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5.12.2018 A8-0411/11 

Predlog spremembe  11 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 

(2018/2105(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. ponovno poziva k oblikovanju 

osrednjega vozlišča za preglednost za vse 

institucije in agencije EU; 

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/12 

Predlog spremembe  12 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 

(2018/2105(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. podpira predanost varuhinje 

človekovih pravic povečanju preglednosti 

lobiranja v EU; poudarja, kako pomembno 

je sprejeti ustrezen zakonodajni akt, s 

katerim bi postal register EU za 

preglednost za vse institucije in agencije 

EU ter zastopnike interesov obvezen in 

pravno zavezujoč, saj bi tako poskrbeli za 

popolno preglednost lobiranja; 

19. podpira predanost varuhinje 

človekovih pravic povečanju preglednosti 

lobiranja v EU; poudarja, kako pomembno 

je sprejeti ustrezen zakonodajni akt, s 

katerim bi postal register EU za 

preglednost za vse institucije in agencije 

EU ter zastopnike interesov obvezen in 

pravno zavezujoč, saj bi tako poskrbeli za 

kar največjo stopnjo preglednosti 
lobiranja; 

 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/13 

Predlog spremembe  13 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 

(2018/2105(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poudarja, da je treba redno 

posodabljati in bistveno izboljšati točnost 

podatkov v registru EU za preglednost, 

vključno z obveznostjo za odvetniške 

družbe, ki lobirajo, da navedejo vse svoje 

stranke; poudarja, da je treba dati 

brezplačno na voljo vse informacije o 

vplivu lobistov, ki so popolnoma 

razumljive in zlahka dostopne javnosti; 
meni, da je treba zagotoviti popolno 

preglednost financiranja vseh zastopnikov 

interesov; poziva k izključitvi vseh 

organizacij, ki kršijo pravila vrtljivih vrat, 

iz registra EU za preglednost; 

20. poudarja, da je treba redno 

posodabljati in bistveno izboljšati točnost 

podatkov v registru EU za preglednost; 

meni, da bi morali strokovne svetovalne 

službe, odvetniške pisarne in 

samozaposleni svetovalci navesti točen 

obseg dejavnosti s področja uporabe 

registra, pri čemer utegne nekatere 

posameznike pri izpolnjevanju zahtev iz 

registra za preglednost ovirati nacionalna 

zakonodaja v nekaterih državah članicah; 
meni, da je treba zagotoviti popolno 

preglednost financiranja vseh zastopnikov 

interesov;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/14 

Predlog spremembe  14 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 

(2018/2105(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. izpostavlja ugotovitve varuhinje 

človekovih pravic, da je nadaljnje članstvo 

predsednika ECB v skupini G30 pomenilo 

primer slabega upravljanja, saj se je v 

javnosti vzbudil občutek, da bi utegnila 

biti ogrožena neodvisnost ECB od 

zasebnih finančnih interesov; poudarja, 

da člani izvršilnega odbora ECB ne bi 

smeli hkrati biti člani forumov ali drugih 

organizacij, v katere so vključeni vodilni 

uslužbenci bank pod nadzorom ECB; je 

seznanjen s priporočilom varuhinje 

človekovih pravic z dne 15. januarja 2018 

o članstvu predsednika ECB in članov 

njegovih organov odločanja v G30 in 

poziva ECB, naj spremeni ustrezna 

pravila ter zagotovi, da se bodo v praksi 

izvajali najvišji etični standardi in 

standardi odgovornosti; 

21. ponavlja, da neodvisnost ECB 

članom izvršilnega odbora daje svobodo, 

da se odgovorno in ob upoštevanju 

ustrezne odgovornosti odločijo o 

sodelovanju v forumih, vključno s tistimi, 

ki niso odprti za splošno javnost, če 

menijo, da je to potrebno za zagotavljanje 

najboljšega vodenja monetarne politike 

ECB; je seznanjen z mnenjem varuhinje 

človekovih pravic z dne 5. julija 2018; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/15 

Predlog spremembe  15 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 

(2018/2105(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. meni, da Komisija pri imenovanju 

Martina Selmayra za novega generalnega 

sekretarja ni spoštovala načel 

preglednosti, etike in pravne države; 

močno obžaluje odločitev Komisije, da 

potrdi Martina Selmayra za novega 

generalnega sekretarja, ne da bi 

upoštevala obsežne in vsesplošne kritike 

državljanov EU in oškodovanje ugleda 

EU kot celote; poudarja, da mora Martin 

Selmayr odstopiti z mesta generalnega 

sekretarja, Komisijo pa poziva, naj 

sprejme nov postopek za imenovanje 

generalnega sekretarja in zagotovi, da bodo 

uporabljeni najvišji standardi preglednosti, 

etike in pravne države; 

22. poziva Komisijo, naj sprejme nov 

postopek za imenovanje generalnega 

sekretarja in zagotovi, da bodo uporabljeni 

najvišji standardi preglednosti, etike in 

pravne države; 

Or. en 



 

AM\1171303SL.docx  PE631.567v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

5.12.2018 A8-0411/16 

Predlog spremembe  16 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 

(2018/2105(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poziva varuhinjo človekovih pravic, 

naj še naprej krepi pravila etike v 

institucijah EU, da bi rešila težave v zvezi s 

pojavom vrtljivih vrat ter zagotovila 

popolno preglednost vseh informacij v 

zvezi s podobnimi primeri, vključno s hitro 

objavo imen vseh vpletenih visokih 

uradnikov EU; z zanimanjem pričakuje 

analizo varuhinje človekovih pravic o tem, 

kako Komisija izvaja njene smernice in 

predloge za izboljšanje obravnave 

primerov vrtljivih vrat, vključno z 

možnostjo sprejetja zakonodajnih pravil za 

preprečevanje in kaznovanje takih 

primerov in morebitnih zlorab; 

23. poziva varuhinjo človekovih pravic, 

naj še naprej krepi pravila etike v 

institucijah EU, da bi rešila težave v zvezi s 

pojavom vrtljivih vrat ter zagotovila kar 

največjo stopnjo preglednosti vseh 

informacij v zvezi s podobnimi primeri, 

vključno s hitro objavo imen vseh 

vpletenih visokih uradnikov EU; z 

zanimanjem pričakuje analizo varuhinje 

človekovih pravic o tem, kako Komisija 

izvaja njene smernice in predloge za 

izboljšanje obravnave primerov vrtljivih 

vrat, vključno z možnostjo sprejetja 

zakonodajnih pravil za preprečevanje in 

kaznovanje takih primerov in morebitnih 

zlorab; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/17 

Predlog spremembe  17 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 

(2018/2105(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. ponovno poziva Komisijo, naj 

zagotovi proaktivno objavljanje in popolno 

preglednost pri zaposlovanju nekdanjih 

komisarjev po izteku njihovega mandata; 

poziva Komisijo, naj zagotovi popolno 

neodvisnost in odgovornost odbora za 

poklicno etiko, ter spodbuja varuhinjo 

človekovih pravic, naj še naprej ocenjuje 

vsa morebitna navzkrižja interesov, 

povezana s člani tega odbora, in poroča o 

njih; 

27. ponovno poziva Komisijo, naj 

zagotovi proaktivno objavljanje in kar 

največjo stopnjo preglednosti pri 

zaposlovanju nekdanjih komisarjev po 

izteku njihovega mandata; poziva 

Komisijo, naj zagotovi popolno 

neodvisnost in odgovornost odbora za 

poklicno etiko, ter spodbuja varuhinjo 

človekovih pravic, naj še naprej ocenjuje 

vsa morebitna navzkrižja interesov, 

povezana s člani tega odbora, in poroča o 

njih; 

Or. en 



 

AM\1171303SL.docx  PE631.567v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

5.12.2018 A8-0411/18 

Predlog spremembe  18 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 

(2018/2105(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. čestita varuhinji človekovih pravic 

pri njeni strateški preiskavi preglednosti 

zakonodajnega postopka Sveta 

(OI/2/2017/TE), a obžaluje, da Svet na 

ugotovitve ni odgovoril v roku; ugotavlja, 

da se to žal vseskozi ponavlja, kar je tudi 

razvidno iz pritožb, ki jih prejema 

varuhinja človekovih pravic; meni tudi, da 

bi bilo treba to vprašanje obravnavati kot 

zelo pomembno za demokratično življenje 

Unije in učinkovito sodelovanje 

državljanov po vsej celini, saj ovira 

uresničevanje ustavnih pogodb in Listine o 

temeljnih pravicah; v zvezi s tem ugotavlja, 

da je varuhinja človekovih pravic v 

nedavnem primeru (1272/2017/LP – Svet 

je javnosti zavrnil dostop do mnenja 

pravne službe v zvezi z 

medinstitucionalnim sporazumom o 

registru za preglednost) ugotovila, da to 

vprašanje ogroža institucionalno 

ravnovesje in je v nasprotju s temeljno 

prakso medsebojnega lojalnega 

sodelovanja; poudarja, da ni mogoče 

priložnostno naknadno preverjanje po 

zavrnitvi zahteve; 

28. čestita varuhinji človekovih pravic 

pri njeni strateški preiskavi preglednosti 

zakonodajnega postopka Sveta 

(OI/2/2017/TE), a obžaluje, da Svet na 

ugotovitve ni odgovoril v roku; ugotavlja, 

da se to žal vseskozi ponavlja, kar je tudi 

razvidno iz pritožb, ki jih prejema 

varuhinja človekovih pravic; meni tudi, da 

bi bilo treba to vprašanje obravnavati kot 

zelo pomembno za demokratično življenje 

Unije in učinkovito sodelovanje 

državljanov po vsej celini, saj ovira 

uresničevanje ustavnih pogodb in Listine o 

temeljnih pravicah; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/19 

Predlog spremembe  19 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 

(2018/2105(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. poziva varuhinjo človekovih 

pravic, naj začne strateško preiskavo, da 

bi ocenila, ali institucije, uradi in agencije 

EU, kot so Evropska agencija za 

kemikalije (ECHA), Evropska agencija za 

varnost hrane (EFSA) in Evropska 

agencija za zdravila (EMA), zagotavljajo, 

da se znanstveni dokazi zbirajo, 

preučujejo in objavljajo povsem 

neodvisno, pregledno, nepristransko, 

točno in brez navzkrižja interesov, ter ali 

so vzpostavljeni ustrezne politike in 

zaščitni ukrepi, zlasti pri obravnavanju 

gensko spremenjenih organizmov, 

glifosata, pesticidov, fitosanitarnih in 

biocidnih proizvodov ter zdravil; v zvezi s 

tem predlaga dodatno preiskavo sestave in 

izbirnih postopkov znanstvenih odborov in 

svetov teh agencij, da bi zagotovili njihovo 

popolno neodvisnost in vzpostavili 

najstrožje mehanizme za preprečevanje 

navzkrižja interesov; 

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/20 

Predlog spremembe  20 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

 

Poročilo A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 

(2018/2105(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. poziva, naj se varuhinji človekovih 

pravic dodelijo večji finančni in človeški 

viri, da bo lahko obravnavala sedanje in 

prihodnje delovne obveznosti in še naprej 

opravljala to pomembno dolžnost 

izboljševanja dobre upravne prakse v EU, 

saj gre za storitev, ki je bistvenega 

pomena za državljane Unije; 

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/21 

Predlog spremembe  21 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 

(2018/2105(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. poudarja, da mora varuhinja 

človekovih pravic preiskati navzkrižje 

interesov v Komisiji med njeno vlogo v 

trojki in njeno odgovornostjo, ki jo ima 

kot varuhinja Pogodb in pravnega reda; 

črtano 

Or. en 

 

 


