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7.1.2015 A8-0058/1 

Predlog spremembe  1 
Julia Reda 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Letno poročilo varuha človekovih pravic v letu 2013 

2014/2159(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Va (novo) 
 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Va. ker je posebno poročilo, predloženo 

Parlamentu, plod obsežne preiskave na 

lastno pobudo o obveznostih agencije 

Frontex v zvezi z Listino Evropske unije o 

temeljnih pravicah, osnovna spodbuda za 

preiskavo pa je bil nezadovljiv odziv 

agencije na specifična priporočila 

varuhinje, naj zagotovi pritožbeni 

mehanizem za prosilce za azil;    

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/2 

Predlog spremembe  2 

Julia Reda 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Letno poročilo varuha človekovih pravic v letu 2013 

2014/2159(INI) 

Predlog resolucije 
Odstavek 11 
 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. ugotavlja, da je večina preiskav, ki jih 

je varuhinja opravila v lanskem letu (64,3 

%), zadevala Evropsko komisijo; se 

zaveda, da odločitve Komisije 

najverjetneje neposredno vplivajo na 

državljane, organizacije civilne družbe in 

podjetja, in razume, da je zato ta institucija 

tudi najbolj pod drobnogledom javnosti; 

vendar zaskrbljeno ugotavlja, da je delež 

pritožb, ki zadevajo Komisijo, večji v 

primerjavi z letom 2012, ko je znašal 

52,7 %; poziva varuhinjo, naj preuči 

razloge za zvišanje tega deleža in tako 

pripomore k izboljšanju upravljanja te 

institucije, saj se bo s tem povečala 

verodostojnost vseh institucij EU; poziva 

novo Komisijo, naj hitro ukrepa in izboljša 

svoje delovanje, da se bo zmanjšalo število 

pritožb zoper njo; 

11. ugotavlja, da je večina preiskav, ki jih 

je varuhinja opravila v lanskem letu 

(64,3°%), zadevala Evropsko komisijo;  se 

zaveda, da odločitve Komisije 

najverjetneje neposredno vplivajo na 

državljane, organizacije civilne družbe in 

podjetja, in razume, da je zato ta institucija 

tudi najbolj pod drobnogledom javnosti; 

vendar zaskrbljeno ugotavlja, da je delež 

pritožb, ki zadevajo Komisijo, večji v 

primerjavi z letom 2012, ko je znašal 

52,7°%; poziva varuhinjo, naj preuči 

razloge za zvišanje tega deleža in tako 

pripomore k izboljšanju upravljanja te 

institucije, saj se bo s tem povečala 

verodostojnost vseh institucij EU; poziva 

novo Komisijo, naj hitro ukrepa in izboljša 

svoje delovanje, da se bo zmanjšalo število 

pritožb zoper njo; meni, da udeležba 

Komisije v netransparentnih subjektih, 

kot je trojka, ne spodbuja preglednosti in 

odgovornosti Unije ter ne spoštuje načela 

subsidiarnosti; 

Or. en 
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Julia Reda 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Letno poročilo varuha človekovih pravic v letu 2013 

2014/2159(INI) 

Predlog resolucije 
Odstavek 20 
 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. opozarja, da je Odbor za peticije 

polnopraven član obeh zgoraj omenjenih 

mrež; ugotavlja, da je varuhinja v letu 2013 

na ta odbor naslovila 51 pritožb; 

20. opozarja, da je Odbor za peticije 

polnopraven član obeh zgoraj omenjenih 

mrež; ugotavlja, da je varuhinja v letu 2013 

temu odboru prepustila 51 pritožb; meni, 

da bi bilo treba Odboru za peticije 

nameniti več sredstev, primerljivih s 

tistimi, ki je prejme evropska varuhinja 

človekovih pravic, glede na to, da ta odbor 

opravlja vzpredno delo, včasih pa tudi 

dopolnilno, pri zagotavljanju ustreznega 

izvajanja zakonodaje EU na vseh ravneh 

uprave;  

Or. en 

 

 


