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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2009
(2010/2059(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju letnega poročila o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic za 
leto 2009,

– ob upoštevanju členov 24(3) in 228(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju členov 41 in 43 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Sklepa Evropskega parlamenta z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih 
pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (94/262/ESPJ, ES, 
Euratom)1,

– ob upoštevanju okvirnega sporazuma o sodelovanju, ki je bil sklenjen med Evropskim 
parlamentom in varuhom človekovih pravic 15. marca 2006 ter je začel veljati 1. aprila 
2006,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. oktobra 2005 z naslovom „Pooblastilo za 
sprejetje in posredovanje sporočil evropskemu varuhu človekovih pravic in za nastop 
javnih uradnikov pred njim“ (SEK(2005)1227),

– ob upoštevanju svoje resolucije z 18. junija 2008 o sprejetju Sklepa Evropskega 
parlamenta o spremembi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o 
pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic2,

– ob upoštevanju revizije izvedbenih določb, ki jo je varuh človekovih pravic opravil, da bi 
vključevale spremembe pravil, in je začela veljati 1. januarja 2009,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o dejavnostih evropskega varuha človekovih 
pravic,

– ob upoštevanju drugega in tretjega stavka člena 205(2) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za peticije (A7-0000/2010),

A. ker je bilo letno poročilo o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic za leto 2009 
dne 19. aprila 2010 uradno predloženo predsedniku Evropskega parlamenta in ker je varuh 
človekovih pravic Nikiforos Diamanduros (Nikiforos Diamandouros) dne 4. maja 2010 v 
Strasbourgu poročilo predstavil Odboru za peticije,

B. ker člen 24 PDEU določa, da se ima vsak državljan Unije „pravico pritožiti pri varuhu 
človekovih pravic, imenovanem v skladu s členom 228”;

                                               
1 UL L 113, 4.5.1994, str. 15.
2 UL L 189, 17.7.2008, str. 25.
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C. ker člen 41 Listine o temeljnih pravicah določa, da ima „vsakdo pravico, da institucije in 
organi Unije njegove zadeve obravnavajo nepristransko, pravično in v razumnem roku”,

D. ker člen 43 Listine o temeljnih pravicah določa, da ima „vsak državljan ali državljanka 
Unije in vsaka fizična ali pravna oseba s prebivališčem ali statutarnim sedežem v eni od 
držav članic pravico, da se glede nepravilnosti pri delovanju institucij, organov ali agencij 
Unije obrne na evropskega varuha človekovih pravic, razen glede Evropskega sodišča in 
Visokega sodišča v njuni pravosodni funkciji”,

E. ker skupna zunanja in varnostna politika in dejavnosti Evropskega sveta z začetkom 
veljavnosti PDEU sodijo pod pristojnosti varuha človekovih pravic;

F. ker po členu 228 PDEU Evropski parlament varuha človekovih pravic ne imenuje, temveč 
ga izvoli „po vsakih volitvah v Evropski parlament za mandatno dobo parlamenta”,

G. ker delo varuha človekovih pravic prispeva k oblikovanju Unije, v kateri se odločitve 
sprejemajo čim bolj javno in v kar najtesnejši povezavi z državljani, kot to določa druga 
alineja prvega člena PEU,

H. ker je varuh človekovih pravic leta 2009 prejel 3098 pritožb v primerjavi s 3406 
pritožbami leta 2008, za 727 pritožb (23 %), v primerjavi z 802 pritožbami v letu 2008, 
pa je bilo ugotovljeno, da so bile v njegovi pristojnosti,

I. ker je varuh človekovih pravic leta 2009 na osnovi pritožb začel 335 preiskav, 318 
preiskav pa je bilo izvedenih in zaključenih. Od slednjih je bilo 331 začetih na podlagi 
pritožb, sedem pa jih je varuh začel na lastno pobudo,

J. ker so v 179 primerih v letu 2009 (56 % vseh primerov) zadevne institucije sprejele 
sporazumno rešitev ali zadevo rešile, kar kaže na veliko pripravljenost institucij in 
organov Evropske unije, da pritožbe, naslovljene na varuha, vidijo kot priložnost za 
popravo storjenih napak in sodelovanje z njim v korist državljanov,

K. ker je varuh človekovih pravic leta 2009 ugotovil nepravilnosti v 12 % primerov (37 
preiskav) in izrekel kritično oceno v 35 primerih;

L. ker je bilo leta 2009 izdanih 15 osnutkov priporočil,

M. ker se obtožbe o nepravilnostih najpogosteje nanašajo na pomanjkanje preglednosti, 
vključno z zavračanjem posredovanja informacij (36 % preiskav), nepravičnost ali 
zlorabo pooblastil (14 %), nepotrebne zamude (13 %), kršitve postopka (13 %), 
malomarnost (6 %), neizpolnjevanje dolžnosti Komisije v njeni vlogi varuha pogodb (6
%), pravne napake (6 %) in diskriminacijo (5 %),

N. ker se je povprečni čas obravnavanja pritožb skrajšal s 13 mesecev v letu 2008 na 9 
mesecev v letu 2009, kar priča o prizadevanjih varuha človekovih pravic za skrajšanje 
časa preiskav in o duhu sodelovanja med institucijami;

O. ker ni bilo v letu 2009 za noben primer nepravilnosti napisano posebno poročilo za 
Evropski parlament;
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P. ker kritične ocene in priporočila varuha človekovih pravic niso pravno zavezujoča, 
vendar naj bi spodbujala samonadzor institucij in organov Unije, da bi se izognili 
napakam in neustreznemu delovanju v prihodnje;

Q. ker se je vloga varuha človekovih pravic od njegove ustanovitve do danes razvila 
zahvaljujoč njegovi neodvisnosti in demokratičnemu nadzoru, ki ga nad njegovimi 
dejavnostmi izvajata Parlament in Odbor za peticije,

R. ker je bistveno, da institucije in organi Unije v celoti izkoristijo potrebna sredstva za 
izpolnitev svojih obveznosti, da lahko državljanom nudijo hitre in izčrpne odgovore na 
njihove zahteve, pritožbe in peticije,

S. ker je varuh človekovih pravic oblikoval kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev, ki 
ga je Parlament sprejel z resolucijo dne 6. septembra 2001,

T. ker evropska mreža varuhov človekovih pravic omogoča, da se pritožnike napoti na druge 
varuhe človekovih pravic ali podobne organe, ki bodo lahko na svoji ravni nudili 
ustreznejšo pomoč, ter omogoča izmenjavo informacij in dobrih praks,

U. ker se dejavnosti varuha človekovih pravic in Odbora za peticije dopolnjujejo, s čimer se 
krepi učinkovitost posameznih nalog,

1. odobri letno poročilo za leto 2009, ki ga je predložil evropski varuh človekovih pravic;

2. opozarja, da se je z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe okrepila demokratična 
legitimnost varuha človekovih pravic, saj ga Evropski parlament sedaj izvoli, hkrati pa so 
bile njegove pristojnosti razširjene na skupno zunanjo in varnostno politiko in na 
dejavnosti Evropskega sveta;

3. je zadovoljen, da Listina o človekovih pravicah, ki je odslej pravno zavezujoča, z 
začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe uvršča pravico do dobrega upravljanja med 
temeljne pravice, ki izhajajo iz državljanstva Unije; zato poziva varuha človekovih 
pravic, naj bo pri vsakodnevni obravnavi pritožb pozoren na spoštovanje te listine;

4. ocenjuje, da so preglednost, dostop do informacij in spoštovanje pravice do dobrega 
upravljanja nujni predpogoji za zaupanje, ki ga imajo državljani v institucije, ko gre za 
uveljavljanje njihovih pravic;

5. zato meni, da je treba izraz nepravilnosti še naprej obravnavati širše, tako da bo zajemal 
ne le kršitve pravnih predpisov ali splošnih načel evropskega upravnega prava, kot so 
objektivnost, sorazmernost in enakost, nediskriminacija ter spoštovanje človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin, temveč tudi primere, ko institucije ne delujejo dosledno in v dobri 
veri ali ne upoštevajo upravičenih pričakovanj državljanov, kar velja tudi za institucije, ki 
so se zavezale, da bodo spoštovale nekatera pravila in standarde, ne da bi jih k temu 
obvezovale pogodbe ali sekundarna zakonodaja;

6. čestita varuhu človekovih pravic za jasno in obsežno predstavitev svojih dejavnosti; 
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vendarle predlaga, da naj bo v prihodnjih poročilih v povzetku dejavnosti in vsebinski 
analizi več poudarka na strukturnih problemih in transverzalnih težnjah;

7. meni, da je varuh človekovih pravic v obdobju, ki ga zajema poročilo, dejavno in 
uravnoteženo izvajal svoja pooblastila v zvezi s preučevanjem in obravnavo pritožb ter 
vodenjem in sklepanjem preiskav, pa tudi glede ohranjanja konstruktivnih odnosov z 
institucijami in organi Evropske unije ter spodbujanja državljanov, da v odnosu do teh 
institucij in organov uveljavljajo svoje pravice;

8. pozdravlja izredno dobre odnose med varuhom človekovih pravic in Odborom za peticije 
znotraj institucionalnega okvira, ko gre za medsebojno spoštovanje posameznih 
pristojnosti; spodbuja prakso, da je na vseh sejah Odbora za peticije navzoč predstavnik 
varuha človekovih pravic, ki jo je varuh že uvedel;

9. ceni ključen prispevek, ki ga k spoštovanju načela subsidiarnosti prinaša evropska mreža 
varuhov človekovih pravic, ki ima 94 uradov v 32 državah in katere član je tudi Odbor za 
peticije; pozdravlja sodelovanje evropskega varuha človekovih pravic z varuhi 
človekovih pravic in podobnimi organi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni v 
posameznih državah članicah;

10. je seznanjen z dejstvom, da je varuh človekovih pravic leta 2009 prejel 3098 pritožb in da 
je bilo v tem času zaključenih 318 preiskav;

11. je zadovoljen z velikim številom postopkov, ki so se zaključili s sporazumnim 
dogovorom ali jih je rešila zadevna institucija (56 %), kar kaže na konstruktivno 
sodelovanje med varuhom človekovih pravic ter institucijami in organi Unije; spodbuja 
varuha človekovih pravic ter institucije in organe Unije, naj si še naprej prizadevajo v tej 
smeri; 

12. je prav tako zadovoljen s prizadevanji varuha človekovih pravic, da skrajša povprečno 
trajanje svojih preiskav na devet mesecev; poziva k temu, da vse institucije in organi EU 
prejmejo proračunska sredstva in osebje, ki ga potrebujejo za hitro obravnavo pritožb in 
peticij;

13. je seznanjen z dejstvom, da se več kot tretjina preiskav, ki jih je varuh človekovih pravic 
začel leta 2009, nanaša na pomanjkanje preglednosti; zato zahteva, da sedanja revizija 
uredbe št. 1049/2001 ne omeji obstoječe pravice le na dostop do informacij in 
dokumentov, temveč da se k vprašanju pristopi bolj proaktivno;

14. je zadovoljen z napredkom, ki je bil v letu 2009 dosežen v zvezi z lažjim dostopom 
varuha človekovih pravic do zaupnih dokumentov Sveta;

15. je seznanjen s komunikacijsko strategijo in razvojem spletnih strani, ki sta po navedbah 
varuha človekovih pravic pomagala znižati število nedopustnih pritožb, ter varuha 
spodbuja, naj si še naprej prizadeva za obveščanje evropskih državljanov o svojih 
nalogah in mejah svojih pristojnosti ter o njihovih pravicah;

16. zahteva, naj bo varuh človekovih pravic udeležen pri oblikovanju in spremljanju 
praktičnih vidikov državljanske pobude, da bo lahko predvidel vprašanja, povezana z 
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njenim delovanjem, in zlasti vprašanja, ki bodo verjetno pripeljala do pritožb;

17. se pridružuje mnenju varuha človekovih pravic, da je poleg zavezujočih pravil, ki jih 
mora spoštovati uprava, za dobro upravljanje bistven razvoj resnične kulture služenja 
državljanom; zato varuha poziva, naj sprejme še več pobud za spodbujanje te kulture v 
institucijah in pri državljanih;

18. obžaluje število pritožb, povezanih z nepotrebnimi zamudami pri beleženju pritožb, 
njihovi obravnavi in sprejetju sklepov; predlaga, da bi v okviru revizije finančne uredbe 
predvideli odškodnine za primere očitnih in daljših zamud;

19. ugotavlja, da je varuh človekovih pravic uspešno zaključil preiskavo na lastno pobudo v 
zvezi s predpisi, ki jih Komisija izvaja glede zahtev državljanov za vpogled v dokumente, 
povezane s postopki za ugotavljanje kršitev; spodbuja krepitev sodelovanja z Odborom za 
peticije in varuhu predlaga, naj ga redno obvešča o preiskavah, ki jih je začel na lastno 
pobudo, in o njihovih izidih; poziva Komisijo, naj sprejme bolj odprt in proaktiven 
pristop v zvezi z informacijami o postopkih za ugotavljanje kršitev; 

20. ocenjuje, da služi kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je oblikoval varuh 
človekovih pravic in ga je Parlament odobril v svoji resoluciji z dne 6. septembra 2001, 
kot vodilo in vir za zaposlene v vseh institucijah in organih Unije; je zadovoljen, da je 
kodeks odobril Ekonomsko-socialni odbor; prav tako je zadovoljen, da je bil z Evropsko 
investicijsko banko podpisan memorandum o soglasju v zvezi z obravnavo pritožb; 
poziva varuha človekovih pravic, naj predvidi revizijo kodeksa na podlagi izkušenj 
zadnjih desetih let in naj na teh temeljih skrbi za spodbujanje in izmenjavo dobrih praks;

21. obžaluje, da evropski varuh človekovih pravic nima pregleda nad pritožbami v zvezi z 
nepravilnostmi držav članic pri izvajanju prava Evropske unije, ki jih prejmejo nacionalni 
varuhi človekovih pravic; evropskemu varuhu človekovih pravic predlaga, naj se pritožbe 
združijo, da bi lahko bolje reševali probleme; 

22. poziva varuha človekovih pravic, naj nacionalne varuhe človekovih pravic spodbuja k 
rednemu sodelovanju z nacionalnimi parlamenti, po vzoru sodelovanja med evropskim 
varuhom človekovih pravic in Evropskim parlamentom;

23. poziva Evropsko komisijo k oblikovanju zakona o evropski upravi, ki bi veljal za vse 
organe, institucije in agencije Unije;

24. opozarja varuha človekovih pravic na nov postopek urada EPSO za izbor osebja in 
predlaga, naj se spremlja njegovo izvajanje ter opravi analiza; 

25. podpira zamisel o vzpostavitvi skupnega intranetnega portala za vse člane evropske 
mreže varuhov človekovih pravic, da bi zagotovili redno objavljanje rezultatov; 

26. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in poročilo Odbora za peticije posreduje 
Svetu, Komisiji, evropskemu varuhu človekovih pravic, vladam in parlamentom držav 
članic ter njihovim varuhom človekovih pravic oziroma podobnim pristojnim organom.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod
Predsednik Evropskega parlamenta Jerzy Buzek je 19. aprila 2010 uradno prejel letno 
poročilo evropskega varuha človekovih pravic za leto 2009, evropski varuh človekovih pravic 
Nikiforos Diamandouros pa je svoje poročilo 4. maja 2010 predstavil Odboru za peticije.

Poročilo je pregled dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v minulem letu. Različne 
ugotovitve preiskav so predstavljene po kategorijah glede na vrsto nepravilnosti ali zadevno 
institucijo. Objavljen je bil tudi povzetek na šestih straneh. V njem so zabeleženi 
najpomembnejši rezultati v zvezi s pritožbami in izpostavljena glavna vprašanja, obravnavana 
v preteklem letu.

Pritožbe in preiskave

V letu 2009 je varuh človekovih pravic zabeležil 3098  pritožb v primerjavi s 3406 pritožbami 
v letu 2008, kar je 9 % manj. Za 727 pritožbi je bilo ugotovljeno, da so bile v pristojnosti 
varuha človekovih pravic. Od teh jih je 162 bilo označenih za dopustne, vendar za njih bila 
sprožena preiskava. Na podlagi pritožb je bilo začetih 335 preiskav, 230 pritožb pa je bilo 
razglašenih za nedopustne.

Večina preiskav varuha človekovih pravic v letu 2009 je zadevala Evropsko komisijo (56 %). 
Pritožbe so zadevale tudi upravo Evropskega parlamenta (11 %), Evropski urad za izbor 
osebja (9 %), Svet (4 %) in Sodišče Evropske unije (3 %). V 59 preiskavah (17 %) je bilo 
obravnavanih še 23 drugih institucij in organov EU.

Najpogostejša vrsta domnevne nepravilnosti je bila pomanjkanje preglednosti, vključno z 
zavračanjem posredovanja informacij (36 % vseh preiskav). Odbor za peticije meni, da je 
njihovo visoko število zaskrbljujoče, saj je zanesljiva in pregledna uprava EU odločilna za 
zaupanja državljanov v EU. 

Leta 2009 je bilo zaključenih 318 preiskav. Večina je bila zaključenih v manj kot letu dni (70 
%), več kot polovica (55 %) pa v treh mesecih. 311 preiskav je bilo začetih na podlagi 
pritožb, sedem pa jih je varuh človekovih pravic izvedel na lastno pobudo.

V 58 primerih je preiskava pokazala, da ni bilo nepravilnosti, kar ni nujno negativen izid za 
pritožnika, saj mu je posredovana celostna obrazložitev pristojnih institucij ali organov, za 
slednje pa je to priložnost za izboljšanje kakovosti upravnih storitev.

V letu 2009 so zadevne institucije ali organi v prid pritožnika rešili 166 primerov (56 %). 
Primere je rešila institucija ali pa je bila dosežena sporazumna rešitev. To odraža vse večjo 
pripravljenost institucij in organov, da pritožbe, naslovljene na varuha vidijo kot priložnost za 
popravo napak in da sodelujejo z varuhom v korist evropskih državljanov. V svojem letnem 
poročilu je varuh človekovih pravic izpostavil devet primerov1, ki so bili primeri dobre 

                                               
1 Primeri: 2980/2008/GG(CE), 791/2005/(IP)FOR(CE), 723/2005/OV(OLAF), 790/2005/OV(OLAF), 
2346/2007/JMA(EPSO), 2119/2007/ELB(CE), 1908/2007/JF(CE), 1562/2008/BB(EACI), 
2003/2008/TS(ERCEA), 1537/2008/(TJ)GG(EACEA). 
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prakse. Primeri služijo kot vzor za vse institucije in organe EU, kako se najbolje odzvati na 
vprašanja, na katere opozori varuh človekovih pravic.

Ko sporazumna rešitev ni možna, varuh človekovih pravic primer zaključi s kritično oceno ali 
pa pripravi osnutek priporočila. Kritična ocena pritožniku potrdi, da je njegova pritožba 
upravičena, zadevni instituciji ali organu pa nakaže, kje je storil napako, kar naj bi 
pripomoglo k izogibanju nepravilnostim v prihodnje. Leta 2009 je varuh z izrekom kritične 
ocene zaključil 35 preiskav.

Pomembno je, da institucije in organi na podlagi kritične ocene varuha ukrepajo in pričnejo 
reševati težave, da bi v prihodnje preprečili nepravilnosti. Varuh človekovih pravic je, da bi 
zagotovil, da bodo institucijam in organom napake v poduk in da se bodo v prihodnje izognili 
nepravilnostim, na svoji spletni strani objavil študijo o ukrepih, ki so jih institucije sprejele na 
podlagi kritičnih ocen in dodatnih pripomb iz leta 2008. Treba je pripomniti, da je bila 
zabeležena 79 - odstotna raven zadovoljstva z ukrepi, ki so bili sprejeti za podlagi kritičnih 
ocen.

Če je mogoče, da zadevna institucija odpravi nepravilnosti, ki so ji očitane, ali kadar so te 
izjemno hude ali imajo splošne posledice, varuh človekovih pravic običajno pripravi osnutek 
priporočila za zadevno institucijo ali organ, ki se mora v treh mesecih odzvati s podrobnim 
mnenjem. Leta 2009 je bilo oblikovanih 15 osnutkov priporočil. Poleg tega je bilo v letu 2009 
dokončanih sedem osnutkov priporočil iz prejšnjega leta in zaključena dva primera v zvezi z 
osnutki priporočil iz leta 2007.

Če se institucija ali organ Unije na osnutek priporočila ne odzove zadovoljivo, lahko varuh 
Evropskemu parlamentu pošlje posebno poročilo.

Varuh ni v letu 2009 Parlamentu poslal nobenega posebnega poročila.

Varuh človekovih pravic je začel tudi štiri preiskave na lastno pobudo. Te so zadevale 
uporabo pooblastila varuha človekovih pravic, da na lastno pobudo sproži preiskavo, 
namenjeno reševanju očitno sistematičnih težav znotraj institucij, kot je bila na primer 
preiskava proti Komisiji v zvezi z dostopom do dokumentov, povezanih s postopki za 
ugotavljanje kršitev. Cilj teh preiskav je bil zagotoviti, da so državljani seznanjeni s tem, kako 
pridobiti dostop do dokumentov v zvezi s kršitvami in, če jim je bil dostop zavrnjen, kako 
ugotoviti, ali za zavrnitvijo stoji Komisija ali država članica oziroma ali zavrnitev temelji na 
nacionalnem pravu ali pravu Evropske unije.

Prednostne naloge evropskega varuha človekovih pravic

Glavna prednostna naloga evropskega varuha človekovih pravic je zagotoviti, da se spoštujejo 
pravice državljanov iz prava Evropske unije na vseh ravneh v Uniji in da institucije in organi 
Evropske unije delujejo po najvišjih upravnih standardih.

Varuh si nenehno prizadeva za izboljšanje kakovosti podatkov, ki so na voljo državljanom in 
morebitnim pritožnikom v zvezi z njihovimi pravicami iz prava Evropske unije, zlasti prek 
evropske mreže varuhov človekovih pravic. Mrežo, v kateri je tudi Odbor za peticije, sestavlja  
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94 uradov v 32 državah. Mreža med drugim služi hitrejšemu prenosu pritožb pristojnemu 
varuhu ali podobnemu organu. Varuh človekovih pravic je v 977 primerih, ki jih je 
obravnaval leta 2009, pritožbe, ki jih prejel, posredoval enemu izmed članov evropske mreže. 
792 pritožnikom je svetoval, naj se obrnejo na nacionalnega ali regionalnega varuha 
človekovih pravic, 185 pritožb pa je posredoval Odboru za peticije. V nekaterih primerih se 
varuhu človekovih pravic zdi ustrezno, da pritožbo preusmeri na Komisijo ali na mrežo 
SOLVIT, ki jo je vzpostavila Komisija, da bi pomagala tistim, ki se soočajo z ovirami, ko 
skušajo uveljavljati svoje pravice na notranjem trgu Unije. Varuh človekovih pravic je okrepil 
tudi sodelovanje s centrom Europe Direct.

Varuh si prizadeva, da bi bile institucije in organi Evropske unije pri svojem delovanju 
osredotočene na državljane, tako da skuša pritožnikom dati vse možnosti za dosego 
sporazumne rešitve in da sproži več preiskav na lastno pobudo, da bi prepoznal težavo in 
spodbujal najboljšo prakso. V ta namen še naprej razvija stike s poslanci in uradniki institucij 
ter organov Evropske unije, da spodbuja kulturo storitev v upravi Evropske unije.

Varuh človekovih pravic in njegovi sodelavci se zavedajo, kako pomembno je, da so tisti, ki 
naletijo na težave z upravo Evropske unije, seznanjeni s svojo pravico do pritožbe pri varuhu, 
zato so v letu 2009 pripravili 145 predstavitev na konferencah, seminarjih in srečanjih. Varuh 
je obiskal Ciper, Slovaško, Češko, Finsko, Estonijo in Italijo, da bi v teh državah razširil 
osveščenost med državljani o svoji vlogi. Imel je tudi šest tiskovnih konferenc in več kot 40 
pogovorov, novinarji pa so prejeli tudi 21 sporočil za javnost. Mreža varuha človekovih 
pravic redno objavlja glasilo z novicami in je za svoje člane vzpostavila tudi spletni forum za 
razprave.

Med najzanimivejšimi publikacijami, ki so bile napisane in objavljene v letu 2009, sta letno 
poročilo in nov dokument, ki je nudil povzetek za leto 2008.

Nova spletna stran varuha človekovih pravic, ki je začela delovati 5. januarja 2009, se redno 
posodablja, nove storitve, namenjene državljanom, pa se nenehno razvijajo. Treba je poudariti 
poseben pomen interaktivnega vodiča, ki naj bi pomagal državljanom ugotoviti, kateri organ 
je najustreznejši za reševanje njihove pritožbe. Leta 2009 je odgovore na svoja poizvedovanja 
na straneh interaktivnega vodiča našlo 26 000 oseb. Večina bralcev teh spletnih strani je 
prihajala iz Španije, sledili pa so bralci iz Italije, Nemčije, Francije in Belgije.

Zaključek

Odbor za peticije varuha spodbuja, naj si v sodelovanju z institucijami še naprej prizadeva za 
širjenje dobrega upravljanja in kulturo storitev ter okrepljeno komuniciranje, da bi bili 
državljani, ki morda potrebujejo njegove storitve, pravilno seznanjeni o tem, kako postopati.

Odbor za peticije varuha človekovih pravic spodbuja, naj zadeve rešuje s sporazumnimi 
rešitvami. To odraža vse večjo pripravljenost institucij, da pritožbe, naslovljene na varuha, 
vidijo kot priložnost za popravo napak in da z varuhom sodelujejo.

Odbor za peticije varuha spodbuja, naj uporabi svojo pooblastila za sprožitev preiskav na 
lastno pobudo, da bi razrešili sistematične težave znotraj institucij, kot je odbor to storil leta 
2008 v zvezi z vprašanjem pomanjkanja preglednosti in zavračanja posredovanja informacij.
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Z izraženo podporo varuhu človekovih pravic sta Evropski parlament in Odbor za peticije 
pokazala svoje zaupanje v njegovo delo in napore za izboljšanje storitev, ki jih lahko nudi 
državljanom, s čimer krepi njihovo zaupanje v Evropsko unijo in njene institucije ter njihovo 
podobo.


