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Glavni rezultati Sveta

Ministri za notranje zadeve so sprejeli evropski pakt za preprečevanje mednarodnega trgovanja s 
prepovedanimi drogami in sklepe o:

– olajšanju vstopa za državljane držav članic EU na zunanjih mejah;

– nadaljnjih ukrepih v zvezi z Evropskim paktom o priseljevanju in azilu;

– akcijskem načrtu za mladoletnike iz tretjih držav brez spremstva.

Ministri so v zvezi z vprašanji, povezanimi s terorizmom, sprejeli izjavo EU in ZDA o boju proti 
terorizmu in dokument koordinatorja EU za boj proti terorizmu za razpravo o izvajanju strategije 
in akcijskega načrta EU za boj proti terorizmu. 

Svet je razpravljal tudi o rezultatih nedavnega zasedanja Stalnega partnerskega sveta EU-Rusija 
za pravosodje in notranje zadeve in na splošno razpravljal o notranji varnosti.

Ministri za pravosodje so sprejeli nadaljnje ukrepe za odobritev prvega okrepljenega sodelovanja v 
zgodovini EU. Ta se nanaša na pravo, ki se uporablja za razveze in prenehanje življenjske 
skupnosti. Ministri so se strinjali z bistvenimi vsebinskimi deli zakonodaje. V okviru javne seje so 
delegacije potrdile tudi dogovor o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih. 

Svet bo nadaljeval tudi razprave z Evropskim parlamentom glede kompromisnega besedila 
evropske odredbe o zaščiti, da bi čim prej dosegli dogovor med obema vejama zakonodajne oblasti.
Ministri so nato odobrili splošni pristop glede direktive o boju proti trgovini z ljudmi. 

Svet se je dogovoril glede pogajalskega mandata za pristop EU h Konvenciji Sveta Evrope za 
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ministri so sprejeli politične smernice za 
nadaljnje delo v zvezi z evropskimi pravili glede zapuščinskih zadev in preučili trenutno stanje 
glede e-pravosodja.
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Ob robu seje Sveta v četrtek je mešani odbor (EU ter Norveška, Islandija, Lihtenštajn in Švica) 
preučil trenutno stanje glede napredka pri razvoju schengenskega informacijskega sistema (SIS 
II), vključno z osnutkom splošnega časovnega načrta, ki ga je predstavila Komisija. Odbor je 
razpravljal tudi o liberalizaciji vizumskega režima za Zahodni Balkan.

Svet je pod točko "Razno" obravnaval:

– direktivo o boju proti spolnemu izkoriščanju otrok;

– vprašanje vzajemne odprave vizumov s Kanado v zvezi s šestim poročilom Komisije o 
vzajemni odpravi vizumov, kakor je določena v Uredbi 539/2001;

– študijo o sistemu porazdelitve bremena;

– najnovejše dogajanje na področju boja proti korupciji;

– napredek v zvezi s sporazumom med EU in Turčijo o ponovnem sprejemu;

– policijsko sodelovanje v Jugovzhodni Evropi;

– rezultate srečanja ministrov za notranje zadeve držav skupine G6 v Vareseju v Italiji in

– prednostne naloge na področju pravosodja in notranjih zadev, ki jih je predstavilo 
prihodnje belgijsko predsedstvo.

Med točkami pod "A", ki jih je Svet sprejel brez razprave, so sklepi o akcijskem načrtu Komisije 
za izvajanje stockholmskega programa, o letnem poročilu Eurojusta za leto 2009, o psihosocialni 
pomoči v izrednih razmerah in pri nesrečah ter o evropskem nalogu za prijetje. Svet je odobril 
poročilo, v katerem je v zvezi z varnostjo na nogometnih tekmah ocenjena stopnja izvajanja s tem 
povezanega sklepa Sveta iz leta 2007, ter resolucijo o posodobljenem priročniku s priporočili za 
mednarodno policijsko sodelovanje in ukrepi za preprečevanje in nadziranje nasilja in neredov na 
nogometnih tekmah.
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1 � Če je Svet uradno sprejel deklaracije, sklepe ali resolucije, je to navedeno v naslovu zadevne točke, 
besedilo pa je postavljeno med navednice.

 � Dokumenti, na katere se sklicuje besedilo, so dostopni na spletni strani Sveta 
http://www.consilium.europa.eu.

 � Akti, sprejeti z izjavami za zapisnik Sveta, do katerih se javnosti dostop lahko omogoči, so označeni z 
zvezdico; te izjave so na voljo na zgoraj navedeni spletni strani Sveta oziroma. jih je mogoče dobiti pri 
Tiskovnem uradu.
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Belgija:
Annemie TURTELBOOM ministrica za notranje zadeve
Stefaan DE CLERCK minister za pravosodje
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Margarita POPOVA ministrica za pravosodje

Češka:
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zadeve

Estonija:
Marko POMERANTS minister za notranje zadeve
Rein LANG minister za pravosodje

Irska:
Dermot AHERN minister za pravosodje in zakonodajno reformo
Rory MONTGOMERY stalni predstavnik

Grčija:
Michael CHRISOCHOIDIS minister za varnost državljanov
Théodoros SOTIROPOULOS stalni predstavnik

Španija:
Alfredo PÉREZ RUBALCABA minister za notranje zadeve
Francisco CAAMAÑO DOMÍNGUEZ minister za pravosodje
Anna TERRÓN I CUSI državna sekretarka za priseljevanje in odseljevanje
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Brice HORTEFEUX minister za notranje zadeve, čezmorska ozemlja in 

ozemeljske skupnosti
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in sorazvoj
Jean-Marie BOCKEL državni sekretar za pravosodje

Italija:
Roberto MARONI minister za notranje zadeve
Angelino ALFANO minister za pravosodje

Ciper:
Neoklis SYLIKIOTIS minister za notranje zadeve
Loukas LOUKA minister za pravosodje in javni red

Latvija:
Mārtinš LAZDOVSKIS državni sekretar za pravosodje
Normunds POPENS stalni predstavnik

Litva:
Raimundas PALAITIS minister za notranje zadeve
Tomas VAITKEVIČIUS namestnik ministra za pravosodje

Luksemburg:
Jean-Marie HALSDORF minister za notranje zadeve in regionalni razvoj
François BILTGEN minister za pravosodje
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Claudia BANDION-ORTNER ministrica za pravosodje

Poljska:
Jan TOMBINSKI stalni predstavnik
Zbigniew WRONA državni podsekretar na ministrstvu za pravosodje

Portugalska:
Rui PEREIRA minister za notranje zadeve
Alberto MARTINS minister za pravosodje

Romunija:
Vasile BLAGA minister za notranje zadeve in upravo
Marian Cǎtǎlin PREDOIU minister za pravosodje
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Aleš ZALAR minister za pravosodje
Katarina KRESAL ministrica za notranje zadeve
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Ivan KORČOK stalni predstavnik
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Komisija:
Viviane REDING podpredsednica
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TOČKE RAZPRAVE

EVROPSKI PAKT ZA PREPREČEVANJE MEDNARODNEGA TRGOVANJA S 
PREPOVEDANIMI DROGAMI

Ministri so po javni razpravi sprejeli Evropski pakt za preprečevanje mednarodnega trgovanja s 
prepovedanimi drogami (8821/10). Na tej stopnji je v paktu poudarek na kokainu in heroinu, v 
prihodnosti pa bi se moral uporabljati kot model za boj proti drugim vrstam prepovedanih drog, 
predvsem indijski konoplji in sintetičnim drogam. 

Pakt, v katerem je našteta vrsta skupnih načel za boj proti tovrstni kriminaliteti, temelji na treh 
glavnih zavezah: 

– prekinitvi kokainskih poti,

– prekinitvi heroinskih poti in 

– boju proti premoženjski koristi, pridobljeni s kaznivim dejanjem.

Pakt za vsako od teh treh zavez predvideva posebne ukrepe in ciljne datume, do katerih je treba te 
ukrepe izvesti.

Pakt je sestavni del kazenskega pregona v okviru strategije EU proti prepovedanim drogam 
(uvedene leta 2005) in akcijskega načrta EU za obdobje 2009–2012, ki spodbujata uravnotežen 
globalni pristop, v skladu s katerim se sočasno zmanjšujeta ponudba in povpraševanje. S tem 
paktom se v praksi uporabljata stockholmski program in evropska strategija za notranjo varnost, ki 
ju je Evropski svet sprejel decembra 2009 oziroma marca 2010.
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OLAJŠANJE VSTOPA ZA DRŽAVLJANE EU NA ZUNANJIH MEJAH – sklepi Sveta

Svet je sprejel sklepe o olajšanju vstopa za državljane Evropske unije na zunanjih mejah (9873/10).
Ti obravnavajo potrebo po izboljšanju sistema za pospešeno prehajanje zunanjih meja v korist 
državljanov EU, ne da bi pri tem ogrozili pravo ravnotežje med pravico do svobodnega gibanja in 
zagotavljanjem najvišje ravni varnosti.

EVROPSKI PAKT O PRISELJEVANJU IN AZILU – sklepi Sveta

Svet je sprejel sklepe o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z Evropskim paktom o priseljevanju in azilu 
(10302/10).

Ti sklepi pozdravljajo že doseženi napredek na več področjih ukrepanja, določenih v paktu, kot je 
opredeljen v prvem letnem poročilu, ki ga je predložila Komisija 6. maja 2010. Določajo več 
trendov in napredek, dosežen od sprejetja pakta oktobra 2008, ki so še posebno pomembni, tudi na 
naslednjih področjih:

– delovna migracija, 

– boj proti nezakoniti migraciji, 

– azil in

– sodelovanje s tranzitnimi državami in državami izvora. 

Sklepi obravnavajo tudi vrsto področij, na katerih je treba povečati prizadevanja, in določajo 
bistvene cilje politike za naslednje leto. Mednje sodijo: 

– nadaljnji razvoj načrta politike zakonite migracije, ki ga dopolnjuje ambiciozni program 
vključevanja,
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– boj proti nezakonitemu priseljevanju, tihotapljenju ljudi in trgovini z njimi,

– podrobnejša obravnava vprašanja mladoletnikov brez spremstva,

– povečanje nadzora in spremljanja zunanjih meja EU in

– nadaljnja prizadevanja za oblikovanje skupnega evropskega azilnega sistema in krepitev 
sodelovanja v praksi med državami članicami na področju azila. 

Izvajanje pakta in zadevnih vidikov stockholmskega programa se bo še naprej pregledovalo.

V naslednjem koraku bo Evropski svet pozvan, naj na zasedanju 17. junija 2010 sprejme sklepe.
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MLADOSTNIKI BREZ SPREMSTVA – sklepi Sveta

Svet je po javni razpravi sprejel sklepe o mladoletnikih, ki prihajajo v EU brez spremstva, ne glede 
na to, ali so prosilci za azil, nezakoniti migranti ali žrtve trgovine z ljudmi (9824/10).

Sklepi obravnavajo predvsem naslednjih pet vprašanj:

– seznanjenost s problematiko (npr. izboljšanje zbiranja podatkov);

– preprečevanje nevarne migracije in trgovine z ljudmi (npr. financiranje ukrepov za 
preprečevanje na lokalni ravni, usposabljanje mejnih straž);

– sprejem in postopkovna jamstva (npr. oceniti, ali veljavna zakonodaja EU dovolj ščiti 
mladoletnike brez spremstva, da bi zagotovili, da se ti mladoletniki obravnavajo kot taki; 
hitre odločitve v najboljšo korist otroka; izmenjava smernic z najboljšimi praksami; boj 
proti problematiki izginotja);

– sodelovanje s tretjimi državami (npr. posebne določbe; sodelovanje pri preprečevanju, 
iskanje družin, vračanja družini ali v sprejemne centre in ponovno vključevanje v države 
izvora ali vračanja);

– vračanje in ponovno vključevanje v državi izvora (npr. izdelava študije o obstoječih 
praksah in zakonodaji v EU; praktično sodelovanje med državami članicami, državami 
izvora ter mednarodnimi in nevladnimi organizacijami; financiranje posebnih sprejemnih 
centrov).

Svet se je septembra 2009 strinjal, da bi imele vse države članice koristi od oblikovanja skupnih 
pristopov in večjega sodelovanja z državami izvora, med drugim tudi sodelovanja, ki bi omogočilo 
lažjo vrnitev mladoletnikov. Stockholmski program, ki je bil sprejet decembra 2009, je pozdravil 
pobudo Komisije, da razvije akcijski načrt o tem vprašanju, ki nadomešča zadevno zakonodajo in 
finančne instrumente ter povezuje ukrepe za preprečevanje, zaščito in pomoč pri vrnitvi. Komisija 
je sporočilo o akcijskem načrtu sprejela 6. maja 2010 (IP/10/534).
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IZJAVA EU IN ZDA O BOJU PROTI TERORIZMU ZA LETO 2010

Svet je odobril izjavo EU in ZDA o boju proti terorizmu za leto 2010 (10591/10). 

Izjava temelji na skupni izjavi EU in ZDA o zaprtju zapora v Guantanamu (10967/09) in sklepih 
Sveta iz junija 2009 (10523/2/09).

(Glej tudi informativno gradivo EU pripravljena pomagati ZDA pri zaprtju Guantanama).

DOKUMENT KOORDINATORJA ZA BOJ PROTI TERORIZMU ZA RAZPRAVO

Svet je preučil najnovejši dokument za razpravo o izvajanju strategije in akcijskega načrta EU za 
boj proti terorizmu (9685/10), ki ga je predstavil koordinator EU za boj proti terorizmu. 

Koordinator EU za boj proti terorizmu v svojem poročilu obravnava štiri glavne izzive:

– oblikovanje jasne slike o nevarnostih, ki grozijo Evropi,

– zagotovitev večje varnosti javnega prevoza, zlasti v kopenskem prometu,

– zagotovitev spremljanja terorističnih potovanj in

– povezava notranje in zunanje varnosti.

Koordinator EU za boj proti terorizmu za vsakega od teh izzivov predlaga več konkretnih ukrepov. 
Drugi dve področji, na katerih bi bilo treba pospešiti napredek, sta kibernetska varnost in 
solidarnostna klavzula.  Člen 222 PDEU določa, da EU in njene države članice delujejo skupaj v 
duhu solidarnosti, če je država članica žrtev terorističnega napada, naravne nesreče ali nesreče, ki jo 
je povzročil človek.
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STALNI PARTNERSKI SVET EU-RUSIJA

Svet je bil obveščen o rezultatih srečanja Stalnega partnerskega sveta EU-Rusija s področja 
pravosodja in notranjih zadev, ki je bilo 25. in 26. maja 2010 v Kazanu.

Glavna tema razprav je bila izvajanje načrta za skupni prostor svobode, varnosti in pravice. 
Obravnavane so bile še številne druge teme, od sporazumov o poenostavitvi vizumskih postopkov 
in o ponovnem sprejemu, vprašanj migracije ter boja proti mednarodnemu kriminalu in terorizmu 
do pravosodnega sodelovanja v kazenskih, civilnih in gospodarskih zadevah.

NOTRANJA VARNOST

Svet je opravil splošno razpravo o notranji varnosti. Glavno gradivo za razpravo sta bila t. i. 
poročilo M.A.D.R.I.D. (10203/10) in strategija notranje varnosti za Evropsko unijo (5842/2/10).

Ministri so poudarili, da je treba okrepiti operativno sodelovanje med državami članicami, in 
izpostavili vrsto področij politike, na katerih bi bilo treba ukrepati. Med njimi so organizirani 
kriminal in njegova obsežna finančna sredstva, pranje denarja, kibernetska kriminaliteta, 
kibernetska varnost, terorizem, trgovina z ljudmi, trgovina z orožjem, nezakonite migracije in 
sodelovanje s tretjimi državami.

Nedavno ustanovljeni stalni odbor Sveta za notranjo varnost (COSI) je dobil tudi nalogo, da vsako 
leto poroča o stanju notranje varnosti v EU. 

Svet je na seji februarja 2010 odobril strategijo notranje varnosti za Evropsko unijo, ki jo je 
Evropski svet sprejel mesec dni pozneje. Komisija bo po pričakovanjih sprejela sporočilo o 
konkretnih ukrepih jeseni 2010.
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Glavni cilji strategije so:

– predstaviti javnosti obstoječe instrumente EU, ki že pomagajo zagotavljati varnost in 
svobodo državljanov EU, ter dodano vrednost, ki jo zagotavlja ukrepanje EU na tem 
področju;

– nadaljevati razvoj skupnih instrumentov in politik z uporabo celovitejšega pristopa, ki 
obravnava vzroke za pomanjkanje varnosti in ne le njenih posledic;

– okrepiti kazenski pregon in pravosodno sodelovanje, upravljanje meja, civilno zaščito in 
obvladovanje nesreč. 

V strategiji je določen evropski model varnosti, ki med drugim vključuje ukrepe na področju 
kazenskega pregona in pravosodnega sodelovanja, upravljanja meja in civilne zaščite, pri čemer so 
ustrezno upoštevane skupne evropske vrednote, kot so temeljne pravice. Opredeljuje glavne grožnje 
in izzive, s katerimi se sooča EU, kot so terorizem, organizirani kriminal, kibernetska kriminaliteta, 
trgovanje s prepovedanimi drogami in orožjem, trgovina z ljudmi, spolno izkoriščanje mladoletnih 
in otroška pornografija, gospodarski kriminal in korupcija ter nasilje med mladimi. Naravne nesreče 
in nesreče, ki jih povzroči človek, kot so gozdni požari in pomanjkanje energije, prav tako zahtevajo 
čezmejno pripravljenost in odziv. Še en izziv je obravnava skupnih pojavov, ki ogrožajo državljane 
po vsej Evropi, kot so prometne nesreče. 

Poročilo M.A.D.R.I.D je dokument treh predsedstev, ki opisuje trenutne grožnje in izzive za 
notranjo varnost v EU in temelji na treh strateških dokumentih: Europolovi oceni ogroženosti zaradi 
organiziranega kriminala (OCTA), poročilu o stanju in trendih na področju terorizma (TE-SAT) ter 
Frontexovi letni analizi tveganja (ARA). 
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RAZVEZA IN PRENEHANJE ŽIVLJENJSKE SKUPNOSTI – PIONIRSKA SKUPINA 
DRŽAV ČLANIC SE ZAVZEMA ZA SKUPNA PRAVILA

Svet je z udobno kvalificirano večino dosegel dogovor glede odobritve prvega okrepljenega 
sodelovanja1 v zgodovini EU. Ta se nanaša na pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje 
življenjske skupnosti (Rim III) (9898/2/10). Ministri so tudi sklenili, da bodo besedilo poslali 
Evropskemu parlamentu, od katerega naj bi dobili privolitev za okrepljeno sodelovanje. 

Ministri so se dogovorili o splošnem pristopu glede ključnih vsebinskih elementov zakonodaje, tj. 
uredbe za izvajanje okrepljenega sodelovanja (10153/10), in zahtevali nadaljnjo obravnavo odprtih 
vprašanj. 

O sklepu o odobritvi okrepljenega sodelovanja in uredbi za njegovo izvajanje je potekala javna 
razprava.

Pri okrepljenem sodelovanju bo sodelovalo 14 držav članic. Potem ko bodo dosegle soglasen 
dogovor, bodo v uredbi določena jasna pravila o tem, kako se lahko v teh državah mednarodni pari 
razvežejo ali dosežejo prenehanje življenjske skupnosti. Druge države članice, ki še niso 
pripravljene, pa bodo imele možnost, da se tej prvi skupini pridružijo naknadno, če bodo to želele. 

V EU se poroči približno 122 milijonov parov, od tega naj bi bilo 16 milijonov (13 %) mednarodnih 
parov. Uredba bo po sprejetju nudila naslednje prednosti:

– mednarodni pari iz sodelujočih držav članic bodo lahko vnaprej vedeli, katero pravo se bo 
uporabljalo za njihovo razvezo, 

– zakonci bodo lahko sami izbrali pravo, ki se uporablja, s čimer se bosta povečali prožnost 
in neodvisnost, in

– kadar se pravo, ki se uporablja, ne izbere, se uvedejo usklajena kolizijska pravila na 
podlagi različnih naveznih okoliščin.

  

1 Pravila EU, ki urejajo okrepljeno sodelovanje, so določena v členu 20 Naslova IV PEU in v 
členih od 326 do 334 Naslova III PDEU.
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Zato okrepljeno sodelovanje na tem področju:

– izboljšuje pravno varnost, predvidljivost in prilagodljivost za državljane; 

– ščiti šibkejše partnerje v ločitvenih sporih in preprečuje t. i. "hitenja na sodišče", tj. 
primere, v katerih eden od zakoncev vloži vlogo za razvezo pred drugim zakoncem, da bi 
si s tem zagotovil, da se bo za postopek uporabljalo pravo, za katerega meni, da bolj koristi 
njegovim interesom, in

– zmanjšuje obremenitev za otroke v mednarodnih ločitvenih sporih.

Komisija je julija 2006 sprejela predlog uredbe o spremembi Uredbe št. 2201/2003 glede 
pristojnosti in o uvedbi pravil v zvezi s pravom, ki se uporablja v zakonskih sporih ("Rim III") 
(11818/06). Z uredbo naj bi se vzpostavilo pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah s čezmejnimi 
razsežnostmi, in sicer na podlagi načela vzajemnega priznavanja sodnih odločb. Razprave o 
besedilu so potekale v času več predsedstev, Svet pa je na seji junija 2008 ugotovil, da v tistem 
trenutku in v bližnji prihodnosti ni mogoče doseči soglasnega dogovora glede predloga, kot to 
zahteva Pogodba iz Nice. 

Zato so Grčija, Španija, Italija, Madžarska, Luksemburg, Avstrija, Romunija in Slovenija julija 
2008 Komisiji poslali prošnjo, v kateri so navedli, da želijo med seboj vzpostaviti okrepljeno 
sodelovanje na področju prava, ki se uporablja v zakonskih sporih, ter jo pozvali, naj Svetu predloži 
ustrezen predlog. Grčija je naknadno odstopila od te zahteve, ki se ji je naknadno pridružilo še šest 
držav članic, in sicer Bolgarija avgusta 2008, Francija januarja 2009, Nemčija in Belgija aprila 
2010, Latvija in Malta maja 2010 ter Portugalska junija 2010. 
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PROCESNE PRAVICE – TOLMAČENJE IN PREVAJANJE

Svet je v zvezi z direktivo o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih potrdil 
dogovor, ki je bil 27. maja 2010 dosežen v Odboru stalnih predstavnikov glede kompromisnega 
besedila, o katerem so se v zadnjih tednih pogajali predstavniki Sveta, Evropskega parlamenta in 
Komisije (10420/10).

Ministri so izrazili zadovoljstvo, da je bil dogovor o tej zadevi dosežen tako hitro in da je iz 
razgovorov z Evropskim parlamentom mogoče sklepati, da bo v prihodnjih tednih dosežen dogovor 
v prvi obravnavi.

Direktiva temelji na pobudi 13 držav članic (Belgija, Nemčija, Estonija, Španija, Francija, Italija, 
Luksemburg, Madžarska, Avstrija, Portugalska, Romunija, Finska in Švedska), potem ko je Svet 
oktobra 2009 dosegel soglasje glede predloga Komisije iz julija 2009. V besedilu se upošteva tudi 
predlog, ki ga je Komisija predložila marca 2010.

Z direktivo so bodo znatno povečale pravice osumljenih in obtoženih oseb, zlasti glede:

– pravice do tolmačenja

– Osumljeni ali obtoženi osebi, ki ne razume ali govori jezika zadevnega kazenskega 
postopka, se bo brez odlogov zagotovilo tolmačenje v kazenskem postopku pred 
preiskovalnimi in sodnimi organi, vključno s policijskimi zaslišanji, pri vseh 
zaslišanjih pred sodiščem in vseh potrebnih vmesnih zaslišanjih.

– Če je to potrebno zaradi zagotovitve poštenosti postopka, bo tolmačenje na voljo tudi 
pri stikih osumljene ali obtožene osebe z njenim pravnim svetovalcem, pri čemer to 
neposredno zadeva kakršno koli zaslišanje ali obravnavo v okviru postopka ali 
vložitev priziva ali drugih postopkovnih zahtevkov, na primer za varščino.
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– pravice do prevajanja

– Osumljeni ali obtoženi osebi, ki ne razume jezika zadevnega kazenskega postopka, 
se bo zagotovil pisni prevod vseh dokumentov, ki so ključni za to, da se tej osebi 
zagotovi možnost uveljavljanja pravice do obrambe in da se zavaruje poštenost 
postopka.

– Med ključne dokumente se štejejo med drugim odločbe o odvzemu prostosti, 
obtožnica in sodbe. Pristojni organi bodo v posameznih primerih odločali, ali je 
ključen še kak drug dokument. V ta namen lahko osumljena ali obtožena oseba 
oziroma njen pravni svetovalec vloži utemeljeno zahtevo.

– Prevajati ni treba tistih delov ključnih dokumentov, ki niso pomembni za to, da se 
osumljena ali obtožena oseba seznani s primerom zoper njo.

– Kot izjema od splošnih pravil se lahko namesto pisnega prevoda priskrbi ustni 
prevod ali pa ustni povzetek ključnih dokumentov, pod pogojem da takšen ustni 
prevod oziroma ustni povzetek ne ogrozi poštenosti postopka.

Direktiva vsebuje tudi določbe glede kakovosti tolmačenja in prevajanja ter

glede usposabljanja sodnikov, tožilcev in pravosodnih delavcev.

Direktiva je del širšega sklopa zakonodajnih in nezakonodajnih pobud, katerih namen je izboljšati 
procesne pravice osumljenih ali obtoženih oseb v kazenskih postopkih. Svet se je oktobra 2009 
soglasno dogovoril o tem širšem sklopu oziroma načrtu (14552/1/09). 
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Načrt opredeljuje šest glavnih področij, na katerih so v naslednjih mesecih ali letih zaželene 
zakonodajne ali druge pobude:

– prevajanje in tolmačenje,

– informacije o pravicah in podatkih glede obtožnice,

– pravni nasveti in pravna pomoč,

– stiki s sorodniki, delodajalci in konzularnimi organi,

– posebno varstvo osumljenih ali obtoženih oseb, ki so v slabšem položaju, ter

– zelena knjiga o preiskovalnem priporu.
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EVROPSKA ODREDBA O ZAŠČITI

Svet je opravil javno razpravo o pobudi držav članic za evropsko odredbo o zaščiti (PE-CONS 
2/10). Na podlagi direktive naj bi olajšali in izboljšali zaščito žrtev ali morebitnih žrtev kaznivih 
dejanj, ki se selijo iz ene države EU v drugo. 

Po dolgi razpravi je predsedstvo ugotovilo, da obstaja dovolj trdna podlaga za to, da Svet nadaljuje 
razgovore z Evropskim parlamentom za dosego dogovora o besedilu osnutka direktive. Predsedstvo 
je navedlo, da bi moral Svet na zasedanju oktobra 2010 oceniti stališče Združenega kraljestva po 
poteku razumnega roka, kot je določeno v členu 3(2) Protokola 21 k Lizbonski pogodbi. 

Ta odstavek se glasi: "Če ukrepa iz odstavka 1 ni mogoče sprejeti skupaj z Združenim kraljestvom 
ali Irsko v razumnem roku, lahko Svet tak ukrep sprejme v skladu s členom 1 brez udeležbe 
Združenega kraljestva ali Irske."

Sedaj bodo sledila pogajanja z Evropskim parlamentom, Svet pa bo doseženi napredek ocenil na 
naslednjem zasedanju oktobra 2010. Svet in Parlament se morata dogovoriti o končnem besedilu 
direktive po rednem zakonodajnem postopku. Vse države članice bodo nato morale nova pravila 
prenesti v svojo zakonodajo.

Predlog evropske odredbe o zaščiti temelji na skupni pobudi dvanajstih držav članic EU1, ki so jo 
predložile januarja 2010. Poudarek pobude je na kaznivih dejanjih, ki lahko ogrozijo življenje žrtev, 
njihovo telesno in duševno celovitost, spolno nedotakljivost ter osebno svobodo. Končni cilj je 
preprečiti nova kazniva dejanja in ublažiti posledice prejšnjih kaznivih dejanj. 

Potem ko bo direktiva sprejeta, bo pristojnemu organu v eni državi članici omogočala, da izda 
evropsko odredbo o zaščiti, na podlagi katere bo pristojni organ v drugi državi članici sprejel ukrepe 
za nadaljnjo zaščito zadevne osebe. Ti ukrepi bi vključevali obveznosti ali prepovedi, uvedene 
zoper povzročitelja nevarnosti, na primer:

– obveznost, da ne sme prihajati na določena mesta ali območja, kjer zaščitena oseba prebiva 
ali jih obiskuje; 

  

1 Belgija, Bolgarija, Španija, Estonija, Francija, Italija, Madžarska, Poljska, Portugalska, 
Romunija, Finska in Švedska.
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– prepoved ali ureditev stikov z zaščiteno osebo v kakršni koli obliki, tudi po telefonu, 
elektronski ali navadni pošti, faksu ali kako drugače; ali

– prepoved ali ureditev približevanja zaščiteni osebi na krajšo razdaljo od predpisane.

V primeru kršitve enega ali več ukrepov, ki jih je sprejela država članica, ki izvršuje evropsko 
odredbo o zaščiti, bi lahko pristojni organ te države odredil kazenske sankcije in sprejel tudi druge 
kazenske ali nekazenske ukrepe.

V sedanji različici besedila je določeno, da je treba vsem državam članicam omogočiti, da evropske 
odredbe o zaščiti odrejajo in izvršujejo v skladu z njihovim nacionalnim pravom. Evropske odredbe 
o zaščiti naj bi izdajali pravosodni ali enakovredni organi, ne glede na njihovo pravno naravo 
(kazenski, civilni ali upravi organi). Predlaga se tristopenjski pristop. Država izdajateljica zaprosi za 
evropsko odredbo o zaščiti, država prejemnica jo prizna in izvrši s sprejetjem odločitve v skladu z 
nacionalno zakonodajo, da se zaščita zadevne osebe nadaljuje.

PRISTOP EU K EKČP

Svet je po javni razpravi sprejel pogajalski mandat za pristop EU h Konvenciji Sveta Evrope o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). 

Komisija je 17. marca 2010 predložila priporočilo za pogajalski mandat, ki so ga nato preučile 
različne delovne skupine Sveta.

Lizbonska pogodba določa pravno podlago za pristop EU k EKČP. Člen 6(2) PEU določa: "Unija 
pristopi k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin."

Poleg tega tudi stockholmski program poziva k "hitremu" pristopu k EKČP ter poziva Komisijo, naj 
"brez odlašanja" predloži priporočilo Svetu.
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DEDOVANJE

Svet je po javni razpravi sprejel politične smernice za prihodnje delo v zvezi s predlaganimi 
evropskimi pravili glede zapuščinskih zadev in z evropskim potrdilom o dedovanju (14722/09 + 
14722/09 ADD 2). 

Ministri so poudarili pomen predlagane uredbe, saj bo razbremenila dediče, volilojemnike in druge 
zainteresirane strani. Predlagana pravila bodo nenazadnje nekoliko razbremenila pripravo 
dedovanja, saj bodo ljudje lahko sami izbrali pravo, ki bo urejalo prenos vseh njihovih stvari. 

Komisija je 14. oktobra 2009 sprejela predlog, katerega namen je poenostavitev pravil 
mednarodnega dedovanja v EU. Predlog določa uporabo enotnega merila za določanje pristojnosti 
organov in prava, ki se uporablja za čezmejno dedovanje, in sicer običajno prebivališče pokojnika. 
Osebe, ki živijo v tujini, pa se bodo lahko odločile, da se za njihovo celotno zapuščino uporablja 
pravo države, katere državljani so. 

Za celotno premoženje, ki tvori zapuščino, bo torej veljalo eno in isto pravo, s čimer se bo 
zmanjšalo tveganje, da bi različne države članice izdale nezdružljive sodne odločbe. Tudi organ, 
pristojen za urejanje dedovanja, bo en sam. Konec koncev se bodo tudi sodne odločbe in javne 
listine v zapuščinskih zadevah v celoti medsebojno priznavale. 

Evropsko potrdilo o dedovanju bi bilo v skladu s predlagano uredbo oblikovano tudi zato, da se 
posamezniku omogoči, da brez dodatnih formalnosti dokaže svoj status dediča ali svoja pooblastila 
kot upravitelj zapuščine ali izvršitelj oporoke. Zaradi trenutnega stanja imajo ljudje občasno veliko 
težav pri uveljavljanju svojih pravic. Rezultat uredbe bodo hitrejši in cenejši postopki.

Opozoriti je treba, da Danska, Združeno kraljestvo in Irska ne bodo sodelovali pri sprejetju in 
uporabi predlagane uredbe. 
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TRGOVINA Z LJUDMI

Svet se je strinjal s splošnim pristopom glede direktive za okrepitev boja proti trgovini z ljudmi in 
zaščite žrtev.

Komisija je marca 2010 sprejela svoj predlog o tej zadevi (8157/10). Nova pravila bodo, potem ko 
bodo sprejeta, nadomestila Okvirni sklep 2002/629/PNZ. Končni cilj je nadalje približati 
nacionalno zakonodajo in izboljšati mednarodni kazenski pregon in pravosodno sodelovanje. 
Določbe prihodnje direktive vključujejo:

– opredelitev kaznivega dejanja, oteževalnih okoliščin in strožjih kazni;

– ekstrateritorialno sodno pristojnost, ki bi omogočila pregon državljanov EU za kazniva 
dejanja, storjena v tujini, in uporabo preiskovalnih orodij, kot sta telefonsko prisluškovanje 
in dostop do finančnih podatkov;

– posebno obravnavanje žrtev v kazenskih postopkih, vključno z nekaznovanjem žrtev, ki 
trpijo za posledicami kaznivih dejanj;

– višji standard zaščite žrtev in pomoči žrtvam, s posebnimi ukrepi za zaščito otrok;

– preventivne ukrepe za zmanjševanje povpraševanja po teh oblikah izkoriščanja.

E-PRAVOSODJE

Svet je sprejel poročilo o e-pravosodju in potrdil njegov razvojni okvir, ki upošteva trenutno stanje 
in vsebuje načrte za prihodnost. Ministri so se tudi strinjali z dopisom o oceni dejavnosti, 
opravljenih v okviru strukture, kakor je predvidena v akcijskem načrtu za evropsko e-pravosodje.
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Svet je glede portala evropskega e-pravosodja izrazil razočaranje in obžaloval, da portal ne bo začel 
delovati v prvi polovici leta 2010, kakor je to zahteval Svet PNZ novembra 2009 in aprila 2010. 
Svet je opomnil, da bo to že drugi zaostanek po začetnem roku, ki je bil konec leta 2009.

Svet je v zvezi s tem pozval Komisijo, naj sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev hitre 
vzpostavitve prve različice portala, obenem pa naj si še naprej prizadeva za njegovo nadgradnjo. 

Portal naj bi spodbujal uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij na področju 
pravosodja. Uporaba novih tehnologij bo racionalizirala in poenostavila sodne postopke ter znižala 
operativne stroške, kar bo koristilo državljanom, podjetjem, pravosodnim delavcem in upravi 
sodnega sistema. Portal bo omogočil dostop do podatkov in storitev na področju pravosodja, zlasti v 
čezmejnem okviru. Cilj je, da bi portal postal točka "vse na enem mestu" za podatke in funkcije, 
povezane s pravosodjem v okviru EU. 

Razvijal se bo postopoma. Dolgoročno bo pokrival tri področja:

– dostop do zakonodaje in informacij na ravni EU in na nacionalni ravni (N-Lex, EUR-Lex, 
sodna praksa), vključno z vseevropskimi zbirkami podatkov (npr. iskanje odvetnika ali 
notarja v drugi državi članici);

– elektronsko komuniciranje med pravosodnimi organi in državljani (predložitev vlog 
sodišču, izmenjava dokumentov v sodnih postopkih, kot je postopek za evropski plačilni 
nalog itd.) in

– varna komunikacija med pravosodnimi organi v čezmejnem okviru (informacije o 
videokonferencah, njihovi razpoložljivosti in možnostih, varna izmenjava prošenj za 
pravno pomoč itd.). 

Razvojni okvir e-pravosodja natančno odraža trenutno stanje in omogoča oblikovanje stvarnega 
načrta za prihodnost. Glavna sklepna ugotovitev ocene izvajalske strukture je, da se izvajalska 
struktura ne bi smela spreminjati do leta 2013 in da bi jo bilo treba v prvi polovici 2012 še enkrat 
pregledati. 



3.-4.VI.2010

10630/10 26

SL

RAZNO

Spolno izkoriščanje otrok

Predsedstvo je pod točko "Razno" obvestilo pravosodne ministre o trenutnem stanju glede direktive 
o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji. 

Komisija je marca 2010 sprejela svoj predlog o tej zadevi (8155/10). Nova pravila bodo, potem ko 
bodo sprejeta, nadomestila Okvirni sklep 2004/68/PNZ. Končni cilj je nadalje približati nacionalno 
zakonodajo in izboljšati mednarodni kazenski pregon in pravosodno sodelovanje. 

Med odprtimi vprašanji so:

– opredelitev pojma otroška pornografija;

– kategorizacija kaznivih dejanj;

– napeljevanje k in pomoč pri storitvi kaznivega dejanja ter priprava tovrstnih kaznivih dejanj;

– inkriminiranje zavestnega pridobivanja računalniškega dostopa do otroške pornografije,

– kako ravnati z nenamernim dostopom do spletnih strani;

– dolžina kazni;

– razširitev krajevne pristojnosti;

– preprečevanje dostopa do spletnih strani, ki vsebujejo otroško pornografijo, kot dopolnilni 
ukrep k prizadevanjem za odpravo izvirne vsebine;  
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– vključevanje neresničnih elementov (slikovno gradivo, risanke itd.) v pojem otroška
pornografija (Komisija je v zvezi s tem opozorila, da je namen predloga inkriminiranje 
podob, ki poustvarjajo resničnost) in

– ocenjevanje in ponudba programov rehabilitacije za storilce takšnih kaznivih dejanj.

Sistem porazdelitve bremena

Svet za notranje zadeve je na svoji seji razpravljal o študiji Evropskega parlamenta o sistemu 
porazdelitve bremena med državami članicami pri sprejemu prosilcev za azil.

Korupcija, policijsko sodelovanje, države G6

Avstrijski minister je nato obvestil svoje kolege o naslednji konferenci o boju proti korupciji, ki bo 
septembra 2010 na Dunaju. Bolgarski minister je poročal o rezultatih tretjega ministrskega srečanja 
konvencije o policijskem sodelovanju za Jugovzhodno Evropo, ki je bilo 20. in 21. maja 2010 v 
Sofiji, italijanski minister pa je povzel rezultate srečanja notranjih ministrov držav G6 (IT, DE, FR, 
UK, ES, PL), ki je bilo 28. in 29. maja 2010 v Vareseju v Italiji.

Sporazum med EU in Turčijo o ponovnem sprejemu

Ministri so po poročilu Komisije izmenjali mnenja o stanju pogajanj o sporazumu med EU in 
Turčijo o ponovnem sprejemu. Ta pogajanja so se začela novembra 2002.

Vzajemna odprava vizumov s Kanado

Komisija in Češka republika sta po vrhu EU-Kanada 5. maja 2010 Svetu poročali tudi o vizumski 
obveznosti, ki jo je Kanada uvedla za češke državljane. Svet je pozval Komisijo, naj v posvetovanju 
s Češko republiko nadaljuje prizadevanja za odpravo vizumske obveznosti.
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Kanada je 14. julija 2009 enostransko uvedla vizumsko obveznost za češke državljane. Komisija od 
takrat in v posvetovanju s češkimi oblastmi preučuje zadevo s kanadsko vlado, da bi ponovno 
uvedli potovanja brez vizumov za češke državljane.

Kanada je med tretjimi državami, katerih državljani ne potrebujejo vizuma v skladu z Uredbo št. 
539/2001. V tej uredbi, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 851/2005, pa je kljub vsemu določena 
možnost vzajemnih ukrepov v primerih, da država, katerih državljani ne potrebujejo vizuma za 
potovanje v EU, uvede vizumsko obveznost za državljane ene ali več držav članic EU.

Kanada prav tako ohranja vizumsko obveznost za bolgarske in romunske državljane.

Prednostne naloge belgijskega predsedstva

Na koncu je prihodnje belgijsko predsedstvo obvestilo ministre za pravosodje in notranje zadeve o 
svojih prednostnih nalogah na področju pravosodja in notranjih zadev.

MEŠANI ODBOR: SIS II IN LIBERALIZACIJA VIZUMSKEGA REŽIMA NA 
ZAHODNEM BALKANU

Ob robu seje Sveta v četrtek je mešani odbor (EU ter Norveška, Islandija, Lihtenštajn in Švica) 
preučil trenutno stanje glede napredka pri razvoju schengenskega informacijskega sistema (SIS II) 
ter vprašanje liberalizacije vizumskega režima za Zahodni Balkan.

SIS II

Odbor se je seznanil s poročilom Komisije o trenutnem stanju projekta SIS II in dopolnjujočim 
osnutkom splošnega časovnega načrta. Ta osnutek splošnega časovnega načrta določa začetek 
delovanja SIS II do prvega četrtletja 2013. Svet je tudi pozval Komisijo, naj čim prej pripravi 
končni splošni časovni načrt in izčrpno proračunsko oceno za razvoj sistema. Svet bi moral oboje 
potrditi najpozneje oktobra 2010.
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SIS II je bil vzpostavljen, da nadomesti obstoječi schengenski informacijski sistem (SIS). Omogočal 
naj bi enostavnejšo izmenjavo podatkov o osebah in predmetih med nacionalnimi organi, ki so med 
drugim pristojni za nadzor mej ter druge carinske in policijske kontrole. 

Liberalizacija vizumskega režima za Zahodni Balkan

Vprašanje liberalizacije vizumskega režima za Zahodni Balkan je bilo obravnavano in Komisija je 
poročala o sprejetju predloga spremembe Uredbe št. 539/2001, da bi liberalizacija vizumskega 
režima zajela tudi Albanijo ter Bosno in Hercegovino. 

Delegacije so pozdravile predstavljeni predlog in izrazile upanje, da bi ga bilo mogoče sprejeti 
hitro, potem ko bosta obe zadevni državi izpolnili še neizpolnjena merila znotraj dialoga o 
liberalizaciji vizumskega režima.

Svet je novembra 2009 sklenil, da bo spremenil to uredbo in da se bo državljanom Nekdanje 
jugoslovanske republike Makedonije, Črne gore in Srbije omogočilo brezvizumsko potovanje v 
schengensko območje in po njem (15521/09). Izvzetje iz vizumske obveznosti se je za imetnike 
biometričnih potnih listov začelo uporabljati 19. decembra 2009. 
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DRUGE ODOBRENE TOČKE

PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE

Uradi SIRENE – sklepi Sveta

Svet je sprejel sklepe o dogovorjenem ravnanju uradov SIRENE pri iskanju zelo ogroženih 
pogrešanih oseb. Za podrobnosti glej dokument 9966/10.

Psihosocialna pomoč – sklepi Sveta

Svet je sprejel sklepe o psihosocialni pomoči v izrednih razmerah in pri nesrečah. Za podrobnosti 
glej dokument 9838/10.

Mehanizem Skupnosti na področju civilne zaščite – sklepi Sveta

Svet je sprejel sklepe o uporabi mehanizma Skupnosti na področju civilne zaščite pri pomembnih 
dogodkih v Evropski uniji (glej dokument 9837/10).

Nezakonita trgovina z odpadki – sklepi Sveta

Svet je sprejel sklepe o preprečevanju in zatiranju nezakonite trgovine z odpadki. Za podrobnosti 
glej dokument 5956/5/10 REV 5.

Letno poročilo EUCPN – sklepi Sveta

Svet je sprejel sklepe o letnem poročilu Evropske mreže za preprečevanje kriminala (EUCPN) za 
leto 2009. Za podrobnosti glej dokument 7770/1/10 REV 1.
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Analiza organiziranega kriminala na območju Latinske Amerike in Karibov – sklepi Sveta

Svet je sprejel sklepe o analizi organiziranega kriminala na območju Latinske Amerike in Karibov. 
Za podrobnosti glej dokument 5070/4/10 REV 4.

Večnacionalne ad hoc skupine s tretjimi državami – sklepi Sveta

Sklep je sprejel resolucijo o vzpostavitvi večnacionalnih ad hoc skupin s tretjimi državami 
(glej dokument 9923/10).

Mednarodne nogometne tekme – sklepi Sveta

Svet je sprejel resolucijo o posodobljenem priročniku s priporočili za mednarodno policijsko 
sodelovanje in ukrepi za preprečevanje in nadziranje nasilja in neredov, povezanih z mednarodnimi 
nogometnimi tekmami, ki zadevajo vsaj eno državo članico (9926/10).

Varnost na nogometnih tekmah mednarodnega značaja

Svet je sprejel poročilo o oceni stopnje izvajanja Sklepa Sveta 2007/412 o varnosti na nogometnih 
tekmah mednarodnega značaja (9924/10). Poročilo navaja, da imajo skoraj tri četrtine nacionalnih 
nogometnih informacijskih točk držav članic dostop do osebnih podatkov o navijačih iz njihovih 
držav, ki predstavljajo tveganje.

Carinski informacijski sistem – poročilo o napredku

Svet se je seznanil s poročilom o uporabi carinskega informacijskega sistema (CIS) v letu 2009.

CIS je bil vzpostavljen za hranjenje podatkov za namene preprečevanja, preiskovanja in preganjanja 
kršitev carinske in kmetijske zakonodaje ali hudih kršitev nacionalne zakonodaje. Deluje od leta 
2003.
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Letno poročilo Eurojusta – sklepi Sveta

Svet je sprejel sklepe o osmem letnem poročilu Eurojusta (koledarsko leto 2009)(glej dokument 
9959/10).

Proračuna SISNET za leti 2008 in 2009

Svet je dal generalnemu sekretariatu razrešnico za finančne izkaze za SISNET za leto 2008 in 
sprejel spremembo proračuna za leto 2009. 

Vključevanje kot gibalo razvoja in socialne kohezije

Sprejeti so bili sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic o vključevanju kot gibalu razvoja in 
socialne kohezije (glej dokument 9248/10)

Sporazum o sodelovanju med Europolom in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo

Svet je pooblastil Evropski policijski urad (Europol), da sklene sporazum z Nekdanjo 
jugoslovansko republiko Makedonijo z namenom okrepitve operacijskega in strateškega 
sodelovanja med EU in NJRM za uspešnejši boj proti hudim oblikam kaznivih dejanj, zlasti z 
izmenjavo informacij (8159/10).

Letno poročilo Europola za leto 2009

Svet je odobril letno poročilo Europola za leto 2009 in ga predložil v vednost Evropskemu 
parlamentu (10099/10). Poročilo vsebuje pregled najpomembnejših proizvodov in storitev, ki jih je 
Europol lani nudil državam članicam in partnerjem, s katerimi sodeluje, in povzema dejavnosti 
Europolovih uradov za zvezo.
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Zaplemba in odvzem premoženjskih koristi – sklepi Sveta

Svet je sprejel sklepe o zaplembi in odvzemu premoženjskih koristi (glej dokument 
7769/3/10 REV 3).

Evropski nalog za prijetje – sklepi Sveta

Svet je sprejel sklepe o izvajanju priporočil iz končnega poročila o četrtem krogu medsebojnega 
ocenjevanja o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami EU 
(glej dokumenta 8436/2/10 + 8436/2/10 COR 1).

Seminarji, ki jih je organiziralo špansko predsedstvo 

Svet je sprejel sklepe seminarjev, ki jih je organiziralo špansko predsedstvo na področju pravosodja 
(glej dokument 10104/10).

Schengenski informacijski sistem: migracija na drugo generacijo podatkovne baze

Svet je sprejel dve uredbi o prehodu s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo 
generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II).

Novi uredbi podaljšujeta predpogoje za migracijo s SIS 1+ na SIS II do marca 2013, saj jih do 
30. junija 2010 ne bo mogoče izpolniti, kakor je bilo sprva načrtovano. Obenem dajejo te 
spremembe formalno obliko do zdaj neformalnemu Odboru za globalno upravljanje projektov 
(GPMB), ki nadzira razvoj podatkovne baze druge generacije.

Ti uredbi zato spreminjata Sklep 2008/839/PNZ (9925/10) in Uredbo št. 1104/2008 (9920/10) o 
pogojih, postopkih in odgovornostih v zvezi z migracijo s SIS 1+ na SIS II, ki bosta prenehala 
veljati 30. junija 2010.
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Druga generacija SIS II je bila vzpostavljena z Uredbo št. 1987/20061 in Sklepom Sveta 
2007/533/PNZ2.

Stockholmski program – sklepi Sveta

Svet je sprejel sklepe o sporočilu Komisije z naslovom "Zagotavljanje območja svobode, varnosti in 
pravice za državljane Evrope Akcijski načrt izvajanja stockholmskega programa" (glej dokumenta 
9935/10 + 9935/10 COR 1).

Sporazum med EU in Gruzijo o vizumih za kratkoročno prebivanje

Svet je sprejel sklep o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Gruzijo o poenostavitvi izdajanja 
vizumov v imenu Evropske unije, ki bo še sklenjen (10304/10).

Sporazum bo omogočal izdajanje vizumov državljanom Gruzije za načrtno bivanje na ozemlju EU 
za največ 90 dni v obdobju 180 dni.

Danska, Irska in Združeno kraljestvo v skladu z določbami EU ne sodelujejo pri sprejetju tega 
sklepa, zato njegova uporaba zanje ni zavezujoča.

GOSPODARSKE IN FINANČNE ZADEVE

Lažji dostop do strukturnih skladov EU

Svet je po dogovoru z Evropskim parlamentom v prvi obravnavi sprejel uredbo o lažjem dostopu do 
strukturnih skladov EU zaradi zaviranja gospodarske krize (PE-CONS 9/10 + 10197/10 + ADD 1). 
Češka, malteška, poljska, slovenska, slovaška delegacija in delegacija Združenega kraljestva so se 
pri glasovanju vzdržale.

  

1 UL L 381, 28.12.06, str. 4.
2 UL L 205, 7.8.2007, str. 63.
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Nova uredba je namenjena zagotavljanju likvidnosti držav članic, ki jih je kriza najhuje prizadela, 
izboljšanju črpanja sredstev za nekatere operativne programe in poenostavitvi pravil upravljanja 
strukturnih skladov.

Za podrobnosti glej sporočilo za javnost 10547/10. 

TRGOVINSKA POLITIKA

Protidamping – natrijev ciklamat s Kitajske in iz Indonezije

Svet je sprejel uredbo o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz natrijevega ciklamata s 
poreklom s Kitajske in iz Indonezije na osnovi pregleda zaradi izteka ukrepa v skladu z Uredbo št. 
1225/2009 (9569/10).

RAZVOJNO SODELOVANJE

Sporazum med EU in Južno Afriko – carinske dajatve

Svet je sprejel sklep o stališču EU v Svetu za sodelovanje EU-Južna Afrika glede sprememb 
sporazuma o trgovini, razvoju in sodelovanju med EU in Južno Afriko zaradi uskladitve nekaterih 
tarif s tarifami, ki jih Bocvana, Lesoto in Svazi uporabljajo za izdelke EU (9393/10).

KMETIJSTVO

Stališče EU glede podaljšanja Konvencije o pomoči v hrani

Svet je sprejel sklep o stališču, ki ga je treba sprejeti v imenu EU v Odboru za pomoč v hrani glede 
podaljšanja Konvencije o pomoči v hrani.



3.-4.VI.2010

10630/10 36

SL

Varstvo živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene

Svet je sprejel svoje stališče v prvi obravnavi o osnutku uredbe za zaščito živali, ki se uporabljajo za 
znanstvene namene, namenjenemu temu, da bi se okrepila zaščita živali, da pa bi raziskave še vedno 
bile bistvene za preprečevanje bolezni (6106/10+ 6106/10 ADD 1 + 9968/10 ADD 1). Nemška 
delegacija se je vzdržala pri glasovanju.

Za podrobnosti glej sporočilo za javnost 10579/10. 

RIBIŠTVO

Sporazum med EU in Salomonovimi otoki – obnovitev in dodelitev ribolovnih možnosti

Svet je sprejel uredbo o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Sporazumom o partnerstvu v 
ribiškem sektorju s Salomonovimi otoki (9334/10). 

Dogovor s Čilom o ohranjanju staleža mečarice – začasna uporaba

Svet je sprejel sklep o podpisu dogovora s Čilom o ohranjanju staležev mečarice v jugovzhodnem 
Tihem oceanu v imenu EU in o njegovi začasni uporabi (9337/10). Začasna uporaba bo plovilom 
EU, ki lovijo mečarice na tem območju, nemudoma omogočila dostop do določenih čilenskih 
pristanišč. 

OKOLJE

Živo srebro

Svet in predstavniki vlad držav članic so v okviru pogajanj Združenih narodov za globalni pravno 
zavezujoči instrument v zvezi z živim srebrom sprejeli sklepe o reševanju svetovnih izzivov glede 
živega srebra. Sklepi določajo politični okvir za udeležbo EU in njenih držav članic na prvem 
srečanju Medvladnega pogajalskega odbora od 7. do 11. junija 2010 v Stockholmu.
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PROMET

Sporazum o zračnem prevozu med EU in Vietnamom

Svet je sprejel sklep o odobritvi podpisa sporazuma z Vietnamom o nekaterih vidikih zračnih 
prevozov, ki bo še sklenjen (7170/5/09).

IMENOVANJA

Odbor regij

Svet je imenoval Giuseppa SCOPELLITIJA, Gianfranca VITAGLIANA, Renato POLVERINI, 
Roberta COTO, Mercedes BRESSO in Catiuscio MARINI iz Italije (10091/10) ter Mieczysława 
STRUKA s Poljske (10057/10) za člane Odbora regij za preostanek mandata, ki se izteče 25. 
januarja 2015. 


