18 i C-
82/19 PPU, OG i PI.
15 C-399/11, Melloni ili C-42/17, M.A.S. i M.B.
16 C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality.
17 spojeni predmeti C-404/15 i C-659/15 PPU, Aranyosi i Căldăraru; C-128/18, Dorobantu.
18 C-289/15, Grundza.
19 C-182/15, Petruhhin, presuda od 6. rujna 2016.; C-191/16, Pisciotti, presuda od 10. travnja 2018.; C-247/17 
Raugevicius, presuda od 13. studenoga 2018. i C-897/19 PPU, Ruska Federacija, presuda Suda (veliko vijeće) 
od 2. travnja 2020. itd.
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primjer šest direktiva o postupovnim pravima, Direktiva 2012/29/EU o pravima 
žrtava20, i usklađivanje kaznenih djela;

L. budući da postoje poteškoće s određenim odredbama Direktive 2013/48/EU o pravu na 
pristup odvjetniku i Europskom uhidbenom nalogu;

M. budući da su u drugim instrumentima pojašnjena neka pitanja povezana s Europskim 
uhidbenim nalogom, na primjer u Direktivi 2014/41/EU o Europskom istražnom 
nalogu21 i Uredbi (EU) 1805/2018 o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i 
naloga za oduzimanje22;

N. budući da je za uzajamno priznavanje potrebno osposobljavanje praktičara u području 
prava EU-a; 

O. budući da su se olakšavanje i koordinacija Eurojusta pokazali korisnim alatom za 
uzajamno priznavanje; budući da je mandat Eurojusta neovisan o Uredu europskog 
javnog tužitelja;

P. budući da usporedbe podataka pokazuju trend povećanja broja europskih uhidbenih 
naloga;

Q. budući da će se usklađenom provedbom Europskog uhidbenog naloga spriječiti traženje 
najpovoljnijeg pravnog sustava;

Opća ocjena provedbe europskog uhidbenog naloga

1. naglašava da je Europski uhidbeni nalog veliko postignuće te učinkovit i neophodan 
instrument; navodi da je Europski uhidbeni nalog znatno poboljšao suradnju u pogledu 
predaje;

2. prima na znanje da postoje specifični problemi; smatra da oni sustav ne dovode u 
pitanje;

3. napominje da se ti problemi odnose na zatvorske uvjete, proporcionalnost, izvršenje 
zatvorskih kazni23, rokove24 i odluke u odsutnosti; priznaje da se u određenim 
slučajevima pojavilo pitanje dvostruke kažnjivosti25;

4. napominje da su problemi riješeni kombinacijom neobvezujućeg prava (priručnik za 
Europski uhidbeni nalog), uzajamnim procjenama, pomoći Eurojusta, sudskom praksom 
Suda EU-a i dopunskim zakonodavstvom (Okvirna odluka 2009/299/PUP i Direktiva 
2013/48/EU);

5. ističe da bi Europski uhidbeni nalog trebalo poboljšati jer u njemu sudjeluju sve države 
članice;

20 SL L 315, 14.11. 2012., str. 57. 
21 SL L 130, 1.5.2014., str. 1.
22 SL L 303, 28.11.2018., str. 1.
23 Sud EU-a, C-579/15, Popławski.
24 Sud EU-a, C-168/13 PPU, Jeremy F.
25 Smjernice iz predmeta C-289/15, Grundza, koji se odnosi na Okvirnu odluku Vijeća 2008/909/PUP.
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6. napominje da prema Ugovorima (protokoli 21 i 22) dvije države članice imaju poseban 
status – Irska ima mogućnost sudjelovanja, a Danska ne sudjeluje u kaznenom pravu 
EU-a; naglašava da je u području pravosuđa i unutarnjih poslova važno osigurati 
dosljednost;

7. naglašava da se Europski uhidbeni nalog ne bi smio zloupotrebljavati za laka kažnjiva 
djela; poziva na upotrebu manje nametljivih pravnih instrumenata; naglašava da bi tijela 
izdavatelji trebala provoditi provjere proporcionalnosti;

8. naglašava da je prema Sudu Europske unije odbijanje izvršenja Europskog uhidbenog 
naloga iznimka od uzajamnog priznavanja i mora se strogo tumačiti26;

Preporuke za poboljšanje funkcioniranja Europskog uhidbenog naloga

9. poziva Komisiju da dostavi razumljive podatke jer su postojeći podaci zbunjujući i 
mogu dati pogrešan dojam o (ne)učinkovitosti europskih uhidbenih naloga; poziva 
države članice da prikupljaju podatke i prosljeđuju ih Komisiji;

10. napominje da provjera dvostruke kažnjivosti ograničava uzajamno priznavanje i da se, 
prema mišljenju Suda EU-a, mora restriktivno tumačiti; napominje da bi uzajamno 
priznavanje u idealnom slučaju trebalo funkcionirati automatski27;

11. poziva Komisiju da analizira zajednička kaznena djela u državama članicama i procijeni 
mogućnost za proširenje popisa kaznenih djela za koja nije potrebna provjera dvostruke 
kažnjivosti; ističe da je važno procijeniti uključivanje dodatnih kaznenih djela, kao što 
su kaznena djela protiv okoliša (npr. kaznena djela onečišćenja s brodova), zločini iz 
mržnje, seksualno zlostavljanje, kaznena djela počinjena digitalnim sredstvima poput 
krađe identiteta, kaznena djela protiv javnog reda i ustavne cjelovitosti država članica, 
zločini genocida, zločini protiv čovječnosti i ratni zločini; 

12. poziva Komisiju da analizira mogućnost smanjenja trogodišnjeg praga iz članka 2. 
stavka 2. Europskog uhidbenog naloga za određena kaznena djela, kao što su trgovanje 
ljudima, seksualno iskorištavanje djece i dječja pornografija; 

13. poziva Komisiju da u cilju daljnje integracije ocijeni uspostavu iscrpnog popisa djela za 
koji bi predaja mogla biti odbijena („negativan popis”) umjesto popisa 32 kaznena 
djela; 

14. poziva Komisiju da pojasni dodatna ili povezana kaznena djela; 

15. naglašava da je važno preciznije definirati dužnosti i nadležnosti tijela uključenih u 
postupke povezane s Europskim uhidbenim nalogom te osigurati da su specijalizirana i 
da imaju praktično iskustvo; potvrđuje da su široke diskrecijske ovlasti za tijelo 
izvršenja teško spojive s uzajamnim priznavanjem; smatra da bi u slučajevima 
dvostruke kažnjivosti diskrecijske ovlasti trebale biti ograničene; 

16. poziva Komisiju da nastavi ocjenjivati prenošenje Europskog uhidbenog naloga i drugih 
instrumenata pravosudne suradnje te da prema potrebi pokrene postupke zbog povrede 

26 Vidi, na primjer, predmet C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality.
27 Vidi na primjer Komunikaciju Komisije od 26. srpnja 2000. o uzajamnom priznavanju pravomoćnih odluka u 
kaznenim stvarima (COM(2000)0495).
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prava; 

17. poziva države članice da pravodobno i na odgovarajući način provedu Europski 
uhidbeni nalog i alternativne pravne instrumente u kaznenim stvarima; 

18. prima na znanje zabrinjavajuće izvješće Komisije o provedbi Direktive 2013/48/EU o 
pravu na pristup odvjetniku u postupku na temelju Europskog uhidbenog naloga; poziva 
Komisiju da i dalje ocjenjuje poštuju li države članice tu Direktivu i da poduzme 
odgovarajuće mjere kako bi zajamčila usklađenost s njezinim odredbama; 

19. poziva države članice da osiguraju fleksibilnost za jezične režime Europskog uhidbenog 
naloga; 

20. poziva Komisiju da osigura ujednačenu primjenu i učinkovito praćenje rokova; 

21. poziva Komisiju da osigura odgovarajuća sredstva za Eurojust i Europsku pravosudnu 
mrežu radi olakšavanja i koordiniranja Europskog uhidbenog naloga; napominje da bi 
proračunski planovi Komisije za Eurojust doveli do stagnacije u financiranju unatoč 
povećanom radnom opterećenju; 

22. poziva Komisiju i države članice da osiguraju odgovarajuća sredstva za osposobljavanje 
praktičara za Europski uhidbeni nalog, uključujući policiju, tužitelje, sudstvo i 
odvjetnike obrane; prima na znanje vrijednost programa Europske mreže za pravosudno 
osposobljavanje (EJTN), kao što su simulacije Europskog uhidbenog naloga i jezično 
osposobljavanje; 

23. poziva Komisiju da pokrene platformu za osposobljavanje stručnjaka i praktičara o 
instrumentima uzajamnog priznavanja, uključujući Europski uhidbeni nalog; potvrđuje 
da bi im ona trebala pružiti znanje o bliskoj povezanosti instrumenata, kao i zajednički 
prostor za razmjenu iskustava;

24. napominje da se suradnja među tijelima, uključujući poštovanje temeljnih prava, može 
poboljšati upotrebom tehnologije i digitalizacije; traži da se izradi centralizirana baza 
podataka o nacionalnim zahtjevima za Europski uhidbeni nalog (kao i u drugim 
područjima prava EU-a)28;

25. poziva Komisiju da u obzir uzme mišljenja nacionalnih parlamenata u skladu s 
Protokolom br. 2 jer njihovo sudjelovanje omogućuje demokratsku kontrolu kaznenog 
prava EU-a;

Preporuke u pogledu temeljnih prava

26. poziva države članice da poštuju obveze iz članka 2. UEU-a (u pogledu ljudskog 
dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava, 
uključujući i prava pripadnika manjina);

27. napominje da, iako članak 7. stavak 1. UEU-a može utjecati na uzajamno priznavanje, 
Sud EU-a smatra da tijelo izvršenja u svakom pojedinačnom slučaju mora procijeniti 
postoje li utemeljeni razlozi za pretpostavku da će nakon predaje biti ugrožena temeljna 

28 Vidi ocjenu provedbe Europskog uhidbenog naloga EPRS-a iz lipnja 2020. 
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prava te osobe; naglašava da aktiviranje članka 7. stavka 1. UEU-a ne znači automatsko 
nepriznavanje;

28. ponovno ističe važnost mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna 
prava u obliku međuinstitucijskog sporazuma koji se sastoji od godišnjeg neovisnog 
pregleda utemeljenog na dokazima kako bi se ocijenilo poštuju li sve države članice 
članak 2. UEU-a te preporuke po državama članicama;

29. poziva Komisiju da osigura dodatne instrumente o postupovnim pravima, na primjer o 
dopustivosti i zatvorskim uvjetima u istražnom zatvoru, usklađivanju ili premašivanju 
standarda Vijeća Europe, uključujući rokove za pritvor prije suđenja; navodi da bi 
Komisija trebala težiti najvišim standardima;

30. poziva Komisiju da napravi procjenu načela ne bis in idem i moguće zakonodavne 
mjere;

31. poziva države članice da ratificiraju Fakultativni protokol uz Konvenciju UN-a protiv 
mučenja;

32. naglašava da nedostaci u Europskom uhidbenom nalogu mogu dovesti do uskraćivanja 
pristupa pravosuđu i nepostojanja zaštite za žrtve; naglašava da nekažnjavanje, kao 
rezultat nedostataka u pravosudnoj suradnji, ima vrlo negativan učinak na vladavinu 
prava, pravosudne sustave i društvo;

Za usklađen pravni okvir Europskog uhidbenog naloga

33. navodi da je Europski uhidbeni nalog učinkovit; no smatra da se glavno pitanje odnosi 
na usklađenost;

34. poziva Komisiju da osigura dosljednu politiku uzajamnog priznavanja kako bi se 
izbjegli različiti odgovori na ista pitanja;

35. poziva Komisiju da provede transverzalnu studiju instrumenata kako bi se spriječile 
nepravilnosti, kao što je slučaj s pravilima o transferu zatvorenika i europskim 
uhidbenim nalozima;

36. navodi da se pitanja usklađenosti moraju rješavati praktičnim mjerama (osposobljavanje 
praktičara), neobvezujućim pravom (priručnici i preporuke), vrlo ciljanim 
zakonodavstvom (definicija pravosudnog tijela, načela ne bis in idem, temeljnih prava 
itd.) i dopunskim zakonodavstvom (pritvaranje prije suđenja);

37. srednjoročno preporučuje promicanje pravosudnog zakonika EU-a u kaznenim stvarima 
kako bi se zajamčila pravna sigurnost i usklađenost;

Brexit

38. poziva Komisiju da nastavi pregovore s Ujedinjenom Kraljevinom kako bi se pronašlo 
najbolje rješenje kojim se jamči učinkovita suradnja u kaznenim stvarima;

o

o o
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39. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i 
parlamentima država članica.


