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5.12.2018 A8-0411/1 

Predlog spremembe  1 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Dejavnosti evropske varuhinje človekovih pravic v letu 2017 

(2018/2105(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava K 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

K. ker se EU še vedno sooča z 

najhujšo gospodarsko, socialno in 

politično krizo od svoje ustanovitve; ker 

neučinkovit pristop, ki so ga institucije 

EU sprejele za spopadanje s 

pomanjkanjem preglednosti v postopku 

odločanja EU in pri dejavnostih lobiranja, 

poleg drugih pomembnih etičnih vprašanj 

v institucijah, prispeva k nadaljnjemu 

ogrožanju podobe EU; 

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/2 

Predlog spremembe  2 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Dejavnosti evropske varuhinje človekovih pravic v letu 2017 

(2018/2105(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava S 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

S. ker je 25. oktobra 2017 potekalo 

srečanje med nekdanjim predsednikom 

Komisije Barrosom in sedanjim 

podpredsednikom Komisije, ki je bilo 

registrirano kot uradno srečanje s 

predstavniki banke Goldman Sachs; ker je 

varuhinja človekovih pravic ugotovila, da 

natančen namen tega srečanja ni bil jasen; 

ker je varuhinja človekovih pravic 

poudarila, da obstajajo razumljivi 

pomisleki glede tega, da nekdanji 

predsednik izkorišča svoj prejšnji status in 

stike z nekdanjimi sodelavci za izvajanje 

vpliva in pridobivanje informacij; ker ta 

primer sproža sistematična vprašanja 

glede splošnega pristopa Komisije k 

obravnavanju takih primerov in stopnje 

neodvisnosti odbora za poklicno etiko; 
zato poudarja, da so potrebna strožja 

pravila na ravni EU, s katerimi bi preprečili 

in kaznovali vse primere navzkrižja 

interesov v institucijah in agencijah EU; 

S. ker je 25. oktobra 2017 potekalo 

srečanje med nekdanjim predsednikom 

Komisije Barrosom in sedanjim 

podpredsednikom Komisije, ki je bilo 

registrirano kot uradno srečanje s 

predstavniki banke Goldman Sachs; ker je 

varuhinja človekovih pravic ugotovila, da 

natančen namen tega srečanja ni bil jasen; 

ker je varuhinja človekovih pravic 

poudarila, da obstajajo razumljivi 

pomisleki glede tega, da nekdanji 

predsednik izkorišča svoj prejšnji status in 

stike z nekdanjimi sodelavci za izvajanje 

vpliva in pridobivanje informacij; zato 

poudarja, da so potrebna jasnejša pravila 

na ravni EU, s katerimi bi preprečili in 

kaznovali vse primere navzkrižja interesov 

v institucijah in agencijah EU; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/3 

Predlog spremembe  3 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Dejavnosti evropske varuhinje človekovih pravic v letu 2017 

(2018/2105(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Y 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Y. ker bi morale imeti institucije, 

agencije in uradi EU za namene 

sprejemanja odločitev zvezi z varovanjem 

zdravja ljudi in varnostjo ljudi, živali in 

rastlin vizijo, ki je še posebej osredotočena 

na državljane in storitveno naravnana, ter 

bi morale ustrezno obravnavati pomisleke 

javnosti v zvezi s popolno preglednostjo, 

neodvisnostjo in točnostjo zbiranja in 

ocenjevanja znanstvenih dokazov; ker so 

znanstveni dokazi in postopki, ki se 

uporabljajo na ravni EU in so privedli do 

odobritve, med drugim, gensko 

spremenjenih organizmov, pesticidov in 

glifosata, sprožili veliko kritik in široko 

javno razpravo; 

Y. ker bi morale imeti institucije, 

agencije in uradi EU za namene 

sprejemanja odločitev zvezi z varovanjem 

zdravja ljudi in varnostjo ljudi, živali in 

rastlin vizijo, ki je še posebej osredotočena 

na državljane in storitveno naravnana, ter 

bi morale ustrezno obravnavati pomisleke 

javnosti v zvezi s kar najvišjo stopnjo 

preglednosti, neodvisnosti in točnosti 
zbiranja in ocenjevanja znanstvenih 

dokazov; ker so znanstveni dokazi in 

postopki, ki se uporabljajo na ravni EU in 

so privedli do odobritve, med drugim, 

gensko spremenjenih organizmov, 

pesticidov in glifosata, sprožili veliko 

kritik in široko javno razpravo; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/4 

Predlog spremembe  4 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Dejavnosti evropske varuhinje človekovih pravic v letu 2017 

(2018/2105(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava AC 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AC. ker je varuhinja človekovih pravic 

opravila preiskavo o imenovanju 

takratnega vodja kabineta predsednika 

Evropske komisije Martina Selmayra za 

generalnega sekretarja Komisije; ker je 

poudarila, da je Komisija umetno 

ustvarila občutek, da je nujno zapolniti 

delovno mesto generalnega sekretarja, s 

čimer je želela upravičiti, da ni razpisala 

prostega delovnega mesta, in organizirala 

izbirni postopek za namestnika 

generalnega sekretarja, ne da bi to 

delovno mesto zapolnila, temveč da bi 

lahko Martin Selmayr v dveh hitrih 

korakih postal generalni sekretar; ker je 

varuhinja človekovih pravic pri 

imenovanju Martina Selmayra ugotovila 

štiri primere nepravilnosti, ker Komisija 

ni ne po črki ne po duhu upoštevala 

ustreznih predpisov; 

AC. ker je varuhinja človekovih pravic 

opravila preiskavo o imenovanju 

takratnega vodja kabineta predsednika 

Evropske komisije Martina Selmayra za 

generalnega sekretarja Komisije; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/5 

Predlog spremembe  5 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Dejavnosti evropske varuhinje človekovih pravic v letu 2017 

(2018/2105(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja pomen večje preglednosti 

in boljšega javnega dostopa do 

dokumentov institucij EU; poudarja 

strukturno delo varuhinje človekovih 

pravic pri razkrivanju primerov 

nepravilnosti s sprejetjem pristopa, pri 

katerem se obravnava vsak primer posebej, 

in sprožitvijo vse večjega števila preiskav 

na lastno pobudo; 

6. poudarja pomen kar največje 

stopnje preglednosti in boljšega javnega 

dostopa do dokumentov institucij EU; 

poudarja strukturno delo varuhinje 

človekovih pravic pri razkrivanju primerov 

nepravilnosti s sprejetjem pristopa, pri 

katerem se obravnava vsak primer posebej, 

in sprožitvijo vse večjega števila preiskav 

na lastno pobudo; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/6 

Predlog spremembe  6 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Dejavnosti evropske varuhinje človekovih pravic v letu 2017 

(2018/2105(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. priznava, da mora biti postopek 

odločanja EU čim bolj pregleden, in 

podpira preiskavo evropske varuhinje 

človekovih pravic o običajni praksi 

neformalnih pogajanj med tremi glavnimi 

institucijami EU (trialogih); podpira objavo 

vseh trialogov v skladu s sodbami Sodišča; 

12. priznava, da mora biti postopek 

odločanja EU kar najbolj pregleden, in 

podpira preiskavo evropske varuhinje 

človekovih pravic o običajni praksi 

neformalnih pogajanj med tremi glavnimi 

institucijami EU (trialogih); podpira objavo 

vseh trialogov v skladu s sodbami Sodišča; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/7 

Predlog spremembe  7 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Dejavnosti evropske varuhinje človekovih pravic v letu 2017 

(2018/2105(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. je trdno prepričan, da je treba 

priporočila varuhinje človekovih pravic o 

politiki preglednosti EIB začeti izvajati 

brez nadaljnjega odlašanja; poziva EIB, 

naj takoj začne izvajati ukrepe, da bi 

ovrgla domnevo o nerazkritju v zvezi z 

informacijami in dokumenti, zbranimi 

med revizijami, inšpekcijskimi pregledi in 

preiskavami, vključno s tistimi, ki so 

objavljeni med obravnavanjem zadev, 

povezanih z goljufijo in korupcijo, ali po 

njem; 

13. je trdno prepričan, da je treba 

priporočila varuhinje človekovih pravic o 

politiki preglednosti EIB začeti izvajati 

brez nadaljnjega odlašanja; opozarja, da ta 

politika temelji na domnevi razkritja ter 

da lahko vsakdo dostopa do dokumentov 

in informacij EIB; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/8 

Predlog spremembe  8 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Dejavnosti evropske varuhinje človekovih pravic v letu 2017 

(2018/2105(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. poziva, naj politika razkritja 

skupine EIB zagotavlja vedno višjo raven 

preglednosti, kar zadeva načela, ki urejajo 

njeno cenovno politiko in upravne 

organe; poziva, naj se zapisniki sej 

upravljalnega odbora skupine EIB 

objavljajo; 

14. poziva EIB, naj še poveča 

preglednost, na primer z objavljanjem 

podrobnih zapisnikov in omogočitvijo 

dostopa do informacij Parlamentu in 

drugim institucijam, pa tudi javnosti, 

zlasti v zvezi s sistemom oddaje naročil 

izvajalcem in podizvajalcem, rezultati 

notranjih preiskav ter izbiranja, 

spremljanja in ocenjevanja dejavnosti in 

programov; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/9 

Predlog spremembe  9 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Dejavnosti evropske varuhinje človekovih pravic v letu 2017 

(2018/2105(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poudarja, da je treba stališča držav 

članic v Svetu med zakonodajnim 

postopkom EU beležiti in poskrbeti, da so 

pravočasno dostopna javnosti, ter da 

morata sozakonodajalca, tako kot v vsakem 

sistemu, ki temelji na načelu demokratične 

legitimnosti, odgovarjati javnosti za svoja 

dejanja; meni, da bi večja odgovornost v 

Svetu v zvezi s stališči, ki jih do 

zakonodaje EU zavzamejo nacionalne 

vlade, vključno s proaktivnim 

omogočanjem dostopnosti dokumentov za 

javnost med samim zakonodajnim 

procesom, pomagala pri obravnavi 

pomanjkanja preglednosti pri sprejemanju 

odločitev in ublažila kulturo krivitve 

Bruslja za odločitve, ki jih v končni fazi 

sprejmejo nacionalne vlade same; zahteva, 

da Svet v skladu s členom 15(3) PDEU 

revidira svojo politiko zaupnosti, da bi 

zagotovil najvišjo raven preglednosti pri 

svojem delu; 

15. poudarja, da je treba stališča držav 

članic v Svetu med zakonodajnim 

postopkom EU beležiti in poskrbeti, da so 

pravočasno dostopna javnosti, ter da 

morata sozakonodajalca, tako kot v vsakem 

sistemu, ki temelji na načelu demokratične 

legitimnosti, odgovarjati javnosti za svoja 

dejanja; meni, da bi večja odgovornost v 

Svetu v zvezi s stališči, ki jih do 

zakonodaje EU zavzamejo nacionalne 

vlade, vključno z omogočanjem 

dostopnosti dokumentov za javnost, 

pomagala pri obravnavi pomanjkanja 

preglednosti pri sprejemanju odločitev in 

ublažila kulturo krivitve Bruslja za 

odločitve, ki jih v končni fazi sprejmejo 

nacionalne vlade same; zahteva, da Svet v 

skladu s členom 15(3) PDEU revidira 

svojo politiko zaupnosti, da bi zagotovil 

najvišjo raven preglednosti pri svojem 

delu; 

Or. en 



 

AM\1171301SL.docx  PE631.567v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

5.12.2018 A8-0411/10 

Predlog spremembe  10 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Dejavnosti evropske varuhinje človekovih pravic v letu 2017 

(2018/2105(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva Komisijo, naj zagotovi čim 

večjo preglednost in dostop do 

dokumentov in informacij glede postopkov 

EU Pilot v zvezi s prejetimi peticijami ter 

popolno preglednost in popoln dostop do 

že zaključenih postopkov EU Pilot in 

postopkov ugotavljanja kršitev; 

16. poziva Komisijo, naj zagotovi kar 

največjo stopnjo preglednosti in dostop do 

dokumentov in informacij glede postopkov 

EU Pilot, vsaj v zvezi s prejetimi 

peticijami, pa tudi glede že zaključenih 

postopkov EU Pilot in postopkov 

ugotavljanja kršitev; 

Or. en 

 

 


