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SKLEP KOMISIJE
z dne 21. februarja 2012
o ustanovitvi strokovne skupine za kazenskopravno politiko EU
(2012/C 53/05)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Unija si v skladu s členom 67(3) Pogodbe prizadeva
zagotoviti visoko raven varnosti z ukrepi za prepreče
vanje kriminala in boj proti njemu ter, po potrebi, s
približevanjem kazenskih zakonodaj.
V sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu,
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru
regij z dne 20. septembra 2011 z naslovom „Oblikovanje
kazenskopravne politike EU: zagotavljanje učinkovitega
izvajanja politik EU s pomočjo kazenskega prava“ (1) je
poudarjen pomen oblikovanja usklajene in dosledne
kazenskopravne politike EU, podprte z razpravami v
strokovni skupini.

(3)

Zato je treba ustanoviti skupino strokovnjakov na
področju kazenskega prava EU ter opredeliti njene naloge
in sestavo.

(4)

Skupina bi morala podpirati prizadevanja Komisije pri
oblikovanju kazenskopravne politike EU in svetovati o
vseh s tem povezanih vprašanjih. Prav tako bi morala
svetovati pri zbiranju dejstev za oceno, ali kazensko
pravni ukrepi EU bistveno prispevajo k zagotavljanju
učinkovitega izvajanja politike Unije.

(5)

Skupino bi moralo sestavljati največ dvajset
ficiranih strokovnjakov, imenovanih za
svojem imenu, pri čemer bi morala biti
uravnotežena zastopanost v poklicnem in
smislu.

visoko kvali
delovanje v
zagotovljena
geografskem

(6)

Mandat članov skupine bi moral trajati tri leta in biti
obnovljiv.

(7)

Za člane skupine bi bilo treba določiti pravila o razkri
vanju informacij.

(8)

Osebne podatke članov skupine bi bilo treba obdelovati v
skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta

(1) COM(2011) 573 final.

in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posamez
nikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in
organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podat
kov (2) –

Člen 1
Vsebina
Ustanovi se strokovna skupina za kazenskopravno politiko EU
(v nadaljnjem besedilu: skupina).

Člen 2
Naloge
Naloga skupine je svetovati Komisiji na področju kazenskega
materialnega prava v okviru oblikovanja kazenskopravne poli
tike EU. To vključuje zlasti svetovanje o vseh pravnih vprašanjih
s tega področja, ob posvetovanju z obstoječimi strokovnimi
skupinami na zadevnih področjih politike pa tudi zbiranje
dejstev za oceno, ali kazenskopravni ukrepi EU bistveno prispe
vajo k zagotavljanju učinkovitega izvajanja politike Unije.

Člen 3
Posvetovanje
Komisija se lahko s skupino posvetuje o vseh zadevah v zvezi z
oblikovanjem kazenskopravne politike EU.

Člen 4
Članstvo – imenovanje
1.
Skupino sestavlja največ 20 članov. Člani so imenovani za
delovanje v svojem imenu.

2.
Člane, izbrane izmed priznanih strokovnjakov s področja
kazenskega prava, imenuje generalni direktor GD za pravosodje.
Izbirni postopek se opravi tako, da se zagotovi visoka raven
strokovnega znanja in čim bolj uravnotežena zastopanost
glede obsega strokovnega znanja, geografskega izvora in spola,
ob upoštevanju posebnih nalog strokovne skupine ter vrste
zahtevanega znanja.
(2) Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku
takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).
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3.
Skupino sestavljajo tako strokovnjaki iz znanstvenih in
raziskovalnih institucij kot tudi pravosodni delavci.
4.
Člani so imenovani za delovanje v svojem imenu za
obdobje treh let. Ob imenovanju se zavežejo, da bodo delovali
neodvisno in v javnem interesu. V primeru navzkrižja interesov
lahko službe Komisije zadevnega strokovnjaka izključijo iz
skupine ali z določenega sestanka skupine ali odločijo, da
zadevni strokovnjak ne sodeluje pri obravnavi zadevnih točk
dnevnega reda. Člani skupine opravljajo svoje naloge do zame
njave ali do izteka mandata. Lahko so ponovno imenovani.
5.
Člani, ki ne morejo več učinkovito prispevati k razpravam
skupine, ki odstopijo ali ne izpolnjujejo pogojev iz odstavka 3
tega člena ali člena 339 Pogodbe, se lahko za preostanek njiho
vega mandata zamenjajo.
6.
Imena članov se objavijo v registru strokovnih skupin
Komisije in drugih podobnih subjektov (v nadaljnjem besedilu:
register) ter na spletišču Generalnega direktorata za pravosodje.
Osebni podatki članov se zbirajo, obdelujejo in objavljajo v
skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.
Člen 5

23.2.2012

in njihovih izvedbenih pravil ter Pravilnik Komisije o varnosti v
zvezi z zaščito tajnih podatkov EU iz Priloge k Sklepu Komisije
2001/844/ES, ESPJ, Euratom (1). Če teh obveznosti ne spoštu
jejo, lahko Komisija sprejme ustrezne ukrepe.
5.

Komisija zagotovi tajniške storitve za skupino.

6.
Skupina lahko sprejme poslovnik na podlagi standardnega
poslovnika za strokovne skupine.
7.
Komisija objavi relevantne informacije o dejavnostih
skupine v samem registru ali s povezavo iz registra na posebno
spletno stran.
Člen 6
Stroški sestankov
1.
Udeleženci dejavnosti skupine za opravljanje storitev niso
plačani.
2.
Komisija članom povrne potne stroške in plača dnevnice v
zvezi z dejavnostmi skupine v skladu z veljavnimi določbami
Komisije.

Delovanje
1.

Skupini predseduje predstavnik Komisije.

2.
V dogovoru s Komisijo se lahko ustanovijo podskupine za
proučitev posebnih vprašanj v okviru nalog, ki jih določi
skupina. Take podskupine se razpustijo takoj, ko opravijo
svoje naloge.
3.
Predstavnik Komisije lahko povabi strokovnjake s
posebnim znanjem o določeni zadevi na dnevnem redu, ki
niso člani skupine, da priložnostno sodelujejo pri delu skupine
ali podskupine. Poleg tega lahko predstavnik Komisije podeli
status opazovalca posameznikom, organizacijam v skladu z
določbo 8(3) horizontalnih pravil o strokovnih skupinah in
državam kandidatkam.
4.
Člani skupine ter povabljeni strokovnjaki in opazovalci
spoštujejo obveznosti varovanja poslovne skrivnosti iz Pogodb

3.
Navedene stroške povrne glede na razpoložljiva odobrena
sredstva, dodeljena po letnem postopku za dodeljevanje sred
stev.
Člen 7
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske
unije.

V Bruslju, 21. februarja 2012
Za Komisijo
Viviane REDING

Podpredsednica

(1) Sklep Komisije z dne 29. novembra 2001 o spremembah njenega
Poslovnika (UL L 317, 3.12.2001, str. 1).

