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... Zato praksa ni bila ustrezno posodobljena.
7. Če bi upoštevali zgolj letna poročila institucij, bi bilo vse videti v najlepšem redu. Zorni 
kot pa je drugačen, če upoštevamo delo evropskega varuha človekovih pravic, ki je pri 
razumevanju preglednosti v kontekstu EU poudarek na individualnem in pasivnem
(pravna pravica vseh državljanov, da dostopajo do nekaterih dokumentov) nadomestil z 
mnogo širšo in proaktivno dolžnostjo uprave EU, da zagotavlja dejansko dostopnost 
informacij o svojih politikah in ukrepih. Nepravilnosti so bile opredeljene kot delovanje 
javnega organa, ki ni v skladu z zanj zavezujočimi pravili ali načeli.. Pritožnik lahko na 
varuha človekovih pravic naslovi pritožbo, tudi če nima pravnega interesa oziroma ni bil 
osebno prizadet zaradi nepravilnosti. Možnost pritožb actio popularis je pomembna 
postopkovna pot, ki med državljani in upravo EU vzpostavlja nizkopražni vmesnik ter 
državljanom omogoča , da sprožijo postopek odgovornosti. Varuh človekovih pravic skladno 
z izvedbenimi pravili po svojih najboljših močeh sodeluje z ustreznimi institucijami pri 
iskanju sporazumne rešitve za odpravo nepravilnosti in ugoditev pritožniku.

8. Varuh človekovih pravic institucije ne more prisiliti v privolitev, prav tako ne sme vprašanj 
v zvezi s pravnimi zadevami (v imenu pritožnika) predložiti sodiščem v Luksemburgu1. 
Vseeno pa ima posebej pomembno vlogo pri zagotavljanju preglednosti v EU. V sedanjem 
času je približno tretjina njegovih poizvedb povezana s pomanjkanjem preglednosti, 
vključno z zavračanjem posredovanja informacij2. V začetnih letih je varuh človekovih 
pravic pri svojem delu uporabljal precej praven pristop in dajal več poudarka strukturnim 
vidikom načina, kako so nekatere institucije, zlasti Svet in Komisija, dajale ali ne dajale 
informacije na voljo3. Varuh se kot razsodnik v boju proti nepravilnostim zavzema za 
preglednost, saj dobro upravljanje in kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev z 
oblikovanjem pravil in smernic4 pomagata promovirati preglednost. Posebne pravice mu 
omogočajo dostop do upravnih spisov in objavo spisov med postopkom. Zato so te pravice 
morebiti najučinkovitejši mehanizem za odpiranje zaprtih upravnih krogov in preseganje stare 
birokratske logike o omejeni dostopnosti informacij. Če upoštevamo stroške, povezane z bolj 
formalno „pravno“ potjo, te pravice lahko tudi zagotavljajo alternativno pot, po kateri 
posamezniki iz prebivalstva dostopajo do dokumentov. Varuh človekovih pravic tako deluje 

                                               
1 Dolgotrajna zadeva Bavarian Lager je dober primer tega, da tudi zelo močno priporočilo in naknadno posebno 
poročilo Evropskemu parlamentu ter jasna ugotovitev nepravilnosti niso imeli vpliva na ravnanje institucije 
(Komisije), ki je bila obtožena nepravilnosti. In res, potrebna sta bila dva primera na sodišču, katerih obravnava 
je trajala šest let, da je bila na najvišji sodni instanci izdana sodba o tem, kako pravilno razlagati zapleten odnos 
med dostopnostjo dokumentov na eni strani in varstvom podatkov ter pravice do zasebnosti na drugi strani. Zelo 
dolgotrajen postopek pred sodišči (v zvezi z zapisnikom seje, ki je bila sklicana 14 let prej!) si bodo lahko 
privoščili le premožni, prepirljivi in trdovratni pritožniki.
2 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2010 o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega 
varuha človekovih pravic za leto 2009 (P7_TA(2010)0435) (na voljo na e-naslovu 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0435+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN).
3 Pregled dejavnosti varuha človekovih pravic v zvezi s tem najdete v Ian Harden, The European Ombudsman's 
efforts to increase openness in the Union (Prizadevanja varuha človekovih pravic za povečanje preglednosti v 
Uniji) v publikaciji založbe Veerie Deckmyn Increasing transparency in the European Union (Povečanje 
preglednosti v Evropski uniji), Maastricht, European Institute of Public Administration (Evropski inštitut za 
javno upravo), 2002, str. 123-145, na strani 130 in naslednjih straneh.
4 Evropski varuh človekovih pravic, Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev, na voljo najnovejša 
različica na e-naslovu http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.faces.
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kot pomemben katalizator za odprtost in preglednost1.
9. Pregled primerov nepravilnosti, ki ga opravi varuh, zagotavlja pravna sredstva zoper 
kršitve glede udeležbe, ki presegajo čisti pravni formalizem. Varuh človekovih pravic je 
na primer potrdil, da ima pooblastila za pregled skladnosti z minimalnimi standardi glede 
posvetovanja, ki jih je sprejela Komisija, ter izrazil pripravljenost, da bo ta pregled proaktivno 
opravil2. Upravne prakse, ki so se izognile sodni reviziji, je torej možno pregledati. Z razliko 
od sodišč lahko varuh človekovih pravic prispeva k odpravi nekaterih napak, ki se glede 
posvetovanja še pojavljajo v praksi Komisije. Ta prispevek pa je seveda nujno omejen zaradi 
področja uporabe minimalnih standardov glede posvetovanja3.
10. Ko zunanji kritiki institucijam očitajo nepripravljenost za povečanje preglednosti njihovih 
dejavnosti, jim te naštevajo vse pobude, ki so jih sprejele zaradi večje preglednosti svojega 
dela. Nekateri od teh ukrepov so zelo koristni, na primer prenašanje sej Sveta ministrov ob 
sprejemanju zakonodaje ali sestankov parlamentarnih odborov prek spleta. Tudi take 
pozitivne pobude pa včasih prinašajo zmedo zaradi pomanjkanja usklajenosti in 
povezljivosti, in to kljub temu, da bi morale institucije delovati skupaj. Najbolj presenetljivo 
je pomanjkanje skupnega informacijskega modela za registre institucij ali za njihova spletna 
mesta, pa tudi za informacijske aplikacije, pri katerih se uporabljajo podatki, povezani s 
potekom dela v institucijah. Nedavni zunanji prispevek za delovno skupino Evropskega 
parlamenta je pokazal, da večina državljanov EU uporablja internetne splošne iskalnike, kot je 
Google, zato včasih najdejo dokument ali informacijo, ki jo iščejo, včasih pa ne.
Ti pasivni uporabniki, kot jih lahko imenujemo, bodo imeli veliko korist od aktivne manjšine, 
v ospredju katere so pogosto zelo kritični uporabniki, ki pregledujejo razne registre in včasih 
dokaj sistematično zahtevajo, da institucije objavijo registrirane, vendar nedostopne 
dokumente na internetu.
Včasih se pojavljajo napačne trditve, ki ne upoštevajo vloge te aktivne manjšine, in sicer da 
so pravni predpisi o dostopu do dokumentov nepomembni, saj javnost relativno slabo 
izkorišča svojo pravno pravico do dostopa do dokumentov, poleg tega pa je vrsta uporabnikov 
omejena (večinoma študenti (40%) in pravniki(8.8%))4.

11. V skladu s pristopom t.i. akta o svobodi informacij se vse bolj uveljavlja mnenje, da so 
institucije, pa tudi telesa in organi v okviru EU, dolžni dati na voljo na internetu informacije o 
svojih nalogah, organizacijski strukturi, dejavnostih, dnevnih redih sestankov, pa tudi 
informacije o najpomembnejših obravnavanih dokumentih. Razdrobljenost teh informacij je v 
različnih institucijah, pogosto pa celo znotraj samih institucij, različna. 
V zadnjih letih pa je zahvaljujoč uvedbi registrov dokumentov, zlasti v Svetu in Komisiji, na 
internetu na voljo več dokumentov tudi že v zgodnji fazi postopka odločanja, med drugim tudi 
taki, ki niso nujno objavljeni drugje.
Zlasti Komisija je v zadnjih letih vzpostavila več specifičnih registrov dokumentov. Ti 
                                               
1 Glej tudi Carol Harlow Transparency in the European Union: weighing the public and private interest 
(Preglednost v Evropski uniji: tehtanje javnega in zasebnega interesa) v publikaciji založbe Jan Wouters, Luc 
Verhey in Phiiipp Kiiver, European constitutionalism beyond Lisbon (Evropski konstitucionalizem po Lizboni) 
Antwerp, Intersentia, 2009, str. 209–238.
2 Glej sklep varuha človekovih pravic o pritožbi št. 948/2004/OV zoper Komisijo (4.5.2005), odstavki 1.1 do 1.4, 
3.8 in 3.18, ter sklep varuha človekovih pravic o pritožbi št. 3617/2006/JF zoper Komisijo (3.7.2008).
3 Glede teh omejitev glejte članek Joane Mendes, Participation in EU rulemaking (Udeležba pri oblikovanju 
pravil EU), cit. poglavje 3, pododdelek 3.3.3.
4 Glej na primer Lorenzo Cotino Theory and Reality of Public Access to EU Information (Teorija in praksa javne 
dostopnosti informacij EU).
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vključujejo zelo podroben komitološki register1 in druga specifična spletna mesta raznih 
generalnih direktoratov, ter specifične registre strokovnih skupin. Ob upoštevanju teh 
pozitivnih premikov pa zbuja občutek nemoči dejstvo, da deset let po začetku veljavnosti 
Uredbe (ES) št. 1049/2001 in po tem, ko so institucije EU porabile na stotisoče evrov, še 
vedno nimamo niti skupnega pristopa niti metapodatkov, ki bi spremljali istovrstne 
dokumente. 

12. Vsi specifični registri in spletne strani so na splošno povezani z nalogami uprave in lahko 
vključujejo nekatere dokumente, ki so bolj interne narave (na primer zapisnike sestankov 
odborov, gradivo za sestanke in zapisnike sestankov, pa tudi osnutke sklepov). Registri so 
lahko zlasti pomembni za državljane EU in celo za nacionalne parlamente zaradi 
razumevanja postopkov odločanja, na katerih temelji uzakonitev izvedbenih in 
upravnih predpisov EU. Zanimiv primer je register strokovnih skupin2, v katerem so 
navedeni formalni in neformalni posvetovalni organi, ki so bili ustanovljeni na podlagi 
sklepov Komisije ali so jih neformalno oblikovale službe Komisije, ter zagotavlja bistvene 
informacije o teh skupinah. Tudi register zastopnikov interesov, ki ga je vzpostavila Komisija, 
je prostovoljni register, ki naj bi prispeval k preglednosti upravne dejavnosti v ključni fazi 
zakonodajnega postopka3. 
Komisija in Parlament pa si ob tem prizadevata, da se v bližnji prihodnosti vzpostavi še 
skupni register zastopnikov interesov4.

13. V zadnjih letih so povečane pristojnosti Evropskega parlamenta in njegovo ključno vlogo 
opazile tudi druge institucije v svetu.  Tako povečanje politične vloge (vključno z novimi 
občutljivimi pristojnostmi na področju kazenskega prava – jedra nacionalne suverenosti, ko 
gre za temeljne človekove pravice) morajo pospremiti ustrezni postopki in prakse, ki 
zagotavljajo ustrezno izmenjavo informacij, nadzor in preglednost.  Glavna izboljšava v zvezi 
s specifičnimi zakonodajnimi postopki, ki bi jo v tem kontekstu potreboval Evropski 
parlament, je skupni virtualni prostor, kjer bi lahko vsi akterji, ki imajo pravico do 
udeležbe, sodelovali in vzajemno pregledno delovali, obenem pa ohranjali svoje posebnosti in 
avtonomijo. Primeren virtualni delovni prostor bi lahko vključeval naslednje podatke: 1) 
poročevalce in poročevalce v senci glavnega odbora in odbora za mnenje (to, kar že delno 
omogoča javno dostopni OEIL5), 2) uradnike sekretariata ustreznega odbora, 3) svetovalce 
političnih skupin, besedila in sporočila posamičnih vpletenih institucij, ki so povezana s 
postopkom, 4) orodje za koordinacijo dogodkov, s katerim bi določali in posodabljali datume 
dejavnosti, povezane z zakonodajnim delom (sestanki odborov, delovne skupine, razprave, 
glasovanja itd., 5) interno izmenjavo sporočil v virtualni skupnosti, 6) stališča t.i. zunanjega 
sveta (nacionalni parlamenti, civilna družba, lobisti), 7) raziskave, ki so na voljo (ocena 

                                               
1 Glej http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm.
2 Glej http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/search.cfm.
3 Glej register strokovnih skupin komisije,
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=en#en. Glej kritično začetno poročilo 
ALTER-EU (Zveza za preglednost in etično regulacijo lobiranja) Register lobistov Komisije padel na testu 
preglednosti http://www.alter-
eu.orq/en/system/files/publications/Commission+Register+Fails+Transparency+Test.pdf.
4 Glej sporočilo za javnost s konca oktobra 2010, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/544&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiL.
5 Javno dostopni OEIL (www.europarl.europa.eu/oeil) je v tem smislu groba oblika tega, vendar bi bile potrebne 
dodatne izboljšave. 
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učinka ter raziskave drugih uglednih javnih in neuradnih virov). Podniz delovnih informacij bi 
lahko bil, pa bi tudi moral biti skupen z drugimi institucijami in bi ga lahko nenazadnje prek 
ustreznih orodij (na primer prek posodobljene in sodobnejše različice OEIL) posredovali 
zunanjemu svetu (državljanom). 

14. Čeprav glavni namen tega poročila ni predlagati spremembe zakonodaje EU, bi lahko 
njegove ugotovitve koristno uporabili pri zakonodajnemu delu, ki je aktualno v teku v 
okviru revizije Uredbe (ES) št. 1049/2001 (glej poročilo Cashman (2008/0090(COD))1. 
Razmislek o sedanji situaciji bi lahko uporabili pri preverjanju, ali so spremembe potrebne, in 
pri ugotavljanju področij, kjer bi bil potreben zakonodajni poseg (zaradi pravnih vrzeli, 
nejasnih opredelitev, preširoke diskrecijske pravice, novejših sodb sodišča itn.). 

                                               
1 Glej: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5632032.


