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7.1.2015 A8-0058/9 

Predlog spremembe  9 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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

2014/2159(INI) 

Predlog resolucije 
Uvodna izjava Pa (novo) 
 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Pa. ker je varuhinja v letu 2013 prejela 

številne pritožbe v zvezi z navzkrižjem 

interesov ali prakso „vrtljivih vrat“, kjer 

osebe na vodilnih položajih prehajajo med 

delovnimi mesti v javnem in zasebnem 

sektorju, ki so medsebojno tesno 

povezana; ker mora uprava EU 

pripisovati izjemen pomen zglednemu 

etičnemu ravnanju; ker je varuhinja 

skladno s tem objavila sklop načel javne 

uprave in etičnih standardov; ker številne 

nevladne organizacije zatrjujejo, da 

Komisija ne obravnava pojava, ki ga 

opisujejo kot sistemske prakse „vrtljivih 

vrat“;  

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/10 

Predlog spremembe  10 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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. obžaluje, da je večina preiskav, ki jih je 

varuhinja opravila v lanskem letu (64,3 %), 

zadevala Evropsko komisijo; oporeka 

pomanjkanju preglednosti, ki ga je 

Evropska komisija kazala doslej in ga 

kaže še naprej, zlasti pri pomembnih 

odločitvah o varčevalnih politikah, ki 

vidno vplivajo na življenjske razmere 

evropskih državljanov in rezidentov; 

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; 

 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/11 

Predlog spremembe  11 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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

2014/2159(INI) 

Predlog resolucije 
Odstavek 18 
 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. ugotavlja, da je varuhinja Parlamentu 

predložila posebno poročilo, ki je 

obravnavalo dejstvo, da agencija Frontex 

nima mehanizma za reševanje pritožb v 

zvezi s kršenjem temeljnih pravic, do 

katerega pride pri njenem delu; je 

prepričan, da bo to posebno poročilo 

obravnavano v poročilu, ki ga bo pripravil 

Odbor za peticije v sodelovanju z 

Odborom za državljanske svoboščine, 

pravosodje in notranje zadeve; 

18. obžaluje dejstvo, da je bila varuhinja 

primorana Parlamentu predložiti posebno 

poročilo, potem ko je agencija Frontex 

zavrnila uvedbo mehanizma za reševanje 

pritožb v zvezi s kršenjem temeljnih 

pravic, do katerega pride pri njenem delu 

zapiranja zunanjih meja EU, s čimer 

agencija Frontex grobo krši pravice 

tisočev migrantov in iskalcev azila; je 

seznanjen, da je varuhinja začela 

preiskavo o velikanskem številu deportacij 

z letalom, ki jih je agencija Frontex 

organizirala v sodelovanju z različnimi 

državami članicami in s katerimi je bilo 

od leta 2006 vrnjenih več kot 10°800 ljudi; 

je prepričan, da bo to posebno poročilo 

obravnavano v poročilu, ki ga bo pripravil 

Odbor za peticije v sodelovanju z 

Odborom za državljanske svoboščine, 

pravosodje in notranje zadeve; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/12 

Predlog spremembe  12 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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

2014/2159(INI) 

Predlog resolucije 
Odstavek 19 
 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. spodbuja varuhinjo, naj poglobi svoje 

odnose in sodelovanje z različnimi 

mrežami, zlasti z Evropsko mrežo varuhov 

človekovih pravic in tisto v sklopu 

konvencije Združenih narodov o pravicah 

invalidov; opozarja na poziv Parlamenta v 

letnem poročilu Odbora za peticije za leto 

2012 k oblikovanju mreže odborov za 

peticije držav članic, ki bi lahko 

dopolnjevala mrežo varuhov človekovih 

pravic; 

19. spodbuja varuhinjo, naj poglobi svoje 

odnose in sodelovanje z različnimi 

mrežami, zlasti z Evropsko mrežo varuhov 

človekovih pravic in tisto v sklopu 

konvencije Združenih narodov o pravicah 

invalidov; izraža zaskrbljenost zaradi 

možne ukinitve regionalnih varuhov 

človekovih pravic, kar je domnevno nujno 

zaradi zmanjševanja sredstev, ki ga je na 

primer oznanila španska vlada; opozarja, 

da bi odprava teh varuhov lahko znatno 

zmanjšala možnosti mnogih evropskih 

državljanov, da učinkovito uveljavljajo 

svoje pravice; opozarja na poziv 

Parlamenta v letnem poročilu Odbora za 

peticije za leto 2012 k oblikovanju mreže 

odborov za peticije držav članic, ki bi 

lahko dopolnjevala mrežo varuhov 

človekovih pravic; 

Or. en 



 

AM\1045285SL.doc  PE545.681v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.1.2015 A8-0058/13 

Predlog spremembe  13 
Ángela Vallina, Anne-Marie Mineur, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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

2014/2159(INI) 

Predlog resolucije 
Odstavek 24 
 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. pozdravlja številne pomembne 

preiskave, ki jih je sprožila varuhinja, na 

primer preiskave, ki se nanašajo na 

preglednost v pogajanjih o čezatlantskem 

partnerstvu za trgovino in naložbe (TTIP), 

prijavljanje nepravilnosti v institucijah EU, 

preglednost v skupinah izvedencev 

Komisije, primere „vrtljivih vrat“, temeljne 

pravice v kohezijski politiki in evropsko 

državljansko pobudo; z zanimanjem 

pričakuje izsledke teh preiskav; 

24. pozdravlja številne pomembne 

preiskave, ki jih je sprožila varuhinja, na 

primer preiskave, ki se nanašajo na 

pomanjkanje preglednosti v pogajanjih o 

čezatlantskem partnerstvu za trgovino in 

naložbe (TTIP), prijavljanje nepravilnosti v 

institucijah EU, pomanjkanje preglednosti 

v skupinah izvedencev Komisije, primere 

„vrtljivih vrat“ in navzkrižja interesov, 

temeljne pravice v kohezijski politiki in 

evropsko državljansko pobudo; z 

zanimanjem pričakuje izsledke teh 

preiskav; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/14 

Predlog spremembe  14 
Ángela Vallina, Anne-Marie Mineur, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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

2014/2159(INI) 

Predlog resolucije 
Odstavek 25 
 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. pozdravlja odločitev Sveta Evropske 

unije o objavi pogajalskih direktiv EU za 

tekoča pogajanja TTIP med EU in ZDA; 

pozdravlja tudi odločitev Komisije, da 

objavi več besedil o pogajanjih EU in 

omogoči širši dostop do drugih 

dokumentov v okviru pogajanj TTIP; meni, 

da je varuhinja s pozornejšim 

spremljanjem preglednosti v pogajanjih 

TTIP okrepila svojo vlogo varuhinje 

preglednosti EU; pozdravlja njen poziv, naj 

evropske institucije sprejmejo pristop 

pregledne politike in v obliki kampanje 

ozaveščajo o čezatlantskem partnerstvu za 

trgovino in naložbe; se zavezuje, da bo 

spremljal izide posvetovanja o preglednosti 

v pogajanjih TTIP in bo med drugim 

obravnaval peticije na to temo, ki jih bo 

prejel, zlasti ker ta in druga trgovinska 

pogajanja lahko vplivajo na življenje 

evropskih državljanov; 

25. je seznanjen z odločitvijo Sveta 

Evropske unije o objavi pogajalskih 

direktiv EU za tekoča pogajanja TTIP med 

EU in ZDA; seznanjen je tudi z odločitvijo 

Komisije, da objavi več besedil o 

pogajanjih EU in omogoči širši dostop do 

drugih dokumentov v okviru pogajanj 

TTIP; vseeno meni, da so ti ukrepi preveč 

neznatni, če upoštevamo vidno 

pomanjkanje preglednosti in javne 

udeležbe v pogajanjih TTIP; meni, da bi 

varuhinja s pozornejšim spremljanjem 

preglednosti v pogajanjih TTIP okrepila 

svojo vlogo varuhinje preglednosti EU; 

pozdravlja njen poziv, naj evropske 

institucije sprejmejo pristop pregledne 

politike in v obliki kampanje ozaveščajo o 

čezatlantskem partnerstvu za trgovino in 

naložbe; se zavezuje, da bo spremljal izide 

posvetovanja o preglednosti v pogajanjih 

TTIP in bo med drugim obravnaval peticije 

na to temo, ki jih bo prejel, zlasti ker ta in 

druga trgovinska pogajanja lahko vplivajo 

na življenje evropskih državljanov; še več, 

poziva k referendumom o čezatlantskem 

partnerstvu za trgovino in naložbe, ki bi 

državljanom in rezidentov vsake države 

članice omogočili odločanje o tem 

sporazumu; 

Or. en 
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