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6.2.2019 A8-0050/22

Predlog spremembe 22
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimulis 
(Dimitrios Papadimoulis), Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma 
López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Hrisogonos 
(Kostas Chrysogonos)
v imenu skupine GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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
Priloga – člen 1 – odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. Varuh pri opravljanju nalog iz 
Pogodb in te uredbe ne sme posredovati v 
zadevah pred sodišči, prav tako ne sme 
izraziti dvoma o pravilnosti sodbe sodišča 
ali pristojnosti sodišča, da o zadevi razsodi.

3. Varuh pri opravljanju nalog iz 
Pogodb in te uredbe ne sme posredovati v 
zadevah pred sodišči, prav tako ne sme 
izraziti dvoma o pravilnosti sodbe sodišča 
ali pristojnosti sodišča, da o zadevi razsodi. 
V zadevah pred Sodiščem Evropske unije 
lahko posreduje v skladu s členom 40 
statuta Sodišča Evropske unije.
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6.2.2019 A8-0050/23

Predlog spremembe 23
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimulis 
(Dimitrios Papadimoulis), Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma 
López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Hrisogonos 
(Kostas Chrysogonos)
v imenu skupine GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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
Priloga – člen 2 – odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. Vsak državljan Unije ali vsaka 
fizična ali pravna oseba s prebivališčem ali 
statutarnim sedežem v eni od držav članic 
Unije lahko na varuha neposredno ali prek 
poslanca Evropskega parlamenta naslovi 
pritožbo zaradi nepravilnosti pri 
dejavnostih institucij, organov, uradov ali 
agencij Unije, z izjemo Sodišča Evropske 
unije pri opravljanju njegove sodne 
funkcije. Varuh takoj po prejemu pritožbe 
o tem obvesti institucijo, organ, urad ali 
agencijo, na katero se pritožba nanaša.

2. Vsak državljan Unije ali vsaka 
fizična ali pravna oseba s prebivališčem ali 
statutarnim sedežem v eni od držav članic 
Unije lahko na varuha neposredno ali prek 
poslanca Evropskega parlamenta naslovi 
pritožbo zaradi nepravilnosti pri 
dejavnostih institucij, organov, uradov ali 
agencij Unije, z izjemo Sodišča Evropske 
unije pri opravljanju njegove sodne 
funkcije. Varuh takoj po prejemu pritožbe 
o tem obvesti institucijo, organ, urad ali 
agencijo, na katero se pritožba nanaša, pri 
čemer upošteva standarde EU za varstvo 
podatkov.
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6.2.2019 A8-0050/24

Predlog spremembe 24
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimulis 
(Dimitrios Papadimoulis), Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, 
Helmut Scholz, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)
v imenu skupine GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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
Priloga – člen 2 – odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. Kadar mora varuh zaradi tekočih 
ali zaključenih sodnih postopkov v zvezi z 
dejstvi, ki so mu bila predstavljena, 
pritožbo razglasiti za nedopustno ali 
prenehati njeno obravnavo, se ugotovitve 
preiskav, ki jih je do tedaj opravil, 
dokončno arhivirajo.

7. Kadar lahko varuh zaradi tekočih 
ali zaključenih sodnih postopkov v zvezi z 
dejstvi, ki so mu bila predstavljena, ustavi 
obravnavo pritožbe ali izda vmesna 
priporočila, lahko pristojnemu organu 
zaupno in na njegovo zahtevo predloži 
ugotovitve preiskav, ki jih je do takrat 
izvedel.
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6.2.2019 A8-0050/25

Predlog spremembe 25
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimulis 
(Dimitrios Papadimoulis), Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, 
Helmut Scholz, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)
v imenu skupine GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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
Priloga – člen 2 – odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. Pritožba v zvezi z delovnimi 
razmerji med institucijami, organi, uradi in 
agencijami Unije ter njihovimi uradniki ali 
drugimi uslužbenci se sme poslati varuhu 
samo v primeru, da je zadevna oseba 
izkoristila že vse notranje možnosti za 
upravne vloge in pritožbe, zlasti postopke 
iz člena 90 Uredbe Sveta (EGS, Euratom, 
ESPJ) št. 259/684 o določitvi Kadrovskih 
predpisov za uradnike Evropske unije in 
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 
Evropske unije (kadrovski predpisi), in se 
je rok za odgovor institucije, organa, urada 
ali agencije, na katerega so bile pritožbe 
naslovljene, že iztekel.

8. Pritožba v zvezi z delovnimi 
razmerji med institucijami, organi, uradi in 
agencijami Unije ter njihovimi uradniki ali 
drugimi uslužbenci se sme poslati varuhu 
samo v primeru, da je zadevna oseba 
izkoristila že vse notranje možnosti za 
upravne vloge in pritožbe, zlasti postopke 
iz člena 90 Uredbe Sveta (EGS, Euratom, 
ESPJ) št. 259/684 o določitvi Kadrovskih 
predpisov za uradnike Evropske unije in 
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 
Evropske unije (kadrovski predpisi), in se 
je rok za odgovor institucije, organa, urada 
ali agencije, na katerega so bile pritožbe 
naslovljene, že iztekel brez odgovora, ali v 
primeru, da so postopki očitno nesmiselni 
ali jih uslužbenec institucije Unije zaradi 
svojega statusa ne more uporabiti. 
Posebne izjeme se lahko določijo tudi za 
primere nadlegovanja, zlasti spolnega 
nadlegovanja.

__________________ __________________
4 UL L 56, 4.3.1968, str. 1. 4 UL L 56, 4.3.1968, str. 1.
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6.2.2019 A8-0050/26

Predlog spremembe 26
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimulis 
(Dimitrios Papadimoulis), Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma 
López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Hrisogonos 
(Kostas Chrysogonos)
v imenu skupine GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Report 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
Priloga – člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. Sodeluje lahko v strukturiranem in 
rednem dialogu z institucijami ter pred 
izdajo priporočil ali kasneje organizira 
javno posvetovanje, lahko pa tudi 
sistematično analizira in ocenjuje 
napredek zadevne institucije in izda 
nadaljnja priporočila.
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6.2.2019 A8-0050/27

Predlog spremembe 27
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimulis 
(Dimitrios Papadimoulis), Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma 
López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Hrisogonos 
(Kostas Chrysogonos)
v imenu skupine GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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
Priloga – člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Institucije, organi, uradi in agencije Unije 
morajo varuhu posredovati vse informacije, 
ki jih od njih zahteva, in mu omogočiti 
dostop do zadevnih spisov. Za dostop do 
tajnih podatkov ali dokumentov veljajo 
pravila zadevne institucije, organa, urada 
ali agencije Unije o obdelavi zaupnih 
podatkov.

Institucije, organi, uradi in agencije Unije 
morajo varuhu posredovati vse informacije, 
ki jih od njih zahteva, in mu omogočiti 
dostop do zadevnih spisov. Za dostop do 
tajnih podatkov ali dokumentov veljajo 
pravila zadevne institucije, organa, urada 
ali agencije Unije o obdelavi zaupnih 
podatkov ali zaveza o spoštovanju 
zaupnosti.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/28

Predlog spremembe 28
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimulis 
(Dimitrios Papadimoulis), Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma 
López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Hrisogonos 
(Kostas Chrysogonos)
v imenu skupine GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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
Priloga – člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Obveznosti glede dokumentov občutljive 
narave varuhu ne preprečujejo 
učinkovitega opravljanja njegovih 
dolžnosti in nalog.

Or. en


