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7.2.2019 A8-0050/1/rev

Predlog spremembe 1/rev
Josep-Maria Terricabras
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut 
evropskega varuha človekovih pravic)
2018/2080(INL)

Predlog resolucije
Uvodna izjava 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(4a) Varuh človekovih pravic ima 
pravico, da pripravi priporočila, če 
ugotovi, da institucija ne uporablja 
pravilno sodbe sodišča.
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7.2.2019 A8-0050/2/rev

Predlog spremembe 2/rev
Josep-Maria Terricabras
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut 
evropskega varuha človekovih pravic)
2018/2080(INL)

Predlog resolucije
Uvodna izjava 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

(8) Varuh mora imeti dostop do vseh 
elementov, ki so potrebni za opravljanje 
njegovih nalog. Zato mu morajo institucije 
in organi Unije posredovati vse 
informacije, ki jih od njih zahteva, brez 
poseganja v njegove dolžnosti iz Uredbe 
(EU) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta 
in Sveta2. Za dostop do tajnih podatkov ali 
dokumentov bi morala veljati pravila 
zadevne institucije, organa, urada ali 
agencije Unije o obdelavi zaupnih 
informacij. Institucije, organi, uradi in 
agencije, ki posredujejo tajne podatke ali 
dokumente, bi morali varuha obvestiti, da 
gre za tovrstne podatke ali dokumente. 
Varuh bi se moral za namene izvajanja 
pravil o obdelavi zaupnih podatkov s strani 
posameznih institucij, organov, uradov ali 
agencij Unije z zadevno institucijo, 
organom, uradom ali agencijo vnaprej 
dogovoriti o pogojih za obdelavo tajnih 
podatkov ali dokumentov in drugih 
podatkov, ki jih zajema obveznost 
poklicne molčečnosti. Če varuh ugotovi, 
da zahtevane pomoči ne bo dobil, bi moral 
o tem obvestiti Evropski parlament, ki bi 
moral ustrezno ukrepati.

(8) Varuh mora imeti dostop do vseh 
elementov, ki so potrebni za opravljanje 
njegovih nalog. Zato mu morajo institucije 
in organi Unije posredovati vse 
informacije, ki jih od njih zahteva, brez 
poseganja v njegove dolžnosti iz Uredbe 
(EU) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta 
in Sveta2. Za dostop do tajnih podatkov ali 
dokumentov bi morala veljati pravila 
zadevne institucije, organa, urada ali 
agencije Unije o obdelavi zaupnih 
informacij. Institucije, organi, uradi in 
agencije, ki posredujejo tajne podatke ali 
dokumente, bi morali varuha obvestiti, da 
gre za tovrstne podatke ali dokumente. 
Varuh bi se moral za namene izvajanja 
pravil o obdelavi zaupnih podatkov s strani 
posameznih institucij, organov, uradov ali 
agencij Unije z zadevno institucijo, 
organom, uradom ali agencijo vnaprej 
dogovoriti o pogojih za obdelavo tajnih 
podatkov ali dokumentov. Če varuh 
ugotovi, da zahtevane pomoči ne bo dobil, 
bi moral o tem obvestiti Evropski 
parlament, ki bi moral ustrezno ukrepati.

_________________ _________________
2 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o 

2 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o 



AM\1176590SL.docx PE635.311v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

dostopu javnosti do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
(UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

dostopu javnosti do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
(UL L 145, 31.5.2001, str. 43).
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