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Predlog spremembe 1
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je bilo letno poročilo o dejavnostih 
evropskega varuha človekovih pravic za 
leto 2011 dne 22. maja 2012 uradno 
predloženo predsedniku Evropskega 
parlamenta in ker je varuh človekovih 
pravic Nikiforos Diamandouros dne 19. 
junija 2012 v Strasbourgu predstavil svoje 
poročilo Odboru za peticije,

A. ker je bilo letno poročilo o dejavnostih 
evropskega varuha človekovih pravic za 
leto 2011 dne 22. maja 2012 uradno 
predloženo predsedniku Evropskega 
parlamenta in ker je varuh človekovih 
pravic Nikiforos Diamandouros dne 19. 
junija 2012 v Bruslju predstavil svoje 
poročilo Odboru za peticije,

Or. de

Predlog spremembe 2
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker v skladu s členom 298 PDEU 
institucije, organe, urade in agencije Unije 
„pri izvajanju njihovih nalog podpira 
odprta, učinkovita in neodvisna evropska 
uprava“,

D. ker v skladu s členom 298 PDEU 
institucije, organe, urade in agencije Unije 
„pri izvajanju njihovih nalog podpira 
odprta, učinkovita in neodvisna evropska 
uprava“, in ker je mogoče po istem členu v 
ta namen vključiti z uredbami v 
sekundarno pravo EU konkretne predpise, 
ki se nanašajo na celotno upravo 
Evropske unije;

Or. de

Predlog spremembe 3
Heinz K. Becker
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je pri več kot 65 % pritožb, 
ki so mu bile predložene, varuh človekovih 
pravic sprožil preiskavo ali posredoval 
pritožbo ustreznemu organu, na primer 
članu evropske mreže varuhov človekovih 
pravic, mreži SOLVIT, drugemu organu, 
ki se ukvarja z reševanjem pritožb, ali 
Odboru Evropskega parlamenta za 
peticije; ugotavlja, da je Odbor za peticije 
od varuha človekovih pravic v letu 2011 
prejel 59 pritožb;

4. ugotavlja, da je pri več kot 65 % pritožb, 
ki so mu bile predložene, varuh človekovih 
pravic sprožil preiskavo ali posredoval 
pritožbo ustreznemu organu, na primer 
članu evropske mreže varuhov človekovih 
pravic, med katere spada tudi Odbor 
Evropskega parlamenta za peticije, 
Evropski komisiji ali kakšnemu drugemu 
organu, ki se ukvarja z reševanjem pritožb 
(npr. SOLVIT); ugotavlja, da je Odbor za 
peticije od varuha človekovih pravic v letu 
2011 prejel 59 pritožb;

Or. de

Predlog spremembe 4
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13 a. poudarja, da kljub tovrstnim 
uspehom v preteklih letih delež 
obravnavanih pritožb, ki tudi dejansko 
sodijo v pristojnost varuha, v letu 2011 s 
približno 27 % znova ostaja relativno 
skromen, in bi zato morali razmisliti o 
obsežnejšem in proaktivnejšem 
ozaveščanju državljanov o področju 
pristojnosti varuha, predvsem v tesnem 
sodelovanju z nacionalnimi in 
regionalnimi varuhi, Evropskim 
parlamentom in Evropsko komisijo;

Or. de
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Predlog spremembe 5
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17 a. pozdravlja trajajoča prizadevanja 
varuha človekovih pravic, da, denimo s 
pripravo ustreznih publikacij, 
konstruktivno prispeva k ustvarjanju 
boljših pogojev za pripravo uredbe o 
splošnih upravnih postopkih Evropske 
unije; poudarja, da bi tak zakon, ki naj bi 
poskrbel za pravno obvezujoče minimalne 
standarde kakovosti in postopkovnih 
jamstev v vsej neposredni upravi EU, 
lahko temeljil na členu 298 PDEU in bi 
njegovo konkretno oblikovanje zahtevalo 
tesno posvetovanje z varuhom človekovih 
pravic;

Or. de

Predlog spremembe 6
Mariya Gabriel

Predlog resolucije
Odstavek 19 а (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19а. pozdravlja sodelovanje varuha 
človekovih pravic z evropsko mrežo 
varuhov človekovih pravic in poziva, da bi 
se to sodelovanje okrepilo tudi z 
dejavnejšimi ukrepi za spodbujanje 
evropske državljanske pobude kot novega 
instrumenta za neposredno udeležbo 
državljanov pri izdelavi nove zakonodaje 
EU. 

Or. bg
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Predlog spremembe 7
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da je varuh človekovih pravic v 
obdobju, ki ga zajema poročilo, svoja 
pooblastila izvajal na dejaven in 
uravnotežen način;

22. z veseljem ugotavlja, da je varuh 
človekovih pravic v obdobju, ki ga zajema 
poročilo, svoja pooblastila izvajal na 
dejaven in uravnotežen način ter v kritični 
sporazumnosti in tesnem sodelovanju z 
drugimi organi EU;

Or. de

Predlog spremembe 8
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da je varuh človekovih pravic v 
obdobju, ki ga zajema poročilo, svoja 
pooblastila izvajal na dejaven in 
uravnotežen način;

22. izjavlja, da je varuh človekovih pravic 
v obdobju, ki ga zajema poročilo, svoja 
pooblastila izvajal na dejaven in 
uravnotežen način;

Or. en

Predlog spremembe 9
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva varuha človekovih pravic, da še 
naprej zagotavlja najboljšo možno rabo 
sredstev, da se izogiba nepotrebnemu 
podvajanju osebja in da nadaljuje 

23. vztraja, da naj varuh človekovih 
pravic še naprej zagotavlja najboljšo 
možno rabo sredstev, da se izogiba 
nepotrebnemu podvajanju osebja in da 
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sodelovanje z ostalimi delujočimi 
institucijami EU in tako zagotovi 
učinkovito varčevanje za proračun EU;

nadaljuje sodelovanje z ostalimi delujočimi 
institucijami EU in tako zagotovi 
učinkovito varčevanje za proračun EU;

Or. en


