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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je večkrat pozval k posodobitvi statuta varuha človekovih pravic pred 
koncem zakonodajnega obdobja, da bi novi mandat, ki se začne takoj po volitvah v Evropski 
parlament leta 2019, zajemal vse nove ali spremenjene naloge že od samega začetka.

Od zadnjega pregleda statuta je minilo 10 let (leta 2008), medtem pa je začela veljati 
Lizbonska pogodba. V minulih 10 letih se je vloga varuha človekovih pravic utrdila in 
okrepila, še zlasti zaradi prizadevnega dela, ki so ga postorili ustrezni nosilci funkcije. Zdaj 
smo priča novi realnosti in spremembam, srečujemo se z novimi pričakovanji državljanov in 
Parlamenta na številnih ključnih področjih, ki zahtevajo izboljšave.

Ko gre za izvajanje temeljne pravice do dostopa do dokumentov, je Parlament opozoril, da je, 
čeprav imajo državljani pravico do vlaganja pritožb zaradi zavrnitev ali delnih zavrnitev pred 
Sodiščem Evropske unije, ta postopek drag in zamuden ter zahteva formalno pravno 
zastopanje. Evropski parlament je zato v številnih resolucijah priporočil, da bi moral varuh 
človekovih pravic imeti možnost sprejemati zavezujoče sklepe v zadevah o dostopu do 
dokumentov, da bi čim bolj uveljavil pravico do javnega dostopa do dokumentov Evropske 
unije.

Pojasniti je treba tudi pomembno dejstvo, da urad varuha človekovih pravic zavezuje 
Uredba (ES) 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu javnosti do dokumentov 
institucij EU, zato so črtane dodatne domneve tajnosti za določene kategorije ali informacije. 

S predlaganimi spremembami se želi zagotoviti, da bodo informacije, ki so razvrščene kot 
občutljive, v skladu s členom 9 Uredbe (ES) 1049/2001 posredovane varuhu človekovih 
pravic v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju. Da bi se spodbujalo učinkovitost preiskav 
varuha človekovih pravic, če osebje EU priča, bi to moralo potekati brez zavezanosti poslovni 
skrivnosti.

S predlaganimi pojasnili se želi zagotoviti, da je mogoče nespoštovanje sodb Sodišča 
Evropske unije s strani institucij Unije ali pretirane zamude v zvezi s tem prav tako šteti za vir 
nepravilnosti1. Prav tako je pojasnjena razdelitev pristojnosti in združljivost postopkov med 
varuhom človekovih pravic in sodstvom, s predlaganimi spremembami statuta pa se želi 
zagotoviti, da ima lahko varuh človekovih pravic možnost tako kot druge institucije 
posredovati v pravnih zadevah pred Sodiščem Evropske unije.

Prav tako se želi s predlaganimi spremembami zagotoviti, da ima varuh človekovih pravic 
pravico po potrebi nastopiti pred Evropskim parlamentom, tudi skupaj z drugimi institucijami, 
ki bi morda bile vključene v posebne ali strateške preiskave.

Poleg tega se za občutljiva področja, kot so zaščita žvižgačev ali primeri nadlegovanja na 
delovnem mestu, ki lahko postanejo vir nepravilnosti, če jih institucije, agencije in organi EU 
ne obravnavajo primerno, predlaga, da bi varuh človekovih pravic v teh primerih igral 
svetovalno vlogo, skupaj z ustreznim povečanjem sredstev, ki bi lahko bila posledično 

                                               
1 Avtor opredelitve nepravilnosti je Jocob Söderman, prvi evropski varuh človekovih pravic: „Do nepravilnosti 
pride, ko javni organ ne deluje v skladu z pravilom ali načelom, ki je zanj zavezujoče.“ 
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potrebna.

Za nadlegovanje na delovnem mestu je podan predlog spremembe, da lahko varuh človekovih 
pravic opravlja preiskave v zvezi s tem, kako se v praksi uporabljajo politike proti 
nadlegovanju, in poda ustrezna priporočila. Nasvete bi lahko dajal tudi zaposlenim v 
institucijah, ki menijo, da je žrtve nadlegovanja. Predviden bi lahko bil skrajšan postopek v 
zadevah spolnega nadlegovanja - toda ta storitev bi bila spet odvisna od ustreznih sredstev. 

O zaščiti žvižgačev je varuhinja človekovih pravic že preiskala ustrezne politike v devetih 
ključnih institucijah EU. Pomembno je zagotoviti, da lahko to delo nadaljuje, da pa lahko 
morebitnim žvižgačem svetuje tudi glede načina in obsega zaščite v primeru razkritij v 
javnem interesu. Če bi začela veljati uredba EU o prijavah nepravilnosti, bi se od varuha 
človekovih pravic prav tako pričakovalo, da bi lahko svetuje državljanom EU, ki ne bi bili 
prepričani, ali uredba EU o prijavah nepravilnosti velja tudi zanje ali ne. 

Posebej je omenjena potrebo po proaktivnem spremljanju morebitnih navzkrižij interesov. 
Treba je zagotoviti nepristranskost, ta naloga pa spada na področje odgovornosti varuha 
človekovih pravic.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za peticije poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje 
predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Statut varuha človekovih pravic
Naslov

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Sklep Evropskega parlamenta o predpisih 
in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje 
nalog varuha človekovih pravic(1)

Uredba Evropskega parlamenta o predpisih 
in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje 
nalog varuha človekovih pravic(1).

Obrazložitev

To je novi zavezujoči zakonodajni akt v obliki uredbe v skladu z določbami Lizbonske 
pogodbe.

Predlog spremembe 2

Statut varuha človekovih pravic
Navedba sklicevanja 1
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

ob upoštevanju pogodb o ustanovitvi 
Evropskih skupnosti in zlasti člena 195(4) 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti
ter člena 107d(4) Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Pogodb o ustanovitvi 
Evropske unije in zlasti člena 228(4) 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije ter 
člena 106a(1) Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za atomsko energijo,

Obrazložitev

Izraz „Skupnost“ je treba v celotnem besedilu spremeniti v „Unija“, da se uskladi z 
nomenklaturo veljavnih Pogodb.

Predlog spremembe 3

Statut varuha človekovih pravic
Uvodna izjava 1 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

ker je institucija Varuha človekovih 
pravic določena v ustanovitvenih 
pogodbah, je nujno zagotoviti spolno 
nevtralen jezik v vseh institucijah, zato 
Parlament meni, da je „Ombudsperson“ 
primernejše ime za institucijo (v 
slovenščini se moška oblika „varuh“ 
nevtralno uporablja za oba spola, op. 
prev.);

Obrazložitev

Evropski inštitut za enakost spolov opredeljuje spolno nevtralni jezik kot jezik, ki se ne nanaša 
na nobenega od spolov ampak na ljudi na splošno, ne da bi se skliceval na ženske ali moške. 
Spolno nevtralen jezik je generičen izraz, ki se nanaša na uporabo neseksističnega, 
vključujočega ali pravičnega jezika z vidika spolov. Namen spolno nevtralnega jezika je 
preprečiti izbiro besed, ki bi lahko veljale za pristranske, diskriminacijske ali žaljive, če bi 
bilo iz besedila razbrati, da je standard eden od spolov ali družbenih spolov. Uporaba 
pravičnega in vključujočega jezika z vidika spolov prispeva k zmanjšanju stereotipov o spolih, 
spodbujanju družbenih sprememb in večji enakosti spolov. Ker je na položaju varuha 
človekovih pravic prvič ženska, je uporaba moške oblike (v angleščini) neprimerna.
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Predlog spremembe 4

Statut varuha človekovih pravic
Uvodna izjava 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

ker mora imeti varuh človekovih pravic, ki 
lahko deluje tudi na lastno pobudo, dostop 
do vseh sredstev, potrebnih za opravljanje 
svojih nalog; ker so zato institucije in 
organi Skupnosti dolžni varuhu človekovih 
pravic na njegovo zahtevo posredovati vse 
informacije, ki jih od njih zahteva, in brez 
poseganja v dolžnost varuha človekovih 
pravic, da takih informacij ne razkrije; ker 
bi bilo treba dostop do tajnih informacij ali 
dokumentov, zlasti do dokumentov 
občutljive narave v smislu člena 9 Uredbe 
(ES) št. 1049/2001(2) , dovoliti ob 
spoštovanju predpisov o varnosti zadevne 
institucije ali organa Skupnosti; ker bi 
morale institucije ali organi, ki posredujejo 
zaupne informacije ali dokumente iz 
prvega pododstavka člena 3(2), o zaupnosti 
teh informacij ali dokumentov obvestiti 
varuha človekovih pravic; ker bi se moral 
varuh človekovih pravic za namene 
izvajanja predpisov, določenih v prvem 
pododstavku člena 3(2), vnaprej dogovoriti 
z zadevno institucijo ali organom o pogojih 
za ravnanje s tajnimi informacijami ali 
dokumenti in drugimi podatki, za katere 
velja obveznost varovanja poslovne 
skrivnosti; ker varuh človekovih pravic, 
kadar meni, da zahtevane pomoči ne bo 
dobil, to sporoči Evropskemu parlamentu, 
ki ustrezno ukrepa;

ker mora imeti varuh človekovih pravic, ki 
lahko deluje tudi na lastno pobudo, dostop 
do vseh sredstev, potrebnih za opravljanje 
svojih nalog; ker so zato institucije in 
organi Unije dolžni varuhu človekovih 
pravic na njegovo zahtevo posredovati vse 
informacije, ki jih od njih zahteva, in brez 
poseganja v obveznosti varuha človekovih 
pravic iz Uredbe 1049/2001; ker bi bilo 
treba dostop do tajnih informacij ali
dokumentov, zlasti do dokumentov 
občutljive narave v smislu člena 9 Uredbe 
(ES) št. 1049/2001(2) , dovoliti ob 
spoštovanju predpisov o varnosti zadevne 
institucije ali organa Unije; ker bi morale 
institucije ali organi, ki posredujejo zaupne 
informacije ali dokumente iz prvega 
pododstavka člena 3(2), o zaupnosti teh 
informacij ali dokumentov obvestiti varuha 
človekovih pravic; ker bi se moral varuh 
človekovih pravic za namene izvajanja 
predpisov, določenih v prvem pododstavku 
člena 3(2), vnaprej dogovoriti z zadevno 
institucijo ali organom o pogojih za 
ravnanje s tajnimi informacijami ali 
dokumenti; ker varuh človekovih pravic, 
kadar meni, da zahtevane pomoči ne bo 
dobil, to sporoči Evropskemu parlamentu, 
ki ustrezno ukrepa;

Obrazložitev

Jezikovne spremembe, ki so namenjene zagotavljanju nevtralnejšega besedila glede na spol, 
je treba uporabiti v celotnem besedilu. Poleg tega so spremembe potrebne za razjasnitev, da 
varuha človekovih pravic zavezuje Uredba 1049/2001 in v izogib ogrožanja poslovne 
skrivnosti kot posebne kategorije informacij, za katere se domneva zaupnost.
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Predlog spremembe 5

Statut varuha človekovih pravic
Uvodna izjava 7

Veljavno besedilo Predlog spremembe

ker mora Evropski parlament imenovati 
varuha človekovih pravic na začetku 
svojega mandata in za celotno trajanje 
mandata, pri čemer ga izbere med osebami, 
ki so državljani Unije in imajo vsa 
potrebna zagotovila glede neodvisnosti in 
usposobljenosti;

ker mora Evropski parlament imenovati 
varuha človekovih pravic na začetku 
svojega mandata in za celotno trajanje 
mandata, pri čemer ga izbere med osebami, 
ki so državljani Unije in imajo vsa 
potrebna zagotovila glede neodvisnosti in 
usposobljenosti in niso opravljali politične 
funkcije na nacionalni ministrski ravni ali 
v evropskih institucijah;

Predlog spremembe 6

Statut varuha človekovih pravic
Uvodna izjava 10

Veljavno besedilo Predlog spremembe

ker je treba sprejeti predpise v zvezi z 
uradniki in uslužbenci sekretariata varuha 
človekovih pravic, ki mu bodo pomagali, 
ter njegovim proračunom; ker mora biti 
sedež varuha človekovih pravic sedež
Evropskega parlamenta;

ker je treba sprejeti predpise v zvezi z 
uradniki in uslužbenci sekretariata varuha 
človekovih pravic, ki mu bodo pomagali, 
ter njegovim proračunom; ker mora biti 
sedež varuha človekovih pravic na sedežu
Evropskega parlamenta;

Obrazložitev

Sedanji sedež evropskemu varuhu človekovih pravic omogoča učinkovito in neodvisno 
opravljanje nalog.

Predlog spremembe 7

Statut varuha človekovih pravic
Uvodna izjava 11
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

ker mora varuh človekovih pravic sprejeti 
izvedbene določbe za ta sklep; ker je treba 
predpisati tudi nekatere prehodne določbe 
za prvega varuha človekovih pravic, ki je 
imenovan po začetku veljavnosti Pogodbe 
EU –

ker mora varuh človekovih pravic sprejeti 
izvedbene določbe za ta sklep;

Obrazložitev

Ta prehodna določba ni več potrebna, saj Lizbonska pogodba že velja. 

Predlog spremembe 8

Statut varuha človekovih pravic
Člen 1 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Varuh človekovih pravic opravlja 
svoje naloge v skladu s pooblastili, ki jih 
institucijam in organom Skupnosti
podeljujejo Pogodbe.

2. Varuh človekovih pravic opravlja 
svoje naloge v skladu s pooblastili, ki jih 
institucijam in organom Unije podeljujejo 
Pogodbe, zlasti členi 20.2(d), 24 in 228 
Pogodbe o delovanju EU ter člena 41 in 
43 Listine EU o temeljnih pravicah. Cilj 
dejavnosti varuha človekovih pravic je, da 
se v celoti zagotovi spoštovanje pravice do 
dobrega upravljanja ter preglednost in 
demokratičnost pri postopkih odločanja v 
institucijah, organih in agencijah Unije.

Predlog spremembe 9

Statut varuha človekovih pravic
Člen 1 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3. Varuh človekovih pravic ne sme 
posredovati v primerih pred nacionalnimi 
sodišči ali postavljati pod vprašaj 
pravilnost odločitev sodišč.

3. Varuh človekovih pravic ne sme 
posredovati v primerih pred nacionalnimi 
sodišči ali postavljati pod vprašaj 
pravilnosti odločitev sodišč. V skladu s 
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členom 40 statuta Sodišča Evropske unije, 
lahko varuh človekovih pravic posreduje v 
zadevah pred Sodiščem Evropske unije.

Predlog spremembe 10

Statut varuha človekovih pravic
Člen 2 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Vsak državljan Unije ali vsaka 
fizična ali pravna oseba, ki prebiva ali ima 
registriran sedež v eni izmed držav članic 
Unije, lahko na varuha človekovih pravic 
bodisi neposredno bodisi prek poslanca 
Evropskega parlamenta naslovi pritožbo 
glede nepravilnosti v dejanjih institucij in 
organov Unije, z izjemo Sodišča 
Evropskih skupnosti in Sodišča prve 
stopnje, ki delujeta v svoji pravosodni 
funkciji. Varuh človekovih pravic obvesti 
institucijo ali organ v postopku takoj po 
prejemu pritožbe.

2. Vsak državljan Unije ali vsaka 
fizična ali pravna oseba, ki prebiva ali ima 
registriran sedež v eni izmed držav članic 
Unije, lahko na varuha človekovih pravic 
bodisi neposredno bodisi prek poslanca 
Evropskega parlamenta naslovi pritožbo 
glede nepravilnosti v dejanjih institucij in 
organov Unije, z izjemo Sodišča Evropske 
unije in Sodišča prve stopnje, ki delujeta v 
svoji pravosodni funkciji. Varuh 
človekovih pravic obvesti ustrezno 
institucijo ali organ takoj po prejemu 
pritožbe, pri čemer upošteva standarde 
EU za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 11

Statut varuha človekovih pravic
Člen 2 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

4. Pritožba je mogoča v roku dveh let 
od dne, ko se je pritožnik seznanil z 
dejstvi, na katerih pritožba temelji, pred 
tem pa je moral že uporabiti ustrezna 
upravna sredstva pri zadevnih institucijah 
in organih.

4. Pritožba je mogoča v roku treh let 
od dne, ko se je pritožnik seznanil z 
dejstvi, na katerih pritožba temelji, pred 
tem pa je moral že uporabiti ustrezna 
upravna sredstva pri zadevnih institucijah 
in organih.

Obrazložitev

Namen spremembe je omogočiti več časa za vložitev pritožbe, kar je v skladu s trenutnim 
skupnim časovnim obdobjem pri stikih z institucijami.
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Predlog spremembe12

Statut varuha človekovih pravic
Člen 2 – odstavek 7

Veljavno besedilo Predlog spremembe

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

7. Varuh človekovih pravic začasno 
odloži obravnavo pritožbe, če so 
domnevna dejanja predmet sodnega 
postopka. Če se izkaže, da je nepravilnost 
v tem, da institucija, organ, urad ali 
agencija Unije niso pravilno izvršili sodbe 
Sodišča Evropske unije, lahko Varuh 
človekovih pravic poda priporočila.

Predlog spremembe13

Statut varuha človekovih pravic
Člen 2 – odstavek 8

Veljavno besedilo Predlog spremembe

8. Pritožba v zvezi z delovnimi 
razmerji med institucijami in organi Unije 
ter njihovimi uradniki ali drugimi 
uslužbenci se sme poslati varuhu 
človekovih pravic samo v primeru, da je 
zadevna oseba izkoristila že vse možnosti 
za vložitev vlog in pritožb, zlasti postopke 
iz člena 90(1) in (2) Kadrovskih predpisov, 
ter če je rok za odgovore organa, na 
katerega so bile pritožbe naslovljene, že 
potekel.

8. Pritožba v zvezi z delovnimi 
razmerji med institucijami in organi Unije 
ter njihovimi uradniki ali drugimi 
uslužbenci se sme poslati varuhu 
človekovih pravic samo v primeru, da je 
zadevna oseba izkoristila že vse možnosti 
za vložitev vlog in pritožb, zlasti, kadar je 
ustrezno, postopke iz člena 90(1) in (2) 
Kadrovskih predpisov, ali če je rok za 
odgovore organa, na katerega so bile 
pritožbe naslovljene, že potekel, ali če 
druga oseba, ki dela za institucije Unije, 
teh postopkov zaradi svojega statusa ne 
more uporabiti. Posebne izjeme se lahko 
določijo za primere nadlegovanja, zlasti 
spolnega nadlegovanja.
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Predlog spremembe 14

Statut varuha človekovih pravic
Člen 2 – odstavek 9

Veljavno besedilo Predlog spremembe

9. Varuh človekovih pravic čimprej 
obvesti pritožnika o ukrepih, ki jih je 
sprejel v zvezi z njegovo pritožbo. 

9. Varuh človekovih pravic čimprej, 
najkasneje pa v dveh mesecih obvesti 
pritožnika o ukrepih, ki so bili sprejeti v 
zvezi z njegovo pritožbo. 

Predlog spremembe 15

Statut varuha človekovih pravic
Člen 2 – odstavek 9 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

9a. Proti varuhu človekovih pravic je 
mogoče vložiti tožbo zaradi opustitve 
ukrepanja v skladu s členom 265 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe 16

Statut varuha človekovih pravic
Člen 3 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Varuh človekovih pravic na lastno 
pobudo ali po prejemu pritožbe izvede vse 
preiskave, ki se mu zdijo utemeljene, da bi 
pojasnil vse domnevne nepravilnosti v 
dejavnostih institucij in organov 
Skupnosti. O svojih ukrepih obvesti 
pristojno institucijo ali organ, ki mu lahko 
predloži vse koristne pripombe.

1. Varuh človekovih pravic je 
pooblaščen, da na lastno pobudo ali po 
prejemu pritožbe izvede vse preiskave, ki 
se mu zdijo utemeljene, da bi pojasnil vse 
domnevne nepravilnosti v dejavnostih 
institucij in organov Unije, za kar ne 
potrebuje predhodnega dovoljenja.
Zadevna institucija ali organ se lahko v 
ustreznem časovnem okviru obvesti in 
zaprosi za predložitev koristnih pripomb 
ali dokaznega gradiva. 
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Predlog spremembe17

Statut varuha človekovih pravic
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1a. Varuh človekovih pravic lahko brez 
poseganja v svoje redne naloge 
obravnavanja pritožb na lastno pobudo 
opravlja preiskave, ki so bolj strateške 
narave, da bi opredelil in preprečil 
nepravilnosti ter spodbujal dobro upravno 
prakso v institucijah, uradih, organih in 
agencijah Unije in proaktivno obravnaval 
strukturne težave v javnem interesu, ki bi 
lahko vplivale na dobro upravljanje, 
preglednost in demokratični postopek 
odločanja.

Sodeluje lahko v strukturiranem in 
rednem dialogu z institucijami ter pred 
podajo priporočil ali kadarkoli kasneje 
izvede javno posvetovanje, da bi zbral 
informacije in dokaze, prav tako pa lahko 
sistematično preučuje in ocenjuje 
napredek ustrezne institucije.

Predlog spremembe18

Statut varuha človekovih pravic
Člen 3 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Institucije in organi Skupnosti
morajo varuhu človekovih pravic 
posredovati vse informacije, ki jih od njih 
zahteva, in mu omogočiti dostop do 
zadevnih spisov. Dostop do tajnih 
informacij ali dokumentov, zlasti do 
dokumentov občutljive narave v smislu 
člena 9 Uredbe (ES) št. 1049/2001, se 
dovoli ob spoštovanju predpisov o varnosti 
zadevne institucije ali organa Unije.

2. Institucije in organi Unije morajo 
varuhu človekovih pravic posredovati vse 
informacije, ki jih od njih zahteva, in mu 
zagotoviti dostop do zadevnih spisov. 
Dostop do tajnih informacij ali 
dokumentov, zlasti do dokumentov 
občutljive narave v smislu člena 9 Uredbe 
(ES) št. 1049/2001, se dovoli ob 
spoštovanju predpisov o varnosti zadevne 
institucije ali organa Unije.

Institucije ali organi, ki posredujejo zaupne Institucije ali organi, ki posredujejo zaupne 
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informacije ali dokumente iz prejšnjega 
pododstavka, o zaupnosti teh informacij ali 
dokumentov obvestijo varuha.

informacije ali dokumente iz prejšnjega 
pododstavka, o zaupnosti teh informacij ali 
dokumentov vnaprej obvestijo varuha.

Varuh človekovih pravic se za namene 
izvajanja predpisov, določenih v prvem 
pododstavku, vnaprej dogovori z zadevno 
institucijo ali organom o pogojih za 
ravnanje s tajnimi informacijami ali 
dokumenti in drugimi podatki, za katere 
velja obveznost varovanja poslovne 
skrivnosti.

Varuh človekovih pravic se za namene 
izvajanja predpisov, določenih v prvem 
pododstavku, vnaprej dogovori z zadevno 
institucijo ali organom o pogojih za 
ravnanje s tajnimi informacijami ali 
dokumenti.

Dostop do dokumentov, ki izhajajo iz 
države članice in so z zakonom ali 
predpisom opredeljeni za tajne, smejo 
zadevne institucije ali organi dovoliti le, če 
je država članica v to predhodno privolila.

Dostop do dokumentov, ki izhajajo iz 
države članice in so z zakonom ali 
predpisom opredeljeni za tajne, smejo 
zadevne institucije ali organi dovoliti šele
potem, ko so službe varuha človekovih 
pravic v skladu s členom 9 Uredbe 
1049/2001 in ob upoštevanju pravil o 
varnosti ustreznih institucij ali organov 
Unije uvedle ustrezne ukrepe in zaščitne 
ukrepe za ravnanje z dokumenti, ki 
zagotavljajo enakovredno raven 
zaupnosti.

Dostop do drugih dokumentov, ki izhajajo 
iz države članice, pa dovolijo po tem, ko so 
zadevno državo članico s tem seznanili.

Dostop do drugih dokumentov, ki izhajajo 
iz države članice, pa dovolijo po tem, ko so 
zadevno državo članico s tem seznanili.

V obeh primerih in v skladu s členom 4 
varuh človekovih pravic ne sme širiti 
vsebine takih dokumentov.

V obeh primerih in v skladu s členom 4 
mora varuh človekovih pravic spoštovati 
Uredbo 1049/2001. 

Uradniki in drugi uslužbenci institucij in 
organov Skupnosti morajo na zahtevo 
varuha človekovih pravic pričati; še naprej 
jih obvezujejo ustrezne določbe 
Kadrovskih predpisov, zlasti dolžnost 
poslovne skrivnosti.

Uradniki in drugi uslužbenci institucij in 
organov Unije morajo na zahtevo varuha 
človekovih pravic pričati.

Predlog spremembe19

Statut varuha človekovih pravic
Člen 3 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3. Organi držav članic morajo varuhu 
človekovih pravic na njegovo zahtevo prek 

3. Organi držav članic morajo varuhu 
človekovih pravic na zahtevo prek stalnih 
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stalnih predstavništev držav članic v 
Evropskih skupnostih posredovati vse 
informacije, ki bi lahko pomagale pojasniti 
primere nepravilnosti v institucijah ali 
organih Skupnosti, razen če za omenjene
informacije veljajo zakoni ali predpisi o 
tajnosti ali določbe, ki preprečujejo 
njihovo posredovanje. Ne glede na to 
lahko v slednjem primeru zadevna država 
članica dovoli varuhu človekovih pravic, 
da take informacije dobi pod pogojem, če 
se zaveže, da jih ne bo širil.

predstavništev držav članic v Evropski 
uniji posredovati vse informacije, ki bi 
lahko koristile pri pojasnitvi primerov
nepravilnosti v institucijah ali organih 
Unije. Ustrezna država članica lahko 
varuhu človekovih pravic dovoli prejetje
informacije, za katero veljajo zakoni ali 
predpisi o tajnosti, če se predhodno 
dogovorita o ustreznem ravnanju z 
občutljivimi podatki. V vsakem primeru se 
pošlje podroben opis dokumenta.

Predlog spremembe 20

Statut varuha človekovih pravic
Člen 3 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

4. Če varuh človekovih pravic meni, 
da zahtevane pomoči ne bo dobil, to 
sporoči Evropskemu parlamentu, ki 
ustrezno ukrepa.

4. Če varuh človekovih pravic meni, 
da zahtevane pomoči ne bo dobil, to 
sporoči Evropskemu parlamentu, ki 
ustrezno ukrepa, vključno z zagotavljanjem 
navzočnosti varuha človekovih pravic na 
zasedanjih odborov in drugih srečanjih ali 
obravnavah.

Obrazložitev

Namen spremembe je omogočiti večjo navzočnost varuha človekovih pravic v Parlamentu, 
kar že določa člen 220 Poslovnika1. 

Predlog spremembe21

Statut varuha človekovih pravic
Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

                                               
1 Člen 220 : Dejavnosti varuha človekovih pravic

2.   Varuh človekovih pravic lahko obvesti tudi pristojni odbor, če ta to zahteva, ali na lastno pobudo 
nastopi pred njim.
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

4a. Po potrebi lahko varuh človekovih 
pravic pristojni odbor Parlamenta zaprosi, 
da bi v zvezi s svojimi nalogami nastopil 
pred njim ali pa ga k temu pozove odbor. 
Kadar ta prošnja zadeva preiskavo v teku, 
lahko ustrezna institucija zaprosi, da bi 
nastopila skupaj z varuhom ali pa je k 
temu pozvana. 

Predlog spremembe 22

Statut varuha človekovih pravic
Člen 3 – odstavek 6

Veljavno besedilo Predlog spremembe

6. Če varuh človekovih pravic ugotovi 
nepravilnost, to sporoči pristojni instituciji 
ali organu in po potrebi predlaga osnutek 
priporočil. Tako obveščena institucija ali 
organ v roku treh mesecev pošlje varuhu 
človekovih pravic podrobno mnenje.

(Ne zadeva slovenske različice.)    

Predlog spremembe 23

Statut varuha človekovih pravic
Člen 3 – odstavek 7

Veljavno besedilo Predlog spremembe

7. Nato varuh človekovih pravic 
pošlje poročilo Evropskemu parlamentu in 
pristojni instituciji ali organu. V svojem 
poročilu lahko da priporočila. Pritožnika 
obvesti o izidih svojih preiskav, o mnenju 
pristojne institucije ali organa ter o 
morebitnih priporočilih varuha človekovih 
pravic.

7. Nato varuh človekovih pravic 
pošlje poročilo Evropskemu parlamentu in 
pristojni instituciji ali organu. Varuh 
človekovih pravic lahko v poročilu da 
priporočila. Pritožnika obvesti o izidih 
svojih preiskav, o mnenju pristojne 
institucije ali organa ter o morebitnih 
priporočilih varuha človekovih pravic. Po 
potrebi lahko varuh človekovih pravic 
zaprosi, da bi nastopil na plenarnem 
zasedanju Parlamenta ali pa je k temu 



PE623.941v02-00 16/25 AD\1170125SL.docx

SL

pozvan. 

Predlog spremembe 24

Statut varuha človekovih pravic
Člen 3 – odstavek 8

Veljavno besedilo Predlog spremembe

8. Na koncu vsakega letnega 
zasedanja varuh človekovih pravic predloži 
Evropskemu parlamentu poročilo o izidih 
svojih preiskav.

8. Na koncu vsakega letnega 
zasedanja varuh človekovih pravic predloži 
Evropskemu parlamentu poročilo o izidih 
svojih preiskav, vključno z oceno o 
ustreznosti sredstev, ki so varuhu 
človekovih pravic na voljo za opravljanje 
nalog.

Obrazložitev

Namen spremembe je poskusiti zagotoviti ustrezno raven sredstev v zvezi s postopkom, ki je v 
členu 11(2) obstoječega statuta določen glede števila osebja, ki dela za varuha človekovih 
pravic.

Predlog spremembe 25

Statut varuha človekovih pravic
Člen 3 – odstavek 8 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

8a. Varuh človekovih pravic lahko 
Evropskemu uradu za boj proti goljufijam 
in Evropskemu javnemu tožilstvu predloži
dokaze, ki potrjujejo neustrezno uporabo 
sredstev iz proračuna EU, v nadaljnjo 
preiskavo in vzpostavitev strateškega 
partnerstva;

Predlog spremembe 26

Statut varuha človekovih pravic
Člen 4 – odstavek 1
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Varuh človekovih pravic in 
njegovo osebje, za katerega se uporabljata 
člen 287 Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti in člen 194 Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti za 
atomsko energijo, ne smejo širiti 
informacij ali dokumentov, ki so jih 
pridobili med preiskavami. Brez 
poseganja v odstavek 2 še zlasti ne smejo 
širiti tajnih informacij ali dokumentov, 
poslanih varuhu človekovih pravic, 
predvsem dokumentov občutljive narave v 
smislu člena 9 Uredbe (ES) št. 1049/2001, 
ali dokumentov s področja uporabe 
zakonodaje Unije o varstvu osebnih 
podatkov ter vseh informacij, ki bi lahko 
škodile pritožniku ali drugim vpletenim 
osebam.

črtano

Obrazložitev

Varuha človekovih pravic tako kot vse druge institucije zavezuje Uredba 1049/2001, zato bi 
bilo treba besedilo ustrezno spremeniti, ne pa izdelati dodatno izjemo, ki bi veljala posebej za 
preiskave varuha človekovih pravic.

Predlog spremembe 27

Statut varuha človekovih pravic
Člen 4 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 4a

1. Varuh človekovih pravic in 
njegovo osebje obravnavajo zahteve za 
dostop javnosti do dokumentov v skladu s
pogoji in omejitvami iz Uredbe (ES) št. 
1049/2001. Glede pritožb v zvezi s pravico 
do javnega dostopa do uradnih 
dokumentov varuh človekovih pravic po 
ustrezni analizi in potrebnem premisleku 
izda priporočilo o razkritju ali nerazkritju 
zadevnih dokumentov, na kar se ustrezna 
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institucija, agencija ali organ odzove v 
rokih, določenih z Uredbo 1049/2001.

2. Če ustrezna institucija ne upošteva 
priporočila, naj dokumente razkrije, svojo 
zavrnitev ustrezno utemelji. Varuh 
človekovih pravic lahko morebitno 
zavrnitev predloži Sodišču Evropske unije 
ter zahteva uporabo hitrega postopka iz 
njegovega poslovnika.

Predlog spremembe 28

Statut varuha človekovih pravic
Člen 5 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Varuh človekovih pravic lahko, 
kolikor to prispeva k učinkovitejšim 
raziskavam ter boljši zaščiti pravic in 
interesov oseb, ki se pri njem pritožijo, 
sodeluje z istovrstnimi organi v določenih 
državah članicah, in sicer pod pogojem, da 
ravna skladno z veljavno nacionalno 
zakonodajo. Varuh človekovih pravic pri 
tem ne sme zahtevati dokumentov, do 
katerih na podlagi člena 3 sicer nima 
dostopa.

1. Varuh človekovih pravic lahko, 
kolikor to prispeva k učinkovitejšim 
raziskavam ter boljši zaščiti pravic in 
interesov oseb, ki se pri njem pritožijo, 
sodeluje z istovrstnimi organi v določenih 
državah članicah, in sicer pod pogojem, da 
ravna skladno z veljavno nacionalno 
zakonodajo. Varuh človekovih pravic 
lahko izjemoma zahteva vpogled v 
dokumente, ki sicer na podlagi člena 3 
niso dostopni.

Predlog spremembe 29

Statut varuha človekovih pravic
Člen 5 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 5a

1. Varuh človekovih pravic v skladu s 
členom 22 Kadrovskih predpisov redno 
ocenjuje politike in pregleduje postopke, 
ki se uporabljajo v ustreznih institucijah, 
organih in agencijah EU, po potrebi pa 
oblikuje tudi konkretna priporočila za 
izboljšave, s katerimi bi se zagotovila 
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popolna zaščita žvižgačev.

2. Varuh človekovih pravic je lahko 
naprošen, da morebitnim žvižgačem 
zaupno zagotovi informacije, 
nepristranski nasvet in strokovna 
navodila v zvezi s področjem uporabe 
ustreznih določb v zakonodaji Unije. 
Uvede lahko tudi preiskave na podlagi 
prejetih informacij, če bi opisana praksa 
predstavljala nepravilnost v Uniji. V ta 
namen je mogoče opustiti veljavne 
kadrovske določbe. 

Predlog spremembe 30

Statut varuha človekovih pravic
Člen 5 b (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 5b

1. Varuh človekovih pravic redno 
pregleduje postopke v zvezi z 
administrativnim upravljanjem institucij, 
organov in agencij Unije in ocenjuje, ali 
se z njimi učinkovito preprečujejo primeri 
navzkrižja interesov, s čimer zagotavlja 
nepristranskost in popolno spoštovanje 
pravice do dobrega upravljanja.

2. Varuh človekovih pravic lahko 
ugotavlja in ocenjuje morebitne primere 
navzkrižja interesov na vseh ravneh, ki bi 
lahko predstavljali vir nepravilnosti – v 
tem primeru pripravi posebne sklepe, 
Parlament pa se obvesti o ugotovitvah.

Predlog spremembe 31

Statut varuha človekovih pravic
Člen 6 – odstavek 2
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Evropski parlament izbere varuha 
človekovih pravic med osebami, ki so 
državljani Unije, imajo polne državljanske 
in politične pravice in vsa potrebna 
zagotovila neodvisnosti ter izpolnjujejo 
pogoje za izvajanje najvišje sodniške 
funkcije v svoji državi ali imajo priznano 
znanje in izkušnje za opravljanje nalog 
varuha človekovih pravic.

2. Evropski parlament izbere varuha 
človekovih pravic med osebami, ki so 
državljani Unije, imajo polne državljanske 
in politične pravice in vsa potrebna 
zagotovila neodvisnosti, v preteklih treh 
letih niso bili člani nacionalnih vlad ali 
institucij Unije ter izpolnjujejo pogoje 
nepristranskosti, ki so potrebni za 
izvajanje najvišje sodniške funkcije v 
njihovi državi ali imajo priznano znanje in 
izkušnje za opravljanje nalog varuha 
človekovih pravic.

Predlog spremembe 32

Statut varuha človekovih pravic
Člen 8 

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 8 Člen 8

Varuha človekovih pravic, ki ne izpolnjuje 
več pogojev za opravljanje svojih dolžnosti 
ali je zagrešil hujšo kršitev, lahko Sodišče 
Evropskih skupnosti na zahtevo 
Evropskega parlamenta razreši.

Varuha človekovih pravic, ki ne izpolnjuje 
več pogojev za opravljanje svojih dolžnosti 
ali je zagrešil hujšo kršitev, lahko Sodišče 
Evropske unije na zahtevo Evropskega 
parlamenta razreši, potem ko so ga 
zaslišali pristojni odbori.

Obrazložitev

Dodatek še enega koraka v postopku, da bi glede na naravo institucije in ključno vlogo, ki jo 
igra v odnosu do državljanov EU, zagotovili z vidika javnosti razpravo. Ta bi morala potekati 
pred institucijo, ki je primarno odgovorna za imenovanje varuha človekovih pravic, torej 
Parlamentom.

Predlog spremembe 33

Statut varuha človekovih pravic
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

1a. Varuh človekovih pravic bi si 
moral prizadevati za enakost spolov v 
sestavi sekretariata in osebja.

Obrazložitev

Kodifikacija nevtralnosti z vidika spola v uradu varuha človekovih pravic, ki se v praksi 
običajno že uporablja.

Predlog spremembe 34

Statut varuha človekovih pravic
Člen 12 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 12a

1. Varuh človekovih pravic brez 
odlašanja preveri, ali so institucije, organi 
in agencije Unije ustrezno ravnale v 
primerih kakršnega koli nadlegovanja in 
pri tem uporabile postopke, določene za 
primere pritožb. Varuh človekovih pravic 
v zvezi s tem oblikuje posebne sklepe.

2. Varuh človekovih pravic znotraj 
svojega sekretariata imenuje osebo ali 
strukturo s strokovnim znanjem na 
področju nadlegovanja, ki lahko po 
potrebi svetuje zaposlenim v institucijah 
in drugim delavcem. Oceni postopke, ki se 
uporabljajo za preprečevanje kakršnega 
koli nadlegovanja v institucijah, organih 
in agencijah Unije, ter mehanizme za 
kaznovanje odgovornih oseb ter oblikuje 
ustrezne sklepe o tem, ali so postopki 
skladni z načeli sorazmernosti, 
primernosti in odločnosti ter žrtvam 
zagotavljajo učinkovito zaščito in 
podporo.
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Predlog spremembe 35

Statut varuha človekovih pravic
Člen 13

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 13 Člen 13

Sedež varuha človekovih pravic je sedež
Evropskega parlamenta.

Sedež varuha človekovih pravic je na 
sedežu Evropskega parlamenta.

Obrazložitev

Sedanji sedež evropskemu varuhu človekovih pravic omogoča učinkovito in neodvisno 
opravljanje nalog.

Predlog spremembe 36

Statut varuha človekovih pravic
Člen 15

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 15 črtano

Prvi varuh človekovih pravic, imenovan 
po začetku veljavnosti Pogodbe EU, je 
imenovan za preostanek parlamentarnega 
mandata.

Obrazložitev

Zastarela določba.

Predlog spremembe 37

Statut varuha človekovih pravic
Člen 17

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 17 Člen 17
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Ta sklep se objavi v Uradnem listu 
Evropskih skupnosti . Veljati začne na dan 
objave.

Ta uredba se objavi v Uradnem listu 
Evropske unije. Veljati začne na dan 
objave.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 1 in 2. To je nov zavezujoč zakonodajni akt v obliki uredbe v skladu 
z določbami Lizbonske pogodbe, kjer je bila nomenklatura „Skupnost“ in njena zakonitost 
nadomeščena z „Unijo“.
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INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja 21.11.2018

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

16
0
8

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Andrea Cozzolino, Pál 
Csáky, Miriam Dalli, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, 
Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Ana Miranda, 
Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Eleni Teoharus 
(Eleni Theocharous), Cecilia Wikström

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Urszula Krupa, Kostadinka Kuneva, Julia Pitera, Ángela Vallina

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Asim Ademov, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu
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POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE
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Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström, 

Urszula Krupa, Notis Marias, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0 -

8 0

PPE Asim Ademov, Pál Csáky, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Julia 
Pitera, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

Uporabljeni znaki:
+ : za
- : proti
0 : vzdržani
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