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OBAZLOŽITEV – POVZETEK DEJSTEV IN UGOTOVITEV

Postopek in viri

Okvirni sklep o evropskem nalogu za prijetje (v nadaljnjem besedilu: ENP) iz leta 2002 je 
prvi instrument vzajemnega priznavanja na področju kazenskega prava EU in s tem 
instrument, pri katerem obstaja največ izkušenj v zvezi z vprašanjem vzajemnega priznavanja. 
Temelji na členu 31(a) in (b) ter členu 34(2)(b) nekdanje PEU, predlagala pa ga je Komisija v 
okviru nekdanjega tretjega stebra. Prenesti ga je bilo treba do 31. decembra 2003, kar pomeni, 
da imajo države članice z navedenim instrumentom že 16 let izkušenj. Pri njem sodelujejo vse 
države članice. To poročilo je priložnost za oceno uporabe mehanizma, vzpostavljenega z 
Okvirnim sklepom 2002/584/PNZ, v zadevnih državah članicah.
 
Kot je navedeno zgoraj, ta instrument temelji na načelu vzajemnega priznavanja, kar pomeni, 
da je treba evropske naloge za prijetje, izdane v eni državi članici, neposredno priznati in 
izvršiti v drugi državi članici, z izjemo nekaterih posebnih primerov. 

Poročilo bo obravnavalo:

 ovire pri izvajanju na ravni držav članic;

 povezavo z dopolnilnimi instrumenti;

 izzive zaradi raznolikosti ukrepov, ki jih lahko države članice uporabijo pri 
izvrševanju ENP;

 učinek instrumenta v smislu varstva temeljnih pravic;

 priporočila za premostitev različnih izzivov pri njegovem izvajanju.

Poročevalec je zbral informacije in se med drugim oprl na naslednje vire:

 obsežno izmenjavo mnenj z deležniki na seji odbora LIBE, ki je 
potekala 20. februarja 2020;

 naknadno oceno učinka Službe Evropskega parlamenta za raziskave, objavljeno 
junija 2020;

 izmenjavo informacij z ustreznimi deležniki, kot so Evropska komisija, Eurojust, 
FRA, akademiki (vključno s poročilom EP o ENP iz leta 2016) in delavcev v stroki, ki 
uporabljajo instrument; 

– poročilo Komisije o izvajanju z dne 2. julija 2020.

Splošni pregled izvajanja ENP

Od začetka veljavnosti Okvirnega sklepa 2002/584/EU o evropskem nalogu za prijetje 
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leta 2004 je na voljo precejšnja količina podatkov, čeprav obstajajo težave glede skladnosti 
zbranih podatkov in njihovega pravilnega razumevanja. Med njimi so, na primer, statistična 
odstopanja med izdanimi in izvršenimi ENP, pri katerih bi preprosto branje številk ustvarilo 
napačen vtis, da je stopnja izpolnjevanja nizka. Kot je pojasnila Komisija, to ne drži. Poleg 
tega obstaja znatno število nacionalnih sodb in sodb Sodišča, v katerih so dodatno pojasnjena 
nekatera vprašanja in ki kažejo, da so potrebne morebitne izboljšave ali konsolidacije. Poleg 
tega so v tem času delavci v stroki in organi EU, kot je Eurojust, pridobili veliko strokovnega 
znanja. Eurojust je na primer objavil celo vodnik sodne prakse Sodišča Evropske unije v zvezi 
z ENP. Vprašanje ENP so temeljito preučile tudi nevladne organizacije, na primer Fair Trials 
International, Svet odvetniških združenj Evrope (CCBE) v svojem poročilu iz leta 2016 in 
druge.

Na podlagi takih vhodnih podatkov je mogoče ugotoviti, da ENP načeloma deluje 
zadovoljivo. Vendar se je z uporabo instrumentov na nekaterih področjih pokazala potreba po 
dodatnih pojasnilih. Nanašajo se na:

– opredelitev načela ne bis in idem; v preteklosti je Sodišče Evropske unije jasno 
opredelilo vprašanje obveznega nepriznavanja na podlagi načela ne bis in idem iz 
člena 3(2) sklepa o ENP, pri čemer je bilo treba pojasniti vprašanje „istih dejanj“ in 
„izvršitve sankcije“;

– vprašanje več evropskih nalogov za prijetje iz različnih držav članic in njihovega 
vrstnega reda;

– vprašanje sorazmernosti – izdaja ENP za prekrške v nekaterih državah članicah; 
vprašanje je bilo obravnavano v priročniku o evropskem nalogu za prijetje;

– vprašanje dodatnih razlogov za nepriznanje, ki niso izrecno predvideni v okvirnem 
sklepu o ENP in se nanašajo na temeljne pravice, kot so razmere v zaporih ali 
neodvisnost sodstva; Sodišče EU je pojasnilo, da se člen 3 EKČP (člen 4 Listine) v 
celoti uporablja v zvezi razmerami v zaporih in nekaterimi osnovnimi zaščitnimi 
ukrepi za pošteno sojenje, kot sta neodvisnost in nepristranskost sodstva, pri čemer je 
uporabilo milejši standard za presojo (ne pa očitnega odrekanja sodnega varstva kot 
ESČP);

– vprašanja v zvezi z opredelitvijo pravosodnega organa, glede katerih je Sodišče EU 
pojasnilo, da so lahko odreditveni organi samo neodvisni tožilci in sodniki; v zvezi s 
tem je Eurojust pripravil vodnik za razlago različnih nacionalnih tožilskih sistemov;

– vprašanje dvojne kaznivosti v zvezi s presojo kaznivih dejanj, ki niso na seznamu 32 
kaznivih dejanj, pri katerih je dvojna kaznivost izključena;

– vprašanje skladnosti z drugimi instrumenti v zvezi s pravicami osumljenca, kot so 
direktiva o tolmačenju in prevajanju v kazenskih postopkih, direktiva o pravici do 
obveščenosti v kazenskem postopku in direktiva o dostopu do odvetnika, pa tudi z 
drugimi instrumenti vzajemnega priznavanja, kot sta Okvirni sklep Sveta 
2008/909/PNZ z dne 27. novembra 2008 o uporabi načela vzajemnega priznavanja 
sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki 
vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji in 
Direktiva 2014/41/EU o evropskem preiskovalnem nalogu;
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– vprašanje enotnega razumevanja nekaterih pojmov v zvezi z ENP, kot so enotno 
razumevanje ENP v kazenskem postopku (in pojem „pripravljenost za sojenje“), 
vprašanje stranskih kaznivih dejanj, roki, zahteve po obveščanju itd.

Glavne ugotovitve in priporočila poročevalca

Poročevalec na podlagi zgoraj navedenega želi poudariti naslednje.

a. Splošna vprašanja

Sistem ENP je glede na razpoložljive statistične podatke učinkovit in obstoječe težave 
omejenega obsega tega ne postavljajo pod vprašaj. Eden bistvenih vidikov njegove dodane 
vrednosti je, da se uporablja v vseh državah članicah EU; to je treba upoštevati in iz tega je 
treba izhajati pri morebitnih popravkih in izboljšavah.

b. Pretekla pravna vprašanja in vloga Sodišča Evropske unije ter druga orodja mehkega prava

Veliko nerešenih pravnih vprašanj bi se lahko obravnavalo s sodelovanjem med nacionalnimi 
sodišči in Sodiščem Evropske unije v okviru predhodnih vprašanj; v tem okviru so bili podani 
odgovori o opredelitvi „odreditvenega pravosodnega organa“ (sodišča in neodvisni tožilci); 
poudarjena sta bila prepoved mučenja, nečloveškega in ponižujočega ravnanja v zaporih ter 
pomen neodvisnosti nacionalnih pravosodnih sistemov; pojasnjeno je bilo načelo ne bis in idem, 
kot tudi povezava z drugimi instrumenti (o priznavanju zapornih kazni itd.). Poleg tega so se 
lahko vprašanja v preteklosti pojasnila z ukrepi mehkega prava, kot so priročniki o ENP, 
informativna obvestila Eurojusta ter usposabljanje sodnikov in strokovnjakov.

c. Dvojna kaznivost in nadaljnji razvoj območja svobode, varnosti in pravice

Dvojna kaznivost je bila v nekaterih primerih težavna predvsem zaradi različne razlage obsega 
preverjanj in vprašanja kategorij 32 kaznivih dejanj, pri katerih se ne preverja dvojna kaznivost; 
v zvezi s tem je potrebnih nekaj praktičnih in sodnih pojasnil. Zaradi nadaljnjega povezovanja 
bi bilo treba torej razmisliti o tem, da bi na seznam 32 kaznivih dejanj uvrstili še več kaznivih 
dejanj (na primer kazniva dejanja iz sovraštva ali kazniva dejanja zoper javni red in ustavno 
celovitost držav članic), ali celo o drugačnem pristopu znotraj okvirnega sklepa o evropskem 
nalogu za prijetje s tako imenovanim „negativnim seznamom“, kot je bil predviden v členih 27 
in 28 prvotnega predloga Komisije o ENP (COM(2001)0522). V njem je Komisija navedla, da 
lahko vsaka država članica v skladu s členom 27 sestavi seznam dejanj, za katera vnaprej izjavi, 
da bo zavrnila izvršitev evropskega naloga za prijetje (sistem „negativnega seznama“). Na 
seznam se lahko vključijo dejanja, ki niso kazniva v državi članici, ki seznam sestavi, v drugih 
državah članicah pa so. Dejanja, ki so bila z leti dekriminalizirana (prekinitev nosečnosti, 
uživanje drog, evtanazija itd.), so tipični primeri dejanj, ki se utegnejo uvrstiti na ta seznam. 
Dekriminalizacijo je v teh primerih mogoče razumeti kot rezultat demokratične razprave v 
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državi, ki zato ne soglaša več s sodelovanjem z drugimi državami, ki ta dejanja še vedno 
obravnavajo kot kazniva dejanja. Seznam bo zajemal tudi splošnejše vidike kazenske 
odgovornosti, kot je spodnja starostna meja za odgovornost. Seznam kaznivih dejanj iz tega 
člena je treba sporočiti generalnemu sekretariatu Sveta in Komisiji ter ga objaviti. Vendar bodo 
po objavi seznama morali preteči vsaj trije meseci, preden se bo država članica lahko zanesla, 
da se bodo izjeme v njem upoštevale.“

d. Skladnost

Poročevalec meni, da je eno glavnih vprašanj skladnost uporabe. Vzrok težav pogosto ni sam 
okvirni sklep o ENP, temveč predvsem razhajanja v razumevanju nekaterih pojmov. Komisija 
mora za zagotovitev enotnega razumevanja podati nekaj smernic ter po potrebi začeti postopke 
za ugotavljanje kršitev.

V zvezi s tem je pomembno, da obstaja jasna skladna vizija kazenskega prava EU in 
vzajemnega priznavanja v kazenskem pravu, pri čemer je treba upoštevati tudi obstoječo raven 
harmonizacije procesnih in temeljnih pravic v kazenskem pravu. Za takšno usklajenost je 
potrebno, da se ista rešitev uporabi v različnih instrumentih vzajemnega priznavanja, saj razlike 
med posameznimi primeri pomenijo, da zakonodaja ni ustrezna, prav tako pa ne koristijo 
delavcem v stroki. V okvirnem sklepu o ENP se na primer uporabljajo obvezni in neobvezni 
razlogi za nepriznanje, v drugih instrumentih pa le neobvezni, uporaba in opredelitev razloga 
za nepriznanje na podlagi temeljnih pravic bi morala biti sistematična, seznam razlogov za 
nepriznanje bi moral biti enak itd. 

Ugotovljene težave v zvezi s skladnostjo se bodo reševale s praktičnimi ukrepi (usposabljanje 
delavcev v stroki), mehkim pravom (priročniki in priporočila), po možnosti z zelo ciljno 
usmerjeno zakonodajo (opredelitev pravosodnega organa, načela ne bis in idem, temeljnih 
pravic itd.) in dopolnilno zakonodajo (pripor pred sojenjem). Srednje- in dolgoročno se bo 
oblikoval tudi zakonik EU o kazenskih zadevah.

e. Usposabljanje

Usposabljanje je eden glavnih elementov za ustrezno uporabo ENP. V preteklih letih je bil na 
tem področju dosežen velik napredek s platformami, kot je EJTN, ki jo sofinancira Komisija in 
ki je uvedla posebno usposabljanje za sodnike in tožilce o instrumentih EU za vzajemno 
priznavanje in jezikovno usposabljanje. Žal se vse države članice in pravosodne šole tovrstnih 
usposabljanj ne udeležujejo redno. V zvezi s tem se bo preučila možnost uvedbe dodatne 
platforme EU, ki bi vključevala vse države članice EU in bi bila namenjena izmenjavi 
informacij in učenju, vključno s pregledom različnih nacionalnih sodnih praks v zvezi z ENP.

f. Uskladitev procesnih pravic in jamstev ter medsebojno zaupanje

Vzrok težav pogosto ni okvirni sklep o ENP, temveč pomanjkanje medsebojnega zaupanja, ki 
izhaja iz neusklajenosti nekaterih skupnih temeljnih procesnih pravic in standardov. 
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Nekolikšen napredek je bil dosežen s šestimi direktivami o procesnih pravicah osumljencev, 
direktivo o pravicah žrtev in uskladitvijo nekaterih kaznivih dejanj v skladu s 
členom 83(1) PDEU. Prednostno pa je treba preučiti možnost dopolnilne zakonodaje na 
področju dopustnosti dokazov (pomembnost skupnih standardov v zvezi s končnimi sodbami 
in njihovim vzajemnim priznavanjem) in predvsem pripora pred sojenjem. Za razmere v 
zaporih v fazi pripora pred sojenjem obstaja pravna podlaga v členu 82(2) PDEU. Pri takšnih 
standardih bi si bilo treba prizadevati za doseganje najvišjih možnih standardov na tem 
področju in ne najnižjega skupnega imenovalca. Kot pri nekaterih direktivah v preteklosti se 
je treba izogniti nejasnim izjemam, ki bi jih države članice lahko široko uporabile (kot so 
omejitve pravice do odvetnika v predkazenskem postopku). V zvezi s tem bi morala Komisija 
nujno izdati opozorilo državam članicam, ki niso prenesle skupnih standardov, in po potrebi 
začeti postopek za ugotavljanje kršitev. Vzajemno zaupanje lahko okrepi le popolna 
zavezanost skupno dogovorjenim standardom.
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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju evropskega naloga za prijetje in postopkov predaje med državami članicami
(2019/2207(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 2, 3, 6 in 7 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter 
člena 82 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o 
evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami1,

– ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2009/299/PNZ z dne 26. februarja 2009 o 
spremembi okvirnih sklepov 2002/584/PNZ, 2005/214/PNZ, 2006/783/PNZ, 
2008/909/PNZ in 2008/947/PNZ zaradi krepitve procesnih pravic oseb ter spodbujanja 
uporabe načela vzajemnega priznavanja odločb, izdanih na sojenju v odsotnosti zadevne 
osebe2,

– ob upoštevanju poročil Komisije o izvajanju evropskega naloga za prijetje in postopkov 
predaje med državami članicami (COM(2005)0063 in SEC(2005)0267, 
COM(2006)0008 in SEC(2006)0079, COM(2007)0407 in SEC(2007)0979 ter 
COM(2011)0175 in SEC(2011)0430),

– ob upoštevanju revidirane različice priročnika o izdaji in izvrševanju evropskega naloga 
za prijetje,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 15. decembra 2011 o pogojih izvrševanja pripora 
in zaporne kazni v EU3 in z dne 27. februarja 2014 s priporočili Komisiji o reviziji 
evropskega naloga za prijetje4,

– ob upoštevanju načrta Sveta iz leta 2009 za krepitev procesnih pravic osumljenih ali 
obtoženih oseb v kazenskih postopkih5,

– ob upoštevanju Direktive 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih6,

– ob upoštevanju Direktive 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku7,

– ob upoštevanju Direktive 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

1 UL L 190, 18.7.2002, str. 1.
2 UL L 81, 27.3.2009, str. 24.
3 UL C 168 E, 14.6.2013, str. 82.
4 UL C 285, 29.8.2017, str. 135.
5 UL C 295, 4.12.2009, str. 1.
6 UL L 280, 26.10.2010, str. 1.
7 UL L 142, 1.6.2012, str. 1.
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22. oktobra 2013 o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v 
postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe 
ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med 
odvzemom prostosti8,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/1919 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 26. oktobra 2016 o brezplačni pravni pomoči za osumljene in obdolžene osebe v 
kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi evropskega naloga 
za prijetje9,

– ob upoštevanju evropske ocene izvajanja evropskega naloga za prijetje, ki jo je 
pripravila Služba Evropskega parlamenta za raziskave junija 2020,

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 2. julija 2020 o izvajanju Okvirnega sklepa 
Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med 
državami članicami (COM(2020)0270),

– ob upoštevanju ocene evropske dodane vrednosti evropskega naloga za prijetje, ki je 
bila zaključena januarja 2014 na zahtevo EPRS,

– ob upoštevanju končnega poročila Sveta z dne 27. maja 2009 o četrtem krogu 
medsebojnega ocenjevanja – dejanska uporaba evropskega naloga za prijetje in 
ustreznih postopkov predaje med državami članicami, 

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 26. septembra 2019 o izvajanju 
Direktive 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o pravici 
do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega 
naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do 
komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti 
(COM(2019)0560), 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 13. decembra 2018 o vzajemnem priznavanju v 
kazenskih zadevah – „Spodbujanje vzajemnega priznavanja s krepitvijo medsebojnega 
zaupanja“10, 

– ob upoštevanju strategije EU o pravicah žrtev (2020–2025) (COM(2020)0258),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1727 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v 
kazenskih zadevah (Eurojust)11,

– ob upoštevanju Opcijskega protokola h Konvenciji Združenih narodov proti mučenju in 
drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju iz leta 2002,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika ter člena 1(1)(e) sklepa konference predsednikov z 
dne 12. decembra 2002 o postopku odobritve samoiniciativnih poročil in Priloge 3 k 

8 UL L 294, 6.11.2013, str. 1.
9 UL L 297, 4.11.2016, str. 1.
10 UL C 449, 13.12.2018, str. 6.
11 UL L 295, 21.11.2018, str. 138.
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temu sklepu,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A9-0000/2020),

A. ker je evropski nalog za prijetje poenostavljen in hiter sodni postopek predaje, ki je od 
uvedbe vodilni in najbolj uporabljan instrument vzajemnega priznavanja v kazenskih 
zadevah;

B. ker je ENP uspešen in je izročitve nadomestil s premestitvami; ker so se premestitve v 
povprečju skrajšale na 40 dni, kadar posameznik s premestitvijo ne soglaša;

C. ker pravosodno sodelovanje EU v kazenskih zadevah temelji na načelu vzajemnega 
priznavanja, ki ga je leta 1999 uvedel Evropski svet v Tampereju; ker je Lizbonska 
pogodba bistveno spremenila pristojnosti EU in zagotovila izrecno pravno podlago v 
členu 82 PDEU;

D. ker načelo vzajemnega priznavanja ni nekaj novega, temveč je bilo razvito v zvezi z 
območjem prostega pretoka blaga, oseb, storitev in kapitala (logika zadeve Cassis de 
Dijon);

E. ker vzajemno priznavanje pomeni neposredno priznavanje sodnih odločb iz drugih 
držav članic, nepriznavanje pa je izjema; ker to vključuje tudi sodelovanje med 
pristojnimi pravosodnimi organi;

F. ker je vzajemno priznavanje rezultat medsebojnega zaupanja, ki temelji na skupnem 
razumevanju pravne države in temeljnih pravic; ker je krepitev zaupanja ključnega 
pomena za nemoteno delovanje ENP;

G. ker je ENP temelj za vzpostavitev območja svobode, varnosti in pravice; ker bi njegova 
nepravilna uporaba lahko imela uničujoče posledice za delovanje schengenskega 
območja;

H. ker mora Unija enakosti, ki ščiti, zagotoviti zaščito vsem žrtvam kaznivih dejanj12;

I. ker je Sodišče Evropske unije razjasnilo večino vprašanj, povezanih z uporabo ENP, kot 
so načelo ne bis in idem13, pravosodni organ14, primarnost in uskladitev v EU15, 
neodvisnost sodstva16, temeljne pravice17, dvojna kaznivost18 in izročitev državljanov 
EU tretjim državam19;

J. ker je dvojna kaznivost koncept mednarodne izročitve in je komajda združljiva z 

12 Strategija EU o pravicah žrtev (2020–2025).
13 Mantello, C-261/09.
14 Özçelik, C-453/16 PPU; Poltorak, C-452/16 PPU; Kovalkovas, C-477/16 PPU; OG in PI, združeni zadevi C-
508/18 in C-82/19 PPU.
15 Melloni, C-399/11, ali M.A.S. in M.B., C-42/17.
16 Minister for Justice and Equality, C-216/18 PPU.
17 Aranyosi in Căldăraru, združeni zadevi C-404/15 in C-659/15 PPU; Dorobantu, C-128/18.
18 Grundza, C-289/15.
19 Sodba z dne 6. septembra 2016, Petruhhin, C-182/15; sodba z dne 10. aprila 2018, Pisciotti, C-191/16; sodba 
z dne 13. novembra 2018, Raugevicius, C-247/17, in sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. aprila 2020, Ruska 
Federacija, C-897/19 PPU, itd.
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vzajemnim priznavanjem; ker bi bilo treba ponovno oceniti seznam kaznivih dejanj brez 
preverjanja dvojne kaznivosti; ker si je Komisija v svojem prvotnem predlogu 
prizadevala za izčrpen seznam dejanj, pri katerih bi bilo mogoče predajo zavrniti 
(„negativni seznam“);

K. ker je za vzajemno priznavanje potrebna uskladitev kazenskega materialnega prava in 
postopkov; ker je bil s šestimi direktivami o procesnih pravicah, Direktivo 2012/29/EU 
o pravicah žrtev20 in harmonizacijo kaznivih dejanj v zadnjih nekaj letih dosežen 
napredek;

L. ker obstajajo težave z nekaterimi določbami Direktive 2013/48/EU o pravici do dostopa 
do odvetnika in ENP;

M. ker so bila nekatera vprašanja v zvezi z ENP pojasnjena z drugimi instrumenti, kot sta 
Direktiva 2014/41/EU o evropskem preiskovalnem nalogu21 in Uredba (EU) 2018/1805 
o vzajemnem priznavanju sklepov o začasnem zavarovanju in odvzemu22;

N. ker morajo biti za vzajemno priznavanje delavci v stroki usposobljeni na področju prava 
EU; 

O. ker sta se spodbujanje in usklajevanje, ki ju izvaja Eurojust, izkazala za koristno orodje 
za vzajemno priznavanje; ker je mandat Eurojusta neodvisen od Evropskega javnega 
tožilstva;

P. ker primerjava podatkov kaže trend naraščanja števila ENP;

Q. ker bo usklajeno izvajanje ENP preprečilo izbiranje najugodnejšega sodišča;

Splošna ocena izvajanja evropskega naloga za prijetje

1. poudarja, da je ENP velik dosežek ter učinkovit in nepogrešljiv instrument; ugotavlja, 
da je ENP bistveno izboljšal sodelovanje na področju predaj;

2. ugotavlja, da obstajajo konkretne težave; meni, da to ne postavlja pod vprašaj sistema;

3. ugotavlja, da so te težave povezane z razmerami v zaporih, sorazmernostjo, 
izvrševanjem zapornih kazni23, roki24 in odločbami v odsotnosti; priznava, da se je v 
nekaterih zadevah pojavilo vprašanje dvojne kaznivosti25;

4. ugotavlja, da so bila vprašanja rešena s kombinacijo mehkega prava (priročnik o ENP), 
vzajemnih ocen, pomoči Eurojusta, sodne prakse Sodišča Evropske unije in dopolnilne 
zakonodaje (Okvirni sklep 2009/299/PNZ in Direktiva 2013/48/EU);

5. poudarja, da bi bilo treba ENP izboljšati, saj pri njem sodelujejo vse države članice;

20 UL L 315, 14.11.2012, str. 57. 
21 UL L 130, 1.5.2014, str. 1.
22 UL L 303, 28.11.2018, str. 1.
23 Sodba Sodišča, Popławski, C-579/15.
24 Sodba Sodišča, Jeremy F., C-168/13 PPU.
25 V skladu s smernicami iz sodbe v zadevi Grundza, C-289/15, ki se sklicuje na Okvirni sklep 
Sveta 2008/909/PNZ.
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6. ugotavlja, da Pogodbi (protokola št. 21 in 22) zagotavljata poseben status dvema 
državama članicama – Irska ima možnost vključitve, Danska pa ne sodeluje v 
kazenskem pravu EU; poudarja pomen zagotavljanja doslednosti na področju 
pravosodja in notranjih zadev;

7. poudarja, da se ENP ne bi smel zlorabljati za prekrške; poziva k uporabi manj vsiljivih 
pravnih instrumentov; poudarja, da bi morali odreditveni organi izvajati preverjanje 
sorazmernosti;

8. poudarja, da je po mnenju Sodišča Evropske unije zavrnitev izvršitve evropskega 
naloga za prijetje izjema od vzajemnega priznavanja in jo je treba razlagati ozko26;

Priporočila za izboljšanje delovanja evropskega naloga za prijetje

9. poziva Komisijo, naj zagotovi razumljive podatke, saj so obstoječi podatki zavajajoči in 
lahko dajejo napačen vtis o (ne)učinkovitosti ENP; poziva države članice, naj zbirajo 
podatke in jih posredujejo Komisiji;

10. poudarja, da preverjanje dvojne kaznivosti omejuje vzajemno priznavanje in ga je po 
mnenju Sodišča Evropske unije treba razlagati ozko; ugotavlja, da bi bilo treba načelo 
vzajemnega priznavanja v idealnih okoliščinah uporabljati samodejno27;

11. poziva Komisijo, naj analizira skupna kazniva dejanja v državah članicah in oceni 
možnost razširitve seznama kaznivih dejanj, za katera ni potrebno preverjanje dvojne 
kaznivosti; poudarja, da je pomembno oceniti možnost vključitve dodatnih kaznivih 
dejanj, kot so posebna kazniva dejanja zoper okolje (npr. kazniva dejanja v zvezi z 
onesnaževanjem morja z ladij), kazniva dejanja iz sovraštva, spolna zloraba, kazniva 
dejanja, storjena z digitalnimi sredstvi, kot so kraja identitete, kazniva dejanja zoper 
javni red in ustavno celovitost držav članic, genocid, zločini proti človeštvu in vojni 
zločini; 

12. poziva Komisijo, naj preuči možnost znižanja triletnega praga iz člena 2(2) sklepa o 
ENP za nekatera kazniva dejanja, kot so trgovina z ljudmi in spolno izkoriščanje otrok 
ter otroška pornografija; 

13. poziva Komisijo, naj z namenom nadaljnjega povezovanja oceni možnost oblikovanja 
izčrpnega seznama, na podlagi katerega bi bilo mogoče zavrniti predajo („negativni 
seznam“), ki bi nadomestil seznam 32 kaznivih dejanj; 

14. poziva Komisijo, naj pojasni stranska ali povezana kazniva dejanja; 

15. poudarja, da je pomembno natančneje opredeliti naloge in pristojnosti organov, 
vključenih v postopke ENP, ter zagotoviti, da so ti specializirani in imajo praktične 
izkušnje; potrjuje, da je široka diskrecijska pravica izvršitvenega organa komaj 
združljiva z načelom vzajemnega priznavanja; meni, da bi morala biti diskrecijska 
pravica v primerih dvojne kaznivosti omejena; 

16. poziva Komisijo, naj še naprej ocenjuje prenos ENP in drugih instrumentov 

26 Glej na primer zadevo Minister for Justice and Equality, C-216/18 PPU.
27 Glej na primer sporočilo Komisije z dne 26. julija 2000 o vzajemnem priznavanju pravnomočnih odločb v 
kazenskih zadevah (COM(2000)0495).
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pravosodnega sodelovanja ter po potrebi sproži postopke za ugotavljanje kršitev; 

17. poziva države članice, naj ENP in druge pravne instrumente o kazenskih zadevah 
izvajajo pravočasno in ustrezno; 

18. je seznanjen z zaskrbljujočim poročilom Komisije o izvajanju Direktive 2013/48/EU o 
pravici do dostopa do odvetnika v postopkih ENP; poziva Komisijo, naj še naprej 
ocenjuje, kako države članice spoštujejo direktivo, in sprejme ustrezne ukrepe za 
zagotovitev skladnosti z njenimi določbami; 

19. poziva države članice, naj zagotovijo prožnost jezikovnih ureditev v zvezi z ENP; 

20. poziva Komisijo, naj zagotovi enotno uporabo in učinkovito spremljanje rokov; 

21. poziva Komisijo, naj Eurojustu in Evropski pravosodni mreži zagotovi ustrezna 
finančna sredstva za spodbujanje in usklajevanje ENP; ugotavlja, da bi po proračunskih 
načrtih Komisije za Eurojust njegovo financiranje stagniralo kljub povečani delovni 
obremenitvi; 

22. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo ustrezna finančna sredstva za 
usposabljanje delavcev v stroki, ki uporabljajo ENP, vključno s policijo, tožilci, 
sodstvom in zagovorniki; se zaveda vrednosti programov EJTN, kot so simulacije ENP 
in jezikovno usposabljanje; 

23. poziva Komisijo, naj vzpostavi platformo za usposabljanje strokovnjakov in delavcev v 
stroki o instrumentih vzajemnega priznavanja, vključno z ENP; potrjuje, da bi jim bilo 
treba s platformo zagotoviti znanje o tesni povezavi med instrumenti, pa tudi skupen 
prostor za izmenjavo izkušenj;

24. ugotavlja, da je mogoče sodelovanje med organi, tudi v zvezi s spoštovanjem temeljnih 
pravic, izboljšati z uporabo tehnologije in digitalizacije; zahteva, da se razvije 
centralizirana podatkovna zbirka o nacionalni uporabi ENP (kot na drugih področjih 
prava EU)28;

25. poziva Komisijo, naj v skladu s Protokolom št. 2 upošteva mnenja nacionalnih 
parlamentov, saj njihovo sodelovanje zagotavlja demokratični nadzor kazenskega prava 
EU;

Priporočila o temeljnih pravicah

26. poziva države članice, naj spoštujejo obveznosti iz člena 2 PEU (v zvezi s človekovim 
dostojanstvom, svobodo, demokracijo, enakostjo, pravno državo in človekovimi 
pravicami, vključno s pravicami manjšin);

27. ugotavlja, da čeprav člen 7(1) PEU lahko vpliva na vzajemno priznavanje, mora po 
mnenju Sodišča EU izvršitveni organ v vsakem posameznem primeru oceniti, ali 
obstajajo utemeljeni razlogi za mnenje, da obstaja tveganje kršitve temeljnih pravic 
osebe po njeni predaji; poudarja, da sprožitev člena 7(1) PEU ne pomeni samodejnega 
nepriznavanja;

28 Glej evropsko oceno izvajanja ENP, ki jo je pripravila EPRS junija 2020. 
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28. ponovno poudarja pomen mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne 
pravice v obliki medinstitucionalnega sporazuma, ki bi ga sestavljali letni neodvisni 
pregled na podlagi dokazov, s katerim bi se ocenilo, kako vse države članice EU 
spoštujejo člen 2 PEU, in priporočila za posamezne države;

29. poziva Komisijo, naj izda dopolnilne instrumente o procesnih pravicah, kot so 
dopustnost in razmere v zaporih v času pripora pred sojenjem, ki bi ustrezali 
standardom Sveta Evrope ali jih presegali, vključno s časovnimi omejitvami za pripor 
pred sojenjem; izjavlja, da bi si morala Komisija prizadevati za najvišje standarde;

30. poziva Komisijo, naj pripravi oceno načela ne bis in idem in morebitne zakonodajne 
ukrepe;

31. poziva države članice, naj ratificirajo Opcijski protokol h Konvenciji OZN proti 
mučenju;

32. poudarja, da lahko pomanjkljivosti ENP privedejo do odrekanja dostopa do sodnega 
varstva in pomanjkljive zaščite za žrtve; poudarja, da nekaznovanje zaradi 
pomanjkljivosti pravosodnega sodelovanja zelo negativno vpliva na pravno državo, 
pravosodne sisteme in družbo;

Za skladen pravni okvir evropskega naloga za prijetje

33. izjavlja, da je evropski nalog za prijetje učinkovit; vendar meni, da je glavna težava 
povezana s skladnostjo;

34. poziva Komisijo, naj, da bi se izognili različnim odzivom na enake težave, zagotovi 
skladno politiko vzajemnega priznavanja;

35. poziva Komisijo, naj izvede navzkrižno analizo instrumentov za preprečevanje 
anomalij, na primer pri pravilih o premestitvi zaprtih oseb in ENP;

36. izjavlja, da je treba nerešena vprašanja skladnosti reševati s praktičnimi ukrepi 
(usposabljanje delavcev v stroki), mehkim pravom (priročniki in priporočila), zelo 
ciljno usmerjeno zakonodajo (opredelitev pravosodnega organa, načela ne bis in idem, 
temeljnih pravic itd.) in dopolnilno zakonodajo (pripor pred sojenjem);

37. priporoča, naj se srednjeročno spodbuja sodni zakonik EU v kazenskih zadevah, da se 
zagotovita pravna varnost in skladnost;

Izstop Združenega kraljestva iz EU

38. poziva Komisijo, naj nadaljuje pogajanja z Združenim kraljestvom, da bi našla najboljšo 
rešitev, ki bi zagotavljala učinkovito sodelovanje v kazenskih zadevah;

o

o o

39. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


