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7.2.2019 A8-0050/1

Predlog spremembe 1
Josep-Maria Terricabras
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut 
evropskega varuha človekovih pravic)
2018/2080(INL)

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 8 – točka 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(4a) Varuh človekovih pravic ima 
pravico, da pripravi priporočila, če 
ugotovi, da institucija ne uporablja 
pravilno sodbe sodišča.

Or. en



AM\1176403SL.docx PE635.311v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

7.2.2019 A8-0050/2

Predlog spremembe 2
Josep-Maria Terricabras
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut 
evropskega varuha človekovih pravic)
2018/2080(INL)

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 8 – točka 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

(8) Varuh mora imeti dostop do vseh 
elementov, ki so potrebni za opravljanje 
njegovih nalog. Zato mu morajo institucije 
in organi Unije posredovati vse 
informacije, ki jih od njih zahteva, brez 
poseganja v njegove dolžnosti iz Uredbe 
(EU) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta 
in Sveta2. Za dostop do tajnih podatkov ali 
dokumentov bi morala veljati pravila 
zadevne institucije, organa, urada ali 
agencije Unije o obdelavi zaupnih 
informacij. Institucije, organi, uradi in 
agencije, ki posredujejo tajne podatke ali 
dokumente, bi morali varuha obvestiti, da 
gre za tovrstne podatke ali dokumente. 
Varuh bi se moral za namene izvajanja 
pravil o obdelavi zaupnih podatkov s strani 
posameznih institucij, organov, uradov ali 
agencij Unije z zadevno institucijo, 
organom, uradom ali agencijo vnaprej 
dogovoriti o pogojih za obdelavo tajnih 
podatkov ali dokumentov in drugih 
podatkov, ki jih zajema obveznost 
poklicne molčečnosti. Če varuh ugotovi, 
da zahtevane pomoči ne bo dobil, bi moral 
o tem obvestiti Evropski parlament, ki bi 
moral ustrezno ukrepati.

(8) Varuh mora imeti dostop do vseh 
elementov, ki so potrebni za opravljanje 
njegovih nalog. Zato mu morajo institucije 
in organi Unije posredovati vse 
informacije, ki jih od njih zahteva, brez 
poseganja v njegove dolžnosti iz Uredbe 
(EU) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta 
in Sveta2. Za dostop do tajnih podatkov ali 
dokumentov bi morala veljati pravila 
zadevne institucije, organa, urada ali 
agencije Unije o obdelavi zaupnih 
informacij. Institucije, organi, uradi in 
agencije, ki posredujejo tajne podatke ali 
dokumente, bi morali varuha obvestiti, da 
gre za tovrstne podatke ali dokumente. 
Varuh bi se moral za namene izvajanja 
pravil o obdelavi zaupnih podatkov s strani 
posameznih institucij, organov, uradov ali 
agencij Unije z zadevno institucijo, 
organom, uradom ali agencijo vnaprej 
dogovoriti o pogojih za obdelavo tajnih 
podatkov ali dokumentov. Če varuh 
ugotovi, da zahtevane pomoči ne bo dobil, 
bi moral o tem obvestiti Evropski 
parlament, ki bi moral ustrezno ukrepati.

_________________ _________________
2 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o 

2 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o 



AM\1176403SL.docx PE635.311v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

dostopu javnosti do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
(UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

dostopu javnosti do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
(UL L 145, 31.5.2001, str. 43).
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7.2.2019 A8-0050/3

Predlog spremembe 3
Josep-Maria Terricabras
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut 
evropskega varuha človekovih pravic)
2018/2080(INL)

Predlog resolucije
Člen 1 – točka 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. Varuh pri opravljanju nalog iz 
Pogodb in te uredbe ne sme posredovati v 
zadevah pred sodišči, prav tako ne sme 
izraziti dvoma o pravilnosti sodbe sodišča 
ali pristojnosti sodišča, da o zadevi razsodi.

3. Varuh pri opravljanju nalog iz 
Pogodb in te uredbe ne sme opraviti 
preiskav v zadevah, ki so ali so bile 
predmet sodnih postopkov, prav tako ne 
sme izraziti dvoma o pravilnosti sodbe 
sodišča ali pristojnosti sodišča, da o zadevi 
razsodi.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/4

Predlog spremembe 4
Josep-Maria Terricabras
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut 
evropskega varuha človekovih pravic)
2018/2080(INL)

Predlog resolucije
Člen 2 – točka 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. Kadar mora varuh zaradi tekočih 
ali zaključenih sodnih postopkov v zvezi z 
dejstvi, ki so mu bila predstavljena, 
pritožbo razglasiti za nedopustno ali 
prenehati njeno obravnavo, se ugotovitve 
preiskav, ki jih je do tedaj opravil, 
dokončno arhivirajo.

7. Varuh se sme sprejeti odločitve o 
tekočih ali zaključenih sodnih postopih ali 
v zvezi z dejstvi, ki so bila predstavljena v 
zaključenem sodnem postopku. Vendar 
ima varuh človekovih pravic pravico, da 
pripravi priporočila, če ugotovi, da 
institucija ne uporablja pravilno sodbe 
sodišča, kar pa ima za posledico 
nepravilnosti v njenem delovanju.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/5

Predlog spremembe 5
Josep-Maria Terricabras
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut 
evropskega varuha človekovih pravic)
2018/2080(INL)

Predlog resolucije
Člen 2 – točka 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. Pritožba v zvezi z delovnimi 
razmerji med institucijami, organi, uradi in 
agencijami Unije ter njihovimi uradniki ali 
drugimi uslužbenci se sme poslati varuhu 
človekovih pravic samo v primeru, da je 
zadevna oseba izkoristila že vse notranje 
možnosti vloge in pritožbe, zlasti postopke 
iz člena 90 Kadrovskih predpisov za 
uradnike Evropske unije [in Pogoji za 
zaposlitev drugih uslužbencev Evropske 
unije] iz Uredbe Sveta (EGS, Euratom, 
ESPJ) št. 259/684 (Kadrovski predpisi), ter 
če je rok za odgovor institucije, organa, 
urada ali agencije, na katerega so bile 
pritožbe naslovljene, že potekel.

8. Pritožba v zvezi z delovnimi 
razmerji med institucijami, organi, uradi in 
agencijami Unije ter njihovimi uradniki ali 
drugimi uslužbenci se sme poslati varuhu 
človekovih pravic samo v primeru, da je 
zadevna oseba izkoristila že vse notranje 
možnosti vloge in pritožbe, zlasti postopke 
iz člena 90 Kadrovskih predpisov za 
uradnike Evropske unije [in Pogoji za 
zaposlitev drugih uslužbencev Evropske 
unije] iz Uredbe Sveta (EGS, Euratom, 
ESPJ) št. 259/684 (Kadrovski predpisi), ter 
če je rok za odgovor institucije, organa, 
urada ali agencije, na katerega so bile 
pritožbe naslovljene, že potekel; to ne velja 
v primerih spolnega nadlegovanja.

_________________ _________________
4 UL L 56, 4.3.1968, str. 1. 4 UL L 56, 4.3.1968, str. 1.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/6

Predlog spremembe 6
Josep-Maria Terricabras
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut 
evropskega varuha človekovih pravic)
2018/2080(INL)

Predlog resolucije
Člen 2 – točka 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. Varuh čim prej obvesti pritožnika o 
ukrepih, ki jih je sprejel na podlagi 
pritožbe.

9. Varuh človekovih pravic čim prej, 
najkasneje pa v roku dvajsetih delovnih 
dni po pritožbi, obvesti pritožnika o 
ukrepih, ki so bili sprejeti v zvezi z njegovo 
pritožbo.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/7

Predlog spremembe 7
Josep-Maria Terricabras
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut 
evropskega varuha človekovih pravic)
2018/2080(INL)

Predlog resolucije
Člen 3 – točka 3 – odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

Uradniki in drugi uslužbenci institucij, 
organov, uradov in agencij Unije na 
zahtevo varuha pričajo o dejstvih, ki se 
nanašajo na tekoče preiskave varuha. 
Govorijo v imenu svoje institucije, organa, 
urada ali agencije. Še naprej jih 
zavezujejo obveznosti, ki izhajajo iz pravil, 
ki veljajo zanje.

Uradniki in drugi uslužbenci institucij, 
organov, uradov in agencij Unije na 
zahtevo varuha pričajo o dejstvih, ki se 
nanašajo na tekoče preiskave varuha. 
Varuh človekovih pravic taka pričevanja 
obdela ob upoštevanju potrebe po 
zaupnosti.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/8

Predlog spremembe 8
Josep-Maria Terricabras
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut 
evropskega varuha človekovih pravic)
2018/2080(INL)

Predlog resolucije
Člen 3 – točka 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. Pristojni organi držav članic varuhu 
na njegovo zahtevo ali na lastno pobudo 
takoj posredujejo vse informacije ali 
dokumente, ki lahko pomagajo razjasniti 
primere nepravilnosti pri delovanju 
institucij, organov, uradov ali agencij 
Unije, če to dopušča njihova nacionalna 
zakonodaja. Če so ti podatki ali dokumenti 
zajeti z nacionalno zakonodajo o obdelavi 
zaupnih podatkov ali z določbami, ki 
preprečujejo njihovo posredovanje, lahko 
zadevna država članica varuhu dovoli 
dostop do teh podatkov in dokumentov pod 
pogojem, da se ta zaveže, da bo z njimi 
ravnal v skladu z dogovorom s pristojnim 
organom njihovega izvora. V vsakem 
primeru se zagotovi opis dokumenta.

4. Pristojni organi držav članic varuhu 
na njegovo zahtevo ali na lastno pobudo 
takoj posredujejo vse informacije ali 
dokumente, ki lahko pomagajo razjasniti 
primere nepravilnosti pri delovanju 
institucij, organov, uradov ali agencij 
Unije. Če so ti podatki ali dokumenti zajeti 
z nacionalno zakonodajo o obdelavi 
zaupnih podatkov ali z določbami, ki 
preprečujejo njihovo posredovanje, lahko 
zadevna država članica varuhu dovoli 
dostop do teh podatkov in dokumentov pod 
pogojem, da se ta zaveže, da bo z njimi 
ravnal v skladu z dogovorom s pristojnim 
organom njihovega izvora. V vsakem 
primeru se zagotovi opis dokumenta.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/9

Predlog spremembe 9
Josep-Maria Terricabras
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut 
evropskega varuha človekovih pravic)
2018/2080(INL)

Predlog resolucije
Člen 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Člen 3a
Varuh človekovih pravic in njegovo osebje 
obravnavajo pritožbe v zvezi z zahtevami 
za dostop javnosti do dokumentov v 
skladu s pogoji in omejitvami iz Uredbe 
(ES) št. 1049/2001. Ob upoštevanju 
pritožb v zvezi s pravico do javnega 
dostopa do uradnih dokumentov varuh 
človekovih pravic po ustrezni analizi in 
vseh potrebnih preudarkih izda sklep v 
zvezi z razkritjem ali nerazkritjem 
zadevnih dokumentov, ki jih zadevna 
institucija, agencija ali organ predloži v 
časovnih okvirih, določenih v Uredbi (ES) 
št. 1049/2001.
Če ustrezna institucija ne upošteva 
priporočila, naj dokumente razkrije, svojo 
zavrnitev ustrezno utemelji. V tem 
primeru varuh človekovih pravic 
pritožnika obvesti o razpoložljivih pravnih 
sredstvih, vključno s postopki, ki so na 
voljo za predložitev zadeve Sodišču 
Evropske unije.

Or. en


