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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EGS, Euratom) št. 354/83 v zvezi z 
deponiranjem arhivskega gradiva institucij pri Evropskem univerzitetnem inštitutu v 
Firencah
(COM(2012)0456 – C7-0000/2013 – 2012/0221(APP))

(Posebni zakonodajni postopek – odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga uredbe Sveta (COM(2012)0456),

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 352 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (C7-0000/2013),

– ob upoštevanju člena 81(1) Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za kulturo in izobraževanje in mnenja Odbora za 
ustavne zadeve (A7-0000/2013),

1. odobri predlog uredbe Sveta;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 
nacionalnim parlamentom.
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OBRAZLOŽITEV

Zgodovinski arhivi institucij EU so pomemben vir informacij o zgodovini in dediščini 
Evropske unije. Zato je bistvenega pomena, da se zagotovi dostop do gradiva za javno 
uporabo in ohranijo informacije o institucijah EU ter spodbujajo raziskave o zgodovini 
evropskega povezovanja.

V skladu z Uredbo Sveta (EGS, Euratom) št. 354/83 z dne 1. februarja 19831 morajo 
institucije ustanoviti zgodovinske arhive in jih 30 let po nastanku dokumenta odpreti za 
javnost. Mesto deponiranja arhivov EU v uredbi ni določeno.

Leta 1984 so se Evropski parlament, Svet in Komisija dogovorili, da bodo deponirali svoje 
arhivsko gradivo pri Evropskem univerzitetnem inštitutu (v nadaljnjem besedilu: EUI) v 
Firencah, Evropske skupnosti, ki jih zastopa Komisija, in EUI so nato decembra 1984 sklenile 
posebno pogodbo o pogojih deponiranja. Iz pogodbe tudi izhaja, da italijanska vlada EUI 
trajno in brezplačno daje na voljo ustrezne prostore za hranjenje arhivskega gradiva.

Predlog uredbe Sveta, ki ga Evropski parlament v okviru postopka odobritve (člen 81(1) 
Poslovnika) trenutno preučuje, zagotavlja trdnejši pravni in finančni okvir za sodelovanje med 
EU in EUI. Hkrati pa krepi vlogo EUI, katerega naloga je upravljanje arhivskega gradiva 
institucij EU. 

Vsebinsko gledano predlog ne spreminja ključnih elementov Uredbe 354/83, kot sta 
opredelitev historičnega gradiva ter kdaj in kateri dokumenti se odprejo za javnost. Predlog 
določa omejene spremembe obstoječe uredbe, kot so obveznost, da vsaka institucija EU (z 
izjemo Sodišča in Evropske centralne banke) deponira svoje arhivsko gradivo pri EUI, načelo, 
da vsaka institucija ohrani lastninsko pravico na svojem arhivskem gradivu, sistem 
financiranja upravljanja arhivskega gradiva, varstvo osebnih podatkov, ki jih vsebuje arhivsko 
gradivo, in dajanje arhivskega gradiva na voljo javnosti z elektronskimi sredstvi, kadar koli je 
mogoče. 

Poročevalka bi ob tej priložnosti rada poudarila dobro medinstitucionalno sodelovanje na tem 
področju.

Še zlasti želi opozoriti na nekatere spremembe tega predloga, za katere meni, da so dokaj 
pozitivne, kar zadeva financiranje, varstvo podatkov in digitalizacijo. 

Predlog jasno določa obveznost financiranja EUI iz splošnega proračuna Unije s prispevki 
vseh institucij, ki deponirajo gradivo, ter kaže, da bodo finančni prispevki krili stroške 
upravljanja arhivskega gradiva, ne pa tudi stroške zagotavljanja stavb in skladiščnih 
prostorov, ki jih krije italijanska vlada.

Predlagani pristop delitve stroškov temelji na merilu, da bo obseg prispevkov sorazmeren 
„velikosti načrtovanega arhiva vsake institucije, ki deponira arhivsko gradivo” (člen 8.10). To 
merilo se zdi koristno za Evropski parlament, saj njegov finančni prispevek glede na njegovo 

                                               
1 UL L 43, 15.2.1983, str. 1.



PR\931354SL.doc 7/7 PE507.989v01-00

SL

velikost ne bo znaten, čeprav bo arhivsko gradivo verjetno deponiral v velikih količinah. 

Poročevalka je zadovoljna z izrecno formulacijo, da „kadar koli je mogoče, institucije dajo 
svoje arhivsko gradivo na voljo javnosti z elektronskimi sredstvi, vključno z digitaliziranimi 
in digitalno generiranimi arhivi, ter lajšajo njihovo uporabo prek spleta” (člen 9.1). S tem so 
upoštevane sedanje razmere procesa digitalizacije, ki med posameznimi institucijami EU ni 
poenoten. Poleg tega predlog sedaj, ko se evropski arhivi soočajo z izzivi digitalne dobe, 
spodbuja institucije EU k nadaljevanju digitalizacije. 

Predlog v zvezi z občutljivim vprašanjem varstva podatkov pojasnjuje predpise, ki veljajo za 
arhive. Predlog za primer, ko bi v arhivih ostali osebni podatki, poudarja vlogo EUI kot 
„obdelovalca“ osebnih podatkov, skladno z Uredbo (ES) št. 45/20011 in navodili institucij 
EU, ki deponirajo arhivsko gradivo. 

Besedilo nadalje priznava evropskega nadzornika za varstvo podatkov kot organ, ki ima v 
skladu z Uredbo 45/2001 pooblastila za nadzor nad institucijami EU. 

Glede na zgoraj zapisano poročevalka priporoča, da se predlagani akt na plenarnem zasedanju 
odobri.
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