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Predlog spremembe 1
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je EU, da bi obeležila 20. 
obletnico državljanstva EU, leto 2013 
razglasila za evropsko leto državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 2
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gа. ker člen 43 Listine navaja, da ima 
„vsak državljan Unije ter vsaka fizična ali 
pravna oseba s prebivališčem ali 
statutarnim sedežem v eni od držav članic 
[…] pravico, da se obrne na evropskega 
varuha človekovih pravic glede 
nepravilnosti pri dejavnostih institucij, 
organov, uradov ali agencij Unije, razen 
glede Sodišča Evropske unije pri 
opravljanju njegove sodne funkcije“;

Or. bg

Predlog spremembe 3
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker je Parlament s svojo resolucijo z 
dne 6. septembra 2001 potrdil kodeks 
dobrega ravnanja javnih uslužbencev, ki 
ga je pripravil varuh človekovih pravic;

Or. bg

Predlog spremembe 4
Margrete Auken

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker do nepravilnosti pride, kadar javni 
organ ne deluje v skladu z zanj 
zavezujočimi pravili ali načeli;

H. ker do nepravilnosti pride, kadar javni 
organ ne deluje v skladu z zanj 
zavezujočimi pravili ali načeli, kot je 
opredelil prvi evropski varuh človekovih 
pravic Jacob Söderman;

Or. en

Predlog spremembe 5
Margrete Auken

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker se po tej opredelitvi nepravilnost ne 
nanaša samo na primere, ko je kršeno 
pravilo ali načelo pravno zavezujoče; ker 
načela dobrega upravljanja presegajo 
pravo, saj od institucij EU poleg 
spoštovanja pravnih zavez zahtevajo tudi, 
da so storitveno naravnane in da 
zagotovijo, da so predstavniki javnosti 
primerno obravnavani in da lahko v celoti 
uživajo svoje pravice;

I. ker se po tej opredelitvi nepravilnost ne 
nanaša samo na primere, ko je kršeno 
pravilo ali načelo pravno zavezujoče; ker 
načela dobrega upravljanja presegajo 
pravo, saj od institucij EU poleg 
spoštovanja pravnih zavez zahtevajo tudi, 
da so v svojem duhu storitveno naravnane 
in da zagotovijo, da so vsi predstavniki 
javnosti primerno obravnavani s 
pravičnostjo, nepristranskostjo in
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dostojanstvom in da lahko v celoti v enaki 
meri uživajo svoje pravice;

Or. en

Predlog spremembe 6
Jarosław Leszek Wałęsa

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker se po tej opredelitvi nepravilnost ne 
nanaša samo na primere, ko je kršeno 
pravilo ali načelo pravno zavezujoče; ker 
načela dobrega upravljanja presegajo
pravo, saj od institucij EU poleg 
spoštovanja pravnih zavez zahtevajo tudi, 
da so storitveno naravnane in da 
zagotovijo, da so predstavniki javnosti 
primerno obravnavani in da lahko v celoti 
uživajo svoje pravice;

I. ker se po tej opredelitvi nepravilnost ne 
nanaša samo na primere, ko je kršeno 
pravilo ali načelo pravno zavezujoče; ker 
načela dobrega upravljanja predstavljajo 
višjo raven zaveze kot pravo, saj od 
institucij EU poleg spoštovanja pravnih 
zavez zahtevajo tudi, da so storitveno 
naravnane in da zagotovijo, da so 
predstavniki javnosti primerno obravnavani 
in da lahko v celoti uživajo svoje pravice;

Or. pl

Predlog spremembe 7
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Jа. ker je večina pritožb (56 %) prejetih v 
elektronski obliki in se evidentirajo prek 
interaktivnega spletnega mesta 
evropskega varuha, ki je na voljo v vseh 
23 uradnih jezikih;

Or. bg
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Predlog spremembe 8
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker je 52,7 % preiskav, sproženih v 
letu 2012, zadevalo Evropsko komisijo,
16,8 % Evropski urad za izbor osebja 
(EPSO), 5,2 % Evropski parlament, 3,0 % 
Evropsko službo za zunanje delovanje, 
1,5 % Evropsko investicijsko banko in 
20,9 % druge institucije, agencije in organe 
EU;

N. ker je 52,7 % preiskav, sproženih v 
letu 2012, zadevalo Evropsko komisijo, 
5,2 % Evropski parlament, 3,0 % Evropsko 
službo za zunanje delovanje, 1,5 % 
Evropsko investicijsko banko in 20,9 % 
druge institucije, agencije in organe EU;

Or. en

Predlog spremembe 9
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Uvodna izjava О

Predlog resolucije Predlog spremembe

О. ker so glavne očitane nepravilnosti, 
raziskane v letu 2012 (27,7 %), zadevale 
zakonitost (10,3 %), roke za sprejetje 
odločitev (8 %) in zahteve za vpogled v 
dokumentacijo (6,7 %);

О. ker so glavne očitane nepravilnosti, 
raziskane v letu 2012, zadevale zakonitost
(27,7 %), zahteve za posredovanje 
informacij (12,5 %), pravičnost (10,3 %), 
roke za sprejetje odločitev (8 %) in zahteve 
za vpogled v dokumentacijo (6,7 %);

Or. bg

Predlog spremembe 10
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Uvodna izjava U
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Predlog resolucije Predlog spremembe

U. ker varuh kritično oceno da v primerih, 
ko zadevna institucija lahko odpravi 
nepravilnosti ali kadar so te izjemno hude 
ali imajo splošne posledice; ker je varuh 
leta 2012 predložil 17 osnutkov priporočil;

U. ker varuh osnutek priporočil da v 
primerih, ko zadevna institucija lahko 
odpravi nepravilnosti ali kadar so te 
izjemno hude ali imajo splošne posledice;
ker je varuh leta 2012 predložil 17 
osnutkov priporočil;

(Vsebinski popravek)

Or. en

Predlog spremembe 11
Margrete Auken

Predlog resolucije
Uvodna izjava U

Predlog resolucije Predlog spremembe

U. ker varuh kritično oceno da v primerih, 
ko zadevna institucija lahko odpravi 
nepravilnosti ali kadar so te izjemno hude 
ali imajo splošne posledice; ker je varuh 
leta 2012 predložil 17 osnutkov priporočil;

U. ker varuh osnutek priporočil da v 
primerih, ko zadevna institucija lahko 
odpravi nepravilnosti ali kadar so te 
izjemno hude ali imajo splošne posledice;
ker je varuh leta 2012 predložil 17 
osnutkov priporočil;

Or. en

Predlog spremembe 12
Margrete Auken

Predlog resolucije
Uvodna izjava Va (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Va. ker je Parlament v poročilu o 
posebnem poročilu varuha ugotovil, da so 
bili pomisleki slednjega glede morebitnih 
nepravilnosti upravičeni;
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Predlog spremembe 13
Jarosław Leszek Wałęsa

Predlog resolucije
Uvodna izjava X

Predlog resolucije Predlog spremembe

X. ker se je varuh leta 2012 posvetil 
predvsem vključevanju invalidov; ker 
varuh skupaj z Odborom Evropskega 
parlamenta za peticije, Evropsko komisijo, 
Agencijo EU za temeljne pravice in 
evropskim forumom za invalidnost skrbi za 
zaščito, spodbujanje in spremljanje 
izvajanja okvira EU v sklopu konvencije 
ZN o pravicah invalidov; ker je ta 
konvencija prva od pogodb o človekovih 
pravicah, ki jih je ratificirala EU;

X. ker se je varuh leta 2012 posvetil 
predvsem vključevanju oseb z različnimi 
stopnjami invalidnosti; ker varuh skupaj z 
Odborom Evropskega parlamenta za 
peticije, Evropsko komisijo, Agencijo EU 
za temeljne pravice in evropskim forumom 
za invalidnost skrbi za zaščito, spodbujanje 
in spremljanje izvajanja okvira EU v 
sklopu konvencije ZN o pravicah
invalidov; ker je ta konvencija prva od 
pogodb o človekovih pravicah, ki jih je 
ratificirala EU;

Or. pl

Predlog spremembe 14
Margrete Auken

Predlog resolucije
Uvodna izjava X a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Xa. ker je Svet EU potrdil predlog za okvir 
EU za spremljanje izvajanja konvencije 
ZN o pravicah invalidov, ki naj bi 
vključeval evropskega varuha in Odbor za 
peticije;

Or. en
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Predlog spremembe 15
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je vztrajno varuhovo 
prizadevanje, da bi povečal odprtost, 
preglednost in odgovornost v postopkih 
odločanja in upravah v Evropski uniji, 
pomembno prispevalo k oblikovanju Unije, 
v kateri se odločitve sprejemajo „čim bolj 
javno in v kar najtesnejši povezavi 
z državljani“, kot je opredeljeno v členu 1 
Pogodbe o Evropski uniji;

4. meni, da je vztrajno varuhovo 
prizadevanje, da bi povečal odprtost, 
preglednost in odgovornost v postopkih 
odločanja in upravah v Evropski uniji, 
pomembno prispevalo k oblikovanju Unije, 
v kateri se odločitve sprejemajo „čim bolj 
javno in v kar najtesnejši povezavi 
z državljani“, kot je opredeljeno v členu 1 
Pogodbe o Evropski uniji; poziva 
naslednjega evropskega varuha 
človekovih pravic, naj nadaljuje uspešno 
delo svojega predhodnika, da bi 
uresničeval te pomembne cilje;

Or. en

Predlog spremembe 16
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je vztrajno varuhovo 
prizadevanje, da bi povečal odprtost, 
preglednost in odgovornost v postopkih 
odločanja in upravah v Evropski uniji, 
pomembno prispevalo k oblikovanju Unije, 
v kateri se odločitve sprejemajo „čim bolj 
javno in v kar najtesnejši povezavi 
z državljani“, kot je opredeljeno v členu 1 
Pogodbe o Evropski uniji;

4. glede na to, da se polovica evropskih 
državljanov strinja s trditvijo, da je 
pravica do dobrega upravljanja druga 
najpomembnejša državljanska pravica,
meni, da je vztrajno varuhovo 
prizadevanje, da bi povečal odprtost, 
preglednost in odgovornost v postopkih 
odločanja in upravah v Evropski uniji, 
pomembno prispevalo k oblikovanju Unije, 
v kateri se odločitve sprejemajo „čim bolj 
javno in v kar najtesnejši povezavi 
z državljani“, kot je opredeljeno v členu 1 
Pogodbe o Evropski uniji;
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Or. en

Predlog spremembe 17
Margrete Auken

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je vztrajno varuhovo 
prizadevanje, da bi povečal odprtost, 
preglednost in odgovornost v postopkih 
odločanja in upravah v Evropski uniji, 
pomembno prispevalo k oblikovanju Unije, 
v kateri se odločitve sprejemajo „čim bolj 
javno in v kar najtesnejši povezavi 
z državljani“, kot je opredeljeno v členu 1 
Pogodbe o Evropski uniji;

4. meni, da je vztrajno varuhovo 
prizadevanje, da bi povečal odprtost, 
preglednost in odgovornost v postopkih 
odločanja in upravah v Evropski uniji, 
pomembno prispevalo k oblikovanju Unije, 
v kateri uradniki odločitve sprejemajo in 
izvajajo „čim bolj javno in v kar najtesnejši 
povezavi z državljani“, kot je opredeljeno v 
členu 1 Pogodbe o Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 18
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. ugotavlja, da 52 % državljanov meni, 
da je najpomembnejša varuhova naloga 
skrbeti za to, da državljani EU poznajo 
svoje pravice in da jih znajo uveljavljati, 
zato bi moral izboljšati komunikacijo z 
evropskimi državljani in sodelovanje z 
evropsko mrežo varuhov človekovih 
pravic;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6а. poziva k sprejetju potrebnih ukrepov 
za pospešitev postopkov za preučitev 
pritožb, vodenje preiskav in sprejemanje 
odločitev;

Or. bg

Predlog spremembe 20
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. ponavlja, da 42 % evropskih 
državljanov ni zadovoljnih s stopnjo 
preglednosti v upravi EU, in opozarja, da 
bi si moral evropski varuh še naprej 
prizadevati za večjo odprtost in 
učinkovitost institucij EU ter njihovo 
prijaznost do državljanov ter pri tem 
vzpostavljati vezi med institucijami in 
državljani;

Or. en

Predlog spremembe 21
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ugotavlja, da je varuh pritožbam glede 7. ugotavlja, da je varuh pritožbam glede 



PE514.693v01-00 12/28 AM\941122SL.doc

SL

preglednosti vedno posvečal največ 
pozornosti; prav tako ugotavlja, da se je 
delež tovrstnih pritožb, ki je vrhunec 
doživel leta 2008, ko je kar 36 % 
pritožnikov očitalo pomanjkanje 
preglednosti, v letu 2012 zmanjšal na 
21,5 %; meni, da je to znamenje, da so si 
institucije EU močno prizadevale, da bi 
delovale bolj pregledno; poziva institucije, 
agencije in organe EU, naj ta delež 
pomagajo še zmanjšati;

preglednosti vedno posvečal največ 
pozornosti; prav tako ugotavlja, da se je 
delež tovrstnih pritožb, ki je vrhunec 
doživel leta 2008, ko je kar 36 % 
pritožnikov očitalo pomanjkanje 
preglednosti, v letu 2012 zmanjšal na 
21,5 %; meni, da je to znamenje, da so si 
institucije EU močno prizadevale, da bi 
delovale bolj pregledno; poziva institucije, 
agencije in organe EU, naj ta delež 
pomagajo še zmanjšati, tako da sodelujejo 
z evropskim varuhom in izvajajo njegova 
priporočila;

Or. en

Predlog spremembe 22
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ugotavlja, da je varuh pritožbam glede 
preglednosti vedno posvečal največ 
pozornosti; prav tako ugotavlja, da se je 
delež tovrstnih pritožb, ki je vrhunec 
doživel leta 2008, ko je kar 36 % 
pritožnikov očitalo pomanjkanje 
preglednosti, v letu 2012 zmanjšal na 
21,5 %; meni, da je to znamenje, da so si 
institucije EU močno prizadevale, da bi 
delovale bolj pregledno; poziva institucije, 
agencije in organe EU, naj ta delež 
pomagajo še zmanjšati;

7. ugotavlja, da je varuh pritožbam glede 
preglednosti vedno posvečal največ 
pozornosti; prav tako ugotavlja, da se je 
delež tovrstnih pritožb, ki je vrhunec 
doživel leta 2008, ko je kar 36 % 
pritožnikov očitalo pomanjkanje 
preglednosti, v letu 2012 zmanjšal na 
21,5 %; izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila nerešenih pritožb glede 
odprtosti, dostopa javnosti in osebnih 
podatkov, saj ogrožajo tako 
medinstitucionalni dialog kot javno 
podobo EU in njen odnos do državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 23
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Willy Meyer
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. znova poudarja, da so preglednost, 
odprtost, dostop do informacij, spoštovanje 
pravic evropskih državljanov in visoki 
etični standardi bistveni za ohranjanje 
zaupanja med državljani in institucijami;

8. znova poudarja, da so preglednost, 
odprtost, dostop do informacij, spoštovanje 
pravic evropskih državljanov in visoki 
etični standardi bistveni za ohranjanje 
zaupanja med državljani in institucijami; v 
tem smislu izraža kritiko na račun 
Komisije in Evropskega sveta, ki sta v 
preteklosti ravnala na nepregleden način 
in to še vedno počneta, zlasti v zvezi z zelo 
pomembnimi odločitvami, ki očitno 
vplivajo na vsakodnevna življenja 
evropskih državljanov; 

Or. en

Predlog spremembe 24
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. znova poudarja, da so preglednost, 
odprtost, dostop do informacij, spoštovanje 
pravic evropskih državljanov in visoki 
etični standardi bistveni za ohranjanje 
zaupanja med državljani in institucijami;

8. znova poudarja, da so preglednost, 
odprtost, dostop do informacij, spoštovanje 
pravic evropskih državljanov in visoki 
etični standardi bistveni za ohranjanje 
zaupanja med državljani in institucijami in 
da je to zaupanje zlasti v trenutnih slabih 
gospodarskih razmerah izjemno 
pomembno za prihodnost projekta 
evropskega povezovanja;

Or. de

Predlog spremembe 25
Heinz K. Becker
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Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. glede na vse večjo digitalizacijo javne 
uprave poziva institucije EU, naj se 
odzovejo na posebne potrebe starejših, ki 
večinoma ne znajo uporabljati sodobnih 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, in naj poskrbijo za uporabniku 
prijazne programe, praktično spletno 
pomoč in lahko dostopne nedigitalne 
možnosti za stike;

Or. de

Predlog spremembe 26
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9а. z zadovoljstvom opaža deset zgledov, ki 
jih je predstavil evropski varuh in so 
primer dobre upravne prakse v različnih 
institucijah EU in na različnih področjih;

Or. bg

Predlog spremembe 27
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da je zmanjšanje števila pritožb, 
predloženih varuhu v letu 2012, nadaljnji 
dokaz o uspehu interaktivnega priročnika 
na njegovem spletnem mestu, saj naj bi to 

10. meni, da je zmanjšanje števila pritožb, 
predloženih varuhu v letu 2012, nadaljnji 
dokaz o uspehu interaktivnega priročnika 
na njegovem spletnem mestu, saj naj bi to 
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zmogljivo orodje preprečevalo pritožbe 
državljanov iz napačnih razlogov in 
ponujalo nasvete pritožnikom, na koga naj 
se obrnejo; ugotavlja, da trendi kažejo, da 
se vse večje število ljudi na evropskega 
varuha obrača iz pravih razlogov;

zmogljivo orodje preprečevalo pritožbe 
državljanov iz napačnih razlogov in 
ponujalo nasvete pritožnikom, na koga naj 
se obrnejo; ugotavlja, da trendi kažejo, da 
se vse večje število ljudi na evropskega 
varuha obrača iz pravih razlogov; poziva 
poslance Evropskega parlamenta in člane 
vseh drugih institucij, organov in agencij 
EU, naj ta priročnik objavijo na svojih 
spletnih mestih;

Or. en

Predlog spremembe 28
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da je zmanjšanje števila pritožb, 
predloženih varuhu v letu 2012, nadaljnji 
dokaz o uspehu interaktivnega priročnika 
na njegovem spletnem mestu, saj naj bi to 
zmogljivo orodje preprečevalo pritožbe 
državljanov iz napačnih razlogov in 
ponujalo nasvete pritožnikom, na koga naj 
se obrnejo; ugotavlja, da trendi kažejo, da 
se vse večje število ljudi na evropskega 
varuha obrača iz pravih razlogov;

10. meni, da je zmanjšanje števila pritožb, 
predloženih varuhu v letu 2012, nadaljnji 
dokaz o uspehu interaktivnega priročnika 
na njegovem spletnem mestu, saj naj bi to 
zmogljivo orodje preprečevalo pritožbe 
državljanov iz napačnih razlogov in 
ponujalo nasvete pritožnikom, na koga naj 
se obrnejo; zato meni, da bi morale vse 
institucije EU in člani evropske mreže 
varuhov na svojih spletnih mestih in v 
svojih sporočilih v družabnih medijih 
objaviti neposredno povezavo na ta 
priročnik;

Or. de

Predlog spremembe 29
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. je seznanjen s pomembnim prispevkom 
evropske mreže varuhov; ugotavlja, da je 
bilo 60 % pritožb, ki jih je varuh 
obravnaval v letu 2012, v pristojnosti 
enega od članov mreže; znova opozarja, da 
je Odbor za peticije polnopravni član 
mreže; ugotavlja, da je evropski varuh v 
letu 2012 temu odboru posredoval 63 
pritožb; čestita evropskemu varuhu za 
uspešno usklajevanje mreže; meni, da je to 
ena od najpomembnejših varuhovih 
dejavnosti in da bi bilo treba sodelovanje v 
mreži poglobiti, da bo mogoče izboljšati 
izvajanje zakonodaje EU na državni ravni;
meni, da je treba ohraniti in okrepiti 
varuhovo udeležbo v evropskih in 
mednarodnih združenjih varuhov;

12. je seznanjen s pomembnim prispevkom 
evropske mreže varuhov; ugotavlja, da je 
bilo 60 % pritožb, ki jih je varuh 
obravnaval v letu 2012, v pristojnosti 
enega od članov mreže; znova opozarja, da 
je Odbor za peticije polnopravni član 
mreže; ugotavlja, da je evropski varuh v 
letu 2012 temu odboru posredoval 63 
pritožb; čestita evropskemu varuhu za 
uspešno usklajevanje mreže; meni, da je to 
ena od najpomembnejših varuhovih 
dejavnosti in da bi bilo treba sodelovanje v 
mreži poglobiti, da bo mogoče izboljšati 
izvajanje zakonodaje EU na državni ravni;
priporoča, da se v mrežo vključijo tudi 
ustrezni nacionalni organi; meni, da je 
treba ohraniti in okrepiti varuhovo 
udeležbo v evropskih in mednarodnih 
združenjih varuhov;

Or. en

Predlog spremembe 30
Margrete Auken

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. je seznanjen s pomembnim prispevkom 
evropske mreže varuhov; ugotavlja, da je 
bilo 60 % pritožb, ki jih je varuh 
obravnaval v letu 2012, v pristojnosti 
enega od članov mreže; znova opozarja, da 
je Odbor za peticije polnopravni član 
mreže; ugotavlja, da je evropski varuh v 
letu 2012 temu odboru posredoval 63 
pritožb; čestita evropskemu varuhu za 
uspešno usklajevanje mreže; meni, da je to 
ena od najpomembnejših varuhovih 
dejavnosti in da bi bilo treba sodelovanje v 
mreži poglobiti, da bo mogoče izboljšati 

12. je seznanjen s pomembnim prispevkom 
evropske mreže varuhov in poudarja, da 
uspešno sodelovanje koristi evropskim 
državljanom; ugotavlja, da je bilo 60 % 
pritožb, ki jih je varuh obravnaval v letu 
2012, v pristojnosti enega od članov mreže;
znova opozarja, da je Odbor za peticije 
polnopravni član mreže; ugotavlja, da je 
evropski varuh v letu 2012 temu odboru 
posredoval 63 pritožb; čestita evropskemu 
varuhu za uspešno usklajevanje mreže;
meni, da je to ena od najpomembnejših 
varuhovih dejavnosti in da bi bilo treba 
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izvajanje zakonodaje EU na državni ravni;
meni, da je treba ohraniti in okrepiti 
varuhovo udeležbo v evropskih in 
mednarodnih združenjih varuhov;

sodelovanje v mreži poglobiti, da bo 
mogoče izboljšati izvajanje zakonodaje EU 
na državni ravni; meni, da je treba ohraniti 
in okrepiti varuhovo udeležbo v evropskih 
in mednarodnih združenjih varuhov;

Or. en

Predlog spremembe 31
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. opozarja na pomembno prizadevanje 
evropske mreže varuhov za dobro 
upravljanje in večjo preglednost evropskih 
institucij; meni, da varuhi človekovih 
pravic po vsej EU igrajo pomembno vlogo, 
ko stojijo ob strani evropskim državljanom 
in se skušajo boriti proti pomanjkanju 
preglednosti in demokracije v državah 
članicah in Evropski uniji; izraža 
zaskrbljenost zaradi zmanjšanja 
proračunov varuhov v številnih državah 
članicah, svari pred poskusi, da bi zaprli 
urad regionalnega varuha v Španiji, in 
meni, da bo ta odločitev poslabšala 
možnosti mnogih evropskih državljanov, 
da uspešno zaščitijo svoje pravice;

Or. en

Predlog spremembe 32
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da je v preteklih letih večina 13. ugotavlja, da je v preteklih letih večina 
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preiskav, ki jih je sprožil evropski varuh, 
zadevala Komisijo (52,7 %), na drugem 
mestu pa je bil Evropski urad za izbor 
osebja (EPSO) (16,8 %); ugotavlja, da se 
je število preiskav, ki so bile sprožene v 
letu 2012 in so zadevale Evropski 
parlament, v primerjavi z letom 2011 
skoraj podvojilo; poziva svoj sekretariat, 
naj brezpogojno sodeluje z varuhom in 
poskrbi, da bodo njegova priporočila 
upoštevana;

preiskav, ki jih je sprožil evropski varuh, 
zadevala Komisijo (52,7 %); ugotavlja, da 
se je število preiskav, ki so bile sprožene v 
letu 2012 in so zadevale Evropski 
parlament, v primerjavi z letom 2011 
skoraj podvojilo; poziva svoj sekretariat, 
naj brezpogojno sodeluje z varuhom in 
poskrbi, da bodo njegova priporočila 
upoštevana;

Or. en

Predlog spremembe 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da je v preteklih letih večina 
preiskav, ki jih je sprožil evropski varuh, 
zadevala Komisijo (52,7 %), na drugem 
mestu pa je bil Evropski urad za izbor 
osebja (EPSO) (16,8 %); ugotavlja, da se je 
število preiskav, ki so bile sprožene v letu 
2012 in so zadevale Evropski parlament, v 
primerjavi z letom 2011 skoraj podvojilo;
poziva svoj sekretariat, naj brezpogojno 
sodeluje z varuhom in poskrbi, da bodo 
njegova priporočila upoštevana;

13. ugotavlja, da je v preteklih letih večina 
preiskav, ki jih je sprožil evropski varuh, 
zadevala Komisijo (52,7 %), na drugem 
mestu pa je bil Evropski urad za izbor 
osebja (EPSO) (16,8 %); ugotavlja, da se je 
število preiskav, ki so bile sprožene v letu 
2012 in so zadevale Evropski parlament, v 
primerjavi z letom 2011 skoraj podvojilo;
poziva svoj sekretariat, naj brezpogojno 
sodeluje z varuhom in poskrbi, da bodo 
njegova priporočila in pripombe glede 
administrativnih praks dosledno 
upoštevani;

Or. pl

Predlog spremembe 34
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da je vsaka zaključena 
preiskava korak v pravo smer in dobra 
priložnost za izboljšave, ki jih je zahtevala 
javnost, pa tudi način, da koncept 
evropskega državljanstva postane tako 
participativen, kot to dopušča evropski 
zakonodajni proces;

Or. en

Predlog spremembe 35
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. je seznanjen, da bo varuh leta 2013 
objavil novo izdajo evropskega kodeksa 
dobrega upravnega ravnanja, pri tem pa 
upošteval načela evropskega upravnega 
prava, ki izhajajo iz sodne prakse 
evropskih sodišč;

15. pozdravlja dejstvo, da je varuh junija
2013 objavil novo izdajo evropskega 
kodeksa dobrega upravnega ravnanja, pri 
tem pa upošteval načela evropskega 
upravnega prava, ki izhajajo iz sodne 
prakse evropskih sodišč;

Or. en

Predlog spremembe 36
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. je zadovoljen, da je varuh sodeloval na
konferenci, ki je bila organizirana v 
sodelovanju z raziskovalno mrežo za 
upravno pravo EU (ReNEUAL) in na 
kateri so bile obravnavane možnosti za 
sprejetje splošnih pravil za upravne 

16. je zadovoljen, da je varuh sodeloval na
več konferencah o boljši javni upravi, eno 
pa je v sodelovanju z raziskovalno mrežo 
za upravno pravo EU (ReNEUAL) celo 
organiziral;
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postopke institucij, agencij, organov in 
uradov EU, pa tudi morebitna vsebina 
takšnih pravil;

Or. en

Predlog spremembe 37
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. znova poziva Komisijo, naj sprejme 
skupna zavezujoča pravila in načela za 
upravne postopke uprave EU ter v ta 
namen pripravi predlog uredbe na osnovi 
člena 298 PDEU;

17. znova poziva Komisijo, naj sprejme 
skupna zavezujoča pravila in načela za 
upravne postopke uprave EU ter v ta 
namen pripravi predlog uredbe na osnovi 
člena 298 PDEU, saj je to najboljši način 
za zagotovitev trajnih sprememb v upravni 
kulturi institucij EU;

Or. bg

Predlog spremembe 38
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. znova poziva Komisijo, naj sprejme 
skupna zavezujoča pravila in načela za 
upravne postopke uprave EU ter v ta 
namen pripravi predlog uredbe na osnovi 
člena 298 PDEU;

17. v skladu s svojo resolucijo 2012/2024 
(INI) z dne 15. januarja 2013 znova 
poziva Komisijo, naj sprejme skupna 
zavezujoča pravila in načela za upravne 
postopke uprave EU ter v ta namen 
pripravi predlog uredbe na osnovi člena 
298 PDEU; meni, da so dosedanje 
izkušnje evropskega varuha, o katerih je 
poročal v svojih publikacijah, primerno 
vodilo za vsebino takšnega zakonodajnega 
predloga;
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Or. de

Predlog spremembe 39
Margrete Auken

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. spominja, da je varuh v letu 2012 
Parlamentu predložil eno posebno poročilo,
ki je obravnavalo nezmožnost Komisije, da 
bi odpravila navzkrižje interesov pri 
obravnavi širitve dunajskega letališča, 
dejstvo, da ni bila opravljena presoja 
okoljskega vpliva te širitve, in dejstvo, da 
pritožniki zoper gradbeni projekt in 
neobstoj presoje okoljskega vpliva niso 
imeli na voljo postopkov pregleda;

19. spominja, da je varuh v letu 2012 
Parlamentu predložil eno posebno poročilo, 
ki je obravnavalo nezmožnost Komisije, da 
bi odpravila navzkrižje interesov pri 
obravnavi širitve dunajskega letališča, 
dejstvo, da ni bila opravljena presoja 
okoljskega vpliva te širitve, in dejstvo, da 
pritožniki zoper gradbeni projekt in 
neobstoj presoje okoljskega vpliva niso 
imeli na voljo postopkov pregleda;
priznava, da je bilo glede na konkretna 
dejstva takšno poročilo primerno;

Or. en

Predlog spremembe 40
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. spominja, da je varuh v letu 2012 
Parlamentu predložil eno posebno poročilo, 
ki je obravnavalo nezmožnost Komisije, da 
bi odpravila navzkrižje interesov pri 
obravnavi širitve dunajskega letališča, 
dejstvo, da ni bila opravljena presoja 
okoljskega vpliva te širitve, in dejstvo, da 
pritožniki zoper gradbeni projekt in 
neobstoj presoje okoljskega vpliva niso 
imeli na voljo postopkov pregleda;

19. spominja, da je varuh v letu 2012 
Parlamentu predložil eno posebno poročilo, 
ki je obravnavalo nezmožnost Komisije, da 
bi odpravila navzkrižje interesov pri 
obravnavi širitve dunajskega letališča, 
dejstvo, da ni bila opravljena presoja 
okoljskega vpliva te širitve, in dejstvo, da 
pritožniki zoper gradbeni projekt in 
neobstoj presoje okoljskega vpliva niso 
imeli na voljo postopkov pregleda; obsoja 
dejstvo, da Komisija med preiskavo in 
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ukrepanjem na osnovi pritožbe, ki jo je 
prejela, ter v odgovoru na zahteve in 
priporočila varuha iz njegove prve 
preiskave primera ni izpolnila svojih 
obveznosti; spominja, da je skušala 
Komisija – namesto da bi vložila tožbo 
proti Avstriji na Sodišču Evropske unije –
doseči dogovor z avstrijskimi oblastmi in 
odobriti naknadno presojo okoljskega 
vpliva, kar spodkopava legitimnost te 
institucije; čestita varuhu, da se je odločil 
Parlamentu posredovati posebno poročilo 
o tem primeru;

Or. en

Predlog spremembe 41
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. spominja, da je varuh v letu 2012 
Parlamentu predložil eno posebno poročilo,
ki je obravnavalo nezmožnost Komisije, da
bi odpravila navzkrižje interesov pri 
obravnavi širitve dunajskega letališča,
dejstvo, da ni bila opravljena presoja 
okoljskega vpliva te širitve, in dejstvo, da 
pritožniki zoper gradbeni projekt in 
neobstoj presoje okoljskega vpliva niso 
imeli na voljo postopkov pregleda;

19. spominja, da je varuh v letu 2012 
Parlamentu predložil eno posebno poročilo,
v katerem je navedel, da po eni strani 
Komisija pri naknadni presoji okoljskega 
vpliva širitve dunajskega letališča ni bila 
sposobna rešiti navzkrižja interesov, po 
drugi strani pa nasprotniki gradbenega 
projekta niso imeli možnosti pritožbe; 
spominja, da je Odbor za peticije v 
odgovor na to posebno poročilo pripravil 
daljnosežne predloge za sedanjo revizijo 
direktive o presoji okoljskih vplivov in za 
upravno zakonodajo EU;

Or. de

Predlog spremembe 42
Elena Băsescu
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Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. ugotavlja, da sta prejšnji in sedanji 
varuh v 17 letih in pol predložila samo 18 
posebnih poročil; meni, da je to dokaz, da 
so institucije EU v večini primerov 
pripravljene sodelovati;

21. ugotavlja, da sta prejšnji in sedanji 
varuh v 17 letih in pol predložila samo 18 
posebnih poročil; meni, da je to dokaz, da 
so institucije EU v večini primerov 
pripravljene sodelovati; priznava pomen 
teh posebnih poročil in spodbuja varuha, 
naj še naprej spremlja pomembne primere 
nepravilnosti, ki zadevajo institucije, 
organe, urade in agencije EU;

Or. en

Predlog spremembe 43
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. čestita evropskemu varuhu, ker je 
Evropska fundacija za upravljanje 
kakovosti (EFQM) njegovi instituciji 
uradno podelila priznanje za zavezanost 
odličnosti; poziva njegovega naslednika, 
naj ta dosežek še nadgradi in naj bo še 
naprej zavezan neodvisnosti, kakovostni 
obravnavi pritožb, stikom z državljani in 
dobrim odnosom z institucijami;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 44
Margrete Auken

Predlog resolucije
Odstavek 22
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22. čestita evropskemu varuhu, ker je 
Evropska fundacija za upravljanje 
kakovosti (EFQM) njegovi instituciji 
uradno podelila priznanje za zavezanost 
odličnosti; poziva njegovega naslednika, 
naj ta dosežek še nadgradi in naj bo še 
naprej zavezan neodvisnosti, kakovostni 
obravnavi pritožb, stikom z državljani in 
dobrim odnosom z institucijami;

22. čestita evropskemu varuhu, ker je 
Evropska fundacija za upravljanje 
kakovosti (EFQM) njegovi instituciji 
uradno podelila priznanje za zavezanost 
odličnosti; poziva njegovega naslednika, 
naj ta dosežek še nadgradi in naj bo še 
naprej zavezan neodvisnosti, objektivnosti,
kakovostni obravnavi pritožb,
proaktivnemu preiskovalnemu pristopu,
stikom z državljani in dobrim odnosom z 
institucijami;

Or. en

Predlog spremembe 45
Jarosław Leszek Wałęsa

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. čestita evropskemu varuhu, ker je 
Evropska fundacija za upravljanje 
kakovosti (EFQM) njegovi instituciji 
uradno podelila priznanje za zavezanost 
odličnosti; poziva njegovega naslednika, 
naj ta dosežek še nadgradi in naj bo še 
naprej zavezan neodvisnosti, kakovostni 
obravnavi pritožb, stikom z državljani in 
dobrim odnosom z institucijami;

22. čestita evropskemu varuhu, ker je 
Evropska fundacija za upravljanje 
kakovosti (EFQM) njegovi instituciji 
uradno podelila priznanje za zavezanost 
odličnosti; poziva njegovega naslednika, 
naj ta dosežek še nadgradi in naj bo še 
naprej zavezan neodvisnosti, kakovostni 
obravnavi pritožb, stikom z državljani in 
dobrim odnosom z institucijami, obenem 
pa podpira načelo preglednosti;

Or. pl

Predlog spremembe 46
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. meni, da bodo morali prihodnji 
evropski varuhi izkazati podobno 
predanost neodvisnosti in 
nepristranskosti, kot določa šesti člen 
statuta varuha, če bodo želeli poglobiti 
zaupanje v institucije EU in povečati 
njeno verodostojnost;

Or. en

Predlog spremembe 47
Margrete Auken

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja, da je politična neodvisnost 
zelo pomembna za urad evropskega 
varuha in za verodostojnost vseh institucij 
EU; meni, da takšna neodvisnost jamči 
državljanom, da se bodo naloge varuha 
izvajale zanesljivo in povsem brez 
zunanjih pritiskov;

Or. en

Predlog spremembe 48
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22а. poudarja, da 28. september, 
mednarodni dan pravice do informacij, 
predstavlja pobudo za povečanje 
prepoznavnosti evropskega varuha v 
evropski javnosti in tudi primer dobre 
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prakse;

Or. bg

Predlog spremembe 49
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja dejstvo, da varuh z 
Odborom Evropskega parlamenta za 
peticije, evropskim forumom za 
invalidnost, Evropsko komisijo in Agencijo 
EU za temeljne pravice sodeluje v okviru 
EU na osnovi člena 33(2), ki skrbi za 
zaščito, spodbujanje in spremljanje 
izvajanja konvencije ZN o pravicah 
invalidov;

23. pozdravlja dejstvo, da varuh z 
Odborom Evropskega parlamenta za 
peticije, evropskim forumom za 
invalidnost, Evropsko komisijo in Agencijo 
EU za temeljne pravice sodeluje v okviru 
EU na osnovi člena 33(2), ki skrbi za 
zaščito, spodbujanje in spremljanje 
izvajanja konvencije ZN o pravicah 
invalidov; poziva evropskega varuha, naj 
pri delu posebno pozornost posveti 
potrebam zelo ranljivih družbenih skupin, 
med drugim invalidom; 

Or. en

Predlog spremembe 50
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. pozdravlja prizadevanje varuha, da bi 
institucije EU izvajale Listino EU o 
temeljnih pravicah, med drugim s 
preiskavami na lastno pobudo; 
predvideva, da bo evropski varuh s 
pridružitvijo Unije Evropski konvenciji o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, kot zahteva člen 6 Pogodbe o 
Evropski uniji, dobil še eno podobno 
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Or. en

Predlog spremembe 51
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. poudarja, da so varuhove preiskave 
na lastno pobudo zelo pomembne, saj mu 
omogočajo, da obravnava vprašanja, ki se 
sicer ne bi znašla na njegovi mizi, ker 
državljani nimajo dovolj informacij ali 
virov, da bi mu jih posredovali; meni, da 
bi bilo treba povečati prepoznavnost urada 
evropskega varuha človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 52
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. pozdravlja sprejetje zakona o 
ustanovitvi varuha človekovih pravic v 
Turčiji v letu 2012; izraža zadovoljstvo, da 
imajo vse države kandidatke institucijo 
varuha človekovih pravic na državni ravni;
meni, da izkušnje kažejo, da je evropski 
varuh zelo koristen organ, ki prispeva k 
izboljšanju javne uprave, pravni državi in 
varstvu človekovih pravic, zato bi morale 
države članice, ki varuha še nimajo, čim 
prej razmisliti o njegovi ustanovitvi;

24. pozdravlja sprejetje zakona o 
ustanovitvi varuha človekovih pravic v 
Turčiji v letu 2012; priznava vlogo 
podpore in svetovanja evropskega varuha 
v tej zadevi; izraža zadovoljstvo, da imajo 
vse države kandidatke institucijo varuha 
človekovih pravic na državni ravni; meni, 
da izkušnje kažejo, da je evropski varuh 
zelo koristen organ, ki prispeva k 
izboljšanju javne uprave, pravni državi in 
varstvu človekovih pravic, zato bi morale 
države članice, ki varuha še nimajo, čim 
prej razmisliti o njegovi ustanovitvi; poziva 
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evropskega varuha, naj v tem procesu še 
naprej pomaga tudi prihodnjim državam 
kandidatkam;

Or. en


