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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor:

– da v svoj predlog resolucije vključi naslednjo pobudo:

A. ker predstavlja za Evropsko unijo danes veliko težavo dejstvo, da državljani dvomijo v 
njeno legitimnost;

B. ker morajo biti vsa dejanja Unije skladna z načelom pravne države;

C. ker člen 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah priznava pravico do dobrega 
upravljanja kot temeljno pravico državljanov;

D. ker kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je pripravil Evropski varuh 
človekovih pravic in 6. septembra 20011 potrdil Parlament, predstavlja dobro podlago za 
novo uredbo, tako kot tudi priporočilo Sveta Evrope o dobrem upravljanju;

1. poziva Komisijo, naj na podlagi člena 298 Pogodbe o delovanju Evropske unije predloži 
predlog uredbe, ki bo določala minimalne standarde kakovosti in postopkovna jamstva, ki 
bi jih morale upoštevati vse institucije, organi, uradi in agencije Unije;

– da v prilogo k svojemu predlogu resolucije vključi naslednje pobude:

2. uredba bi morala zagotoviti jamstvo in določiti podrobnejša postopkovna pravila, da bi 
zagotovili spoštovanje temeljnih načel dobrega upravljanja, in sicer zakonitosti in pravne 
varnosti, sorazmernosti, nepristranskosti in pravičnosti, upravičenih pričakovanj in 
enakosti;

3. javni uslužbenci Evropske unije bi se morali ravnati po načelu zagotavljanja storitev, kar 
pomeni, da bi morali delovati v duhu služenja državljanom, na primer z nasveti 
državljanom in odgovori na njihova vprašanja, pri čemer bi pisno navedli razloge za 
sprejete odločitve in pravna sredstva, ki so na voljo vsem zadevnim osebam;

4. splošna obveznost ukrepanja v razumnem roku institucij, organov, uradov in agencij bi 
morala biti določena v ustreznih postopkovnih pravilih;

5. v postopkovnih pravilih je treba zagotoviti, v skladu s točko (a) člena 41(2) Listine o 
temeljnih pravicah, da bo zadevna oseba pred kakršnim koli posamičnim ukrepom, ki bi 
nanjo imel negativen vpliv, zaslišana;

6. pravico državljanov do obveščenosti bi bilo treba uresničevati s pravilom, ki bi od 
institucij, organov, uradov in agencij zahtevalo, da državljanom sporočijo vse 

                                               
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. septembra 2001 o posebnem poročilu Evropskega varuha 

človekovih pravic Evropskemu parlamentu na podlagi preiskave na lastno pobudo o obstoju in javnem 
dostopu do kodeksa dobrega ravnanja javnih uslužbencev v različnih institucijah in organih Skupnosti (UL C 
72 E, 21.03.2002, str. 331).
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informacije, ki bi jih ti lahko potrebovali za zaščito svojih pravic, ter z zagotavljanjem
dostopa do dokumentov v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 
1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije1, vključno s pravico do dostopa do njihovega lastnega 
spisa; institucije, organi, uradi in agencije bi morali biti dolžni voditi register svojih 
dokumentov;

7. ker ima v skladu s točko (d) člena 20(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije vsak 
državljan pravico, da sam izbere uradni jezik Unije, ki ga želi uporabljati v korespondenci 
z upravo Unije, bi moral biti jezik, ki ga institucije uporabljajo v korespondenci z 
državljani, jasen in razumljiv.

                                               
1 UL L 145, 31.05.2001, str. 43.
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OBRAZLOŽITEV

Minevata dve leti in pol od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. Člen 298 o dobrem 
upravljanju je edini novi člen Lizbonske pogodbe, v zvezi s katerim Komisija še ni sprejela 
nikakršnih ukrepov. Zdaj je čas za ukrepanje.

Zaupanje v upravo bi bilo mogoče bistveno povečati s pripravo upravnega kodeksa, ki bi se 
uporabljal za vse institucije EU ter opredeljeval načela in prakse dobrega upravljanja. Člen 
298 Lizbonske pogodbe predvideva pripravo take uredbe, in sicer pravi, da „Institucije, 
organe, urade in agencije Unije pri izvajanju njihovih nalog podpira odprta, učinkovita in 
neodvisna evropska uprava. V skladu s kadrovskimi predpisi in pogoji za zaposlitev, 
sprejetimi na podlagi člena 336, Evropski parlament in Svet z uredbami, sprejetimi po 
rednem zakonodajnem postopku, v ta namen sprejmeta ustrezne določbe.“

Člen 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah opredeljuje pravico državljanov do 
dobrega upravljanja. V skladu s tem členom ima vsakdo pravico, da institucije, organi, uradi 
in agencije Unije njegove zadeve obravnavajo nepristransko, pravično in v razumnem roku. 
Člen tudi določa pravico državljanov do zaslišanja, dostopa do lastnih spisov, nadomestila za 
škodo in stika z institucijami v enem od jezikov Pogodb, pa tudi obveznost uprave, da navede 
razloge za svoje odločitve. 

Ta seznam pravic, skupaj z obstoječimi smernicami o dobrem upravljanju, predstavlja 
podlago za preoblikovanje tega predloga v uredbo. Dober primer takih smernic je evropski 
kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je pripravil Evropski varuh človekovih 
pravic in leta 2001 potrdil Evropski parlament. Kot izhodiščno besedilo za uredbo bi bilo 
mogoče uporabiti tudi priporočila Sveta Evrope o dobrem upravljanju. 

Upravna uredba bi se morala uporabljati za vse institucije, organe in agencije EU. Vendar pa 
se ne more uporabljati za države članice, ko te izvajajo odločitve EU.

Legitimnost je odvisna od državljanov, ki verjamejo, da lahko prek demokratičnih procesov 
odločanja vplivajo na politike EU, in od vzpostavitve zaupanja v pravičnost in neodvisnost 
uprave EU.

Opredelitev uredbe za upravne postopke ustvarja občutek varnosti, tako za državljane kot tudi 
za uradnike Unije, katerim bo uredba nudila podporo pri opravljanja njihovih dolžnosti. Akt o 
dobrem upravljanju bo služil tudi kot temelj za Sodišče Evropske unije, saj to obravnava 
zadeve, povezane z upravo v Uniji.

Trenutno obstajajo različne smernice za posamezne sektorje, ki se uporabljajo za upravni 
postopek. Obstajajo na področjih, kot so konkurenčna politika, regionalna politika in 
potrošniška politika. Problem pri teh pravilih je, da obstajajo na številnih različnih področjih 
zakonodaje EU, ni pa celovite zakonodaje o tej temi. 

Odprtost je nujni del dobrega upravljanja. Je tudi najpomembnejši dejavnik pri vzpostavljanju 
zaupanja. Pravila o dostopu do dokumentov (1049/2001) so že vrsto let odprta za pregled s 
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strani Evropskega parlamenta in Evropskega sveta. Jasno je, da mora biti prihodnji akt o 
upravi skladen z določbami te uredbe. Vendar pa bi meje uredbe v nekaterih ozirih moral 
preseči. Na primer zahteva, da se registrira dokumentacija, ki ni vključena v Uredbo 
1049/2001, bi morala biti vključena v akt o upravi.

Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je pripravil Evropski varuh 
človekovih pravic, izraža mišljenje, da bi uprava institucij EU morala biti skladna z 
določenimi načeli služenja državljanom. V skladu s kodeksom je dolžnost uradnikov, da 
naredijo vse, da državljanom pomagajo pri njihovi interakciji z institucijami. To zahteva 
odgovarjanje na vprašanja državljanov, njihovo usmerjanje na ustrezne organe in spoštljivo 
ravnanje.

Ena največjih težav, s katero se srečajo državljani v komunikaciji z upravo EU, je njen jezik. 
Čeprav Pogodba zahteva, da imajo državljani možnost z institucijami komunicirati v katerem 
koli uradnem jeziku EU, to ne pomeni nujno, da je jezik razumljiv. Zapleten pravni in 
uradniški jezik postane še manj razumljiv, če je preveden v drug jezik. Za uradnike v 
institucijah EU bi bilo treba zagotoviti usposabljanje na področju uporabe razumljivega 
jezika. 


