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EVROPSKI VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

Naloga evropskega varuha človekovih pravic je, da obravnava primere nepravilnosti pri
delovanju institucij, organov, uradov in agencij Evropske unije. Ukrepa lahko na lastno
pobudo ali na osnovi pritožb, ki jih vložijo državljani EU. Imenuje ga Evropski parlament za
čas trajanja zakonodajnega obdobja.

PRAVNA PODLAGA

Členi 20, 24 in 228 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in člen 43 Listine Evropske
unije o temeljnih pravicah.

CILJI

Institucija evropskega varuha človekovih pravic je bila kot sestavni del evropskega
državljanstva vzpostavljena z Maastrichtsko pogodbo leta 1992, da bi:
— se izboljšalo varstvo državljanov v primerih nepravilnosti pri delovanju institucij in

organov Evropske unije;

— s tem pa okrepila odprtost in demokratična odgovornost pri odločanju in upravljanju
institucij EU.

DOSEŽKI

Statut in naloge evropskega varuha človekovih pravic so bili v skladu s Pogodbo natančno
določeni s sklepom, ki ga je Parlament po posvetovanju s Komisijo in odobritvi Sveta sprejel
9. marca 1994 (UL L 113, 4.5.1994, str. 15, kakor je bil spremenjen s sklepoma Parlamenta z
dne 14. marca 2002, UL L 92, 9.4.2002, str. 13, in z dne 18. junija 2008, UL L 189, 17.7.2008,
str. 25). Na osnovi tega sklepa je varuh človekovih pravic sprejel izvedbena določila. Postopki
za imenovanje in razrešitev varuha človekovih pravic so določeni v členih od 219 do 221
poslovnika Evropskega parlamenta.
A. Vloga
1. Imenovanje
a. Pogoji
Varuh človekovih pravic:
— izpolnjevati mora pogoje za opravljanje najvišjega sodniškega položaja v svoji državi ali

imeti poklicno znanje in zadostne izkušnje za opravljanje nalog varuha človekovih pravic;

— predložiti mora zagotovilo o popolni neodvisnosti.
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b. Postopek
Prijave se predložijo odboru Evropskega parlamenta za peticije, ki oceni njihovo sprejemljivost.
Parlament nato glasuje o seznamu sprejemljivih kandidatur. Glasovanje je tajno, odločitev pa
je sprejeta na podlagi večine oddanih glasov.
2. Mandat
a. Trajanje
Evropski parlament varuha človekovih pravic imenuje po vsakih volitvah za svojo mandatno
dobo. Varuh je lahko ponovno imenovan.
b. Naloge
Varuh človekovih pravic:
— opravlja svoje naloge popolnoma neodvisno v interesu Unije in njenih državljanov;

— pri opravljanju svojih nalog ne zahteva ali sprejema navodil od nobenega organa;

— se vzdrži vseh dejanj, ki niso združljiva z naravo njegovih nalog;

— ne sme opravljati nobene druge pridobitne ali nepridobitne politične, upravne ali poklicne
dejavnosti.

3. Razrešitev
Na zahtevo Parlamenta lahko varuha človekovih pravic razreši Sodišče Evropske unije, če ne
izpolnjuje več pogojev za opravljanje nalog ali je zagrešil hujšo napako.
B. Vloga
1. Področje uporabe
Varuh človekovih pravic obravnava primere nepravilnosti pri delovanju institucij in organov
Evropske unije. Z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe se je njegov mandat razširil še na skupno
zunanjo in varnostno politiko ter na delovanje Evropskega sveta.
a. Med nepravilnosti lahko spadajo upravne nepravilnosti, diskriminacija, zloraba
pooblastil, odklonitev razkritja informacij, neupravičene zamude in podobno.
b. Izjeme
Varuh človekovih pravic ne more obravnavati:
— dejavnosti Sodišča, Splošnega sodišča in Sodišča za uslužbence, kadar delujejo v svoji

pravosodni funkciji;

— pritožb zoper lokalne, regionalne in nacionalne organe, tudi če se pritožbe nanašajo na
zadeve, ki so povezane z Evropsko unijo;

— dejavnosti nacionalnih sodišč ali varuhov človekovih pravic: evropski varuh človekovih
pravic ni pritožbeni organ za vlogo pritožb proti odločitvam, ki jih sprejmejo omenjeni
organi;

— zadev, ki pred tem niso bile predmet ustreznih upravnih postopkov v pristojnih organih;

— zadev, ki se nanašajo na delovne odnose med organi Evropske unije in njihovimi
uslužbenci, razen če so že bile izčrpane možnosti za notranji zahtevek ali pritožbo;

— pritožb v zvezi s podjetji ali posamezniki.
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2. Začetek preiskave
Evropski varuh človekovih pravic skladno s svojim poslanstvom začne preiskave, ki se mu
zdijo upravičene, in sicer na lastno pobudo ali na podlagi pritožb, ki mu jih neposredno ali prek
poslanca Evropskega parlamenta predložijo državljani Evropske unije ali katerakoli fizična ali
pravna oseba s prebivališčem ali statutarnim sedežem v eni od držav članic, razen če so ali so
bila domnevna dejanja predmet sodnega postopka.
3. Preiskovalna pooblastila
Evropski varuh človekovih pravic lahko zahteva podatke od:
— institucij in organov, ki so dolžni upoštevati in omogočiti dostop do zahtevanih informacij,

razen če tega ne morejo storiti zaradi utemeljenih razlogov tajnosti;

— uradnikov in drugih uslužbencev teh institucij in organov, ki so na zahtevo varuha
človekovih pravic dolžni pričati, čeprav jih še naprej obvezuje varovanje poslovne tajnosti;

— organov držav članic, ki so mu dolžni zagotoviti vse potrebne informacije, razen če njihovo
posredovanje prepovedujejo zakonodajni ali ureditveni predpisi, čeprav se lahko varuh v
takem primeru z njimi seznani, če se obveže, da jih ne bo širil.

Če varuh človekovih pravic ne dobi želene pomoči, o tem obvesti Parlament, ki sprejme ustrezne
ukrepe. Varuh lahko ob spoštovanju ustreznih nacionalnih predpisov sodeluje tudi z ustreznimi
sogovorniki v državah članicah. Če so podatki takšne narave, da sodijo v kazensko pravo, varuh
o tem takoj obvesti pristojne nacionalne organe in Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF).
Po potrebi lahko obvesti institucijo EU, v kateri je uradnik ali uslužbenec zaposlen.
4. Izid preiskav
Kolikor je le mogoče, varuh človekovih pravic skupaj z institucijo ali organom v postopku
poišče rešitev, ki je zadovoljiva za pritožnika. Če ugotovi nepravilnost, to sporoči pristojni
instituciji ali organu, ki ima na voljo tri mesece, da mu pošlje svoje mnenje. Varuh nato pošlje
poročilo o izidu svojih preiskav Evropskemu parlamentu in pristojni instituciji ali organu.
Nazadnje o izidu preiskav obvesti pritožnika, ki mu posreduje tudi mnenje pristojne institucije
ali organa in svoja priporočila.
C. Upravna struktura
Evropski varuh človekovih pravic ima na voljo sekretariat, ki ga sestavljajo zaposleni, za katere
veljajo pravila, ki urejajo evropsko javno upravo. Varuh imenuje vodjo sekretariata.
D. Dejavnosti
Prvi evropski varuh človekovih pravic Jacob Söderman je služboval v času dveh parlamentarnih
mandatov, od julija 1995 do 31. marca 2003. Med njegovim mandatom (leta 2001) je Parlament
potrdil Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev. Gre za postopkovni kodeks, ki
sledi načelom evropskega upravnega prava po sodni praksi Sodišča Evropske unije, zgleduje pa
se tudi po nacionalnih zakonodajah. Varuh se na določbe kodeksa opira med preiskavami, ki jih
sproži za ugotavljanje nepravilnosti. Kodeks prav tako ponuja smernice za uradnike EU, katere
spodbuja k upoštevanju najvišjih upravnih standardov.
Od aprila 2004 do 14. marca 2013 je mandat evropskega varuha človekovih pravic opravljal
Nikiforos Diamandouros, ki je s položaja odstopil 1. oktobra 2013. V času svojega mandata je11.
julija 2006 predlagal prilagoditve statuta varuha človekovih pravic, Odbor za peticije, Parlament
in Svet pa so njegov predlog podprli. Statut je bil spremenjen, da bi se okrepila in pojasnila vloga
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varuha, na primer v zvezi z dostopom do dokumentov in posredovanjem informacij Evropskemu
uradu za boj proti goljufijam.
Po izvolitvi v Evropskem parlamentu na delnem zasedanju julija 2013 je 1. oktobra 2013
evropska varuhinja človekovih pravic postala nekdanja irska varuhinja Emily O’Reilly.
Povečala je prepoznavnost vloge varuha s tem, da se je osredotočila na vprašanja, ki so v središču
pozornosti državljanov, kot so večja preglednost in lobiranje, strokovne skupine, agencije EU
(Frontex), mednarodna pogajanja (čezatlantsko partnerstvo za trgovino in naložbe –TTIP),
izboljšanje pravil o prijavljanju nepravilnosti in evropska državljanska pobuda. Po volitvah
v Evropski parlament leta 2014 je bila potrjena za nadaljnjih pet let. Zavezala se je, da bo
nadaljevala z zastavljeno strategijo z naslovom „Letu 2019 nasproti“, in pri tem sledila geslu
„učinek, pomen in prepoznavnost“.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Čeprav evropski varuh človekovih pravic svoje naloge opravlja povsem neodvisno, ima značaj
parlamentarnega varuha, zato 1. poglavje, ki obravnava o Evropski parlament, navaja člen 228
PDEU. Varuh človekovih pravic je tesno vezan na Parlament, ki je izključno pristojen za njegovo
imenovanje, izključno pa je pristojen tudi za to, da od Sodišča zahteva njegovo razrešitev,
da opredeli pravila, ki urejajo njegove naloge, mu pomaga pri preiskavah in prejema njegova
poročila. Odbor za peticije na podlagi Poslovnika (člen 220 in Priloge VI, X in XVII) vsako
leto pripravi poročilo o letnem poročilu o dejavnostih varuha. V teh poročilih je odbor večkrat
poudaril, da bi morale institucije EU polno sodelovati z evropskim varuhom, da bi, predvsem z
izvajanjem varuhovih priporočil, povečali preglednost in odgovornost Unije. Parlament je pred
nedavnim v svoji resoluciji z dne 25. februarja 2016 o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega
varuha človekovih pravic v letu 2014 pozdravil in v celoti podprl dejstvo, da je varuh človekovih
pravic v večji meri uporabil pooblastila za uvedbo strateških preiskav na lastno pobudo. Poudaril
je, da zadeve v zvezi s preglednostjo (dostop do dokumentov, lobiranje, klinična preskušanja)
ostajajo glavni predmet pritožb, druge ključne teme pa so temeljne pravice, etična vprašanja,
sodelovanje državljanov v postopkih odločanja EU, projekti, financirani s sredstvi EU, ter
politika konkurence. Evropski parlament je zlasti pozdravil poizvedbe varuha človekovih pravic
glede navzkrižja interesov in primere vrtljivih vrat, ki so vključevali visoke uradnike EU,
lobiranje, strokovne skupine, TTIP, agencijo Frontex, prijavitelje nepravilnosti in delovanje
evropske državljanske pobude ter pozval institucije EU, naj nadalje ukrepajo v skladu s
priporočili varuha človekovih pravic.
Ottavio Marzocchi
10/2017
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