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6.2.2019 A8-0050/29

Predlog spremembe 29
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimulis 
(Dimitrios Papadimoulis), Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, 
Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

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 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

Uradniki in drugi uslužbenci institucij, 
organov, uradov in agencij Unije na 
zahtevo varuha pričajo o dejstvih, ki se 
nanašajo na tekoče preiskave varuha. 
Govorijo v imenu svoje institucije, organa, 
urada ali agencije. Še naprej jih zavezujejo 
obveznosti, ki izhajajo iz pravil, ki veljajo 
zanje.

Uradniki in drugi uslužbenci institucij, 
organov, uradov in agencij Unije na 
zahtevo varuha pričajo o dejstvih, ki se 
nanašajo na tekoče preiskave varuha. 
Govorijo v imenu svoje institucije, organa, 
urada ali agencije. Še naprej jih zavezujejo 
obveznosti, ki izhajajo iz pravil, ki veljajo 
zanje. Če jih zavezuje obveznost poklicne 
molčečnosti, se ne razlaga, da zajema 
informacije, povezane s pritožbami ali 
preiskavami o nadlegovanju ali 
nepravilnostih.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/30

Predlog spremembe 30
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 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. Pristojni organi držav članic varuhu 
na njegovo zahtevo ali na lastno pobudo 
takoj posredujejo vse informacije ali 
dokumente, ki lahko pomagajo razjasniti 
primere nepravilnosti pri delovanju 
institucij, organov, uradov ali agencij 
Unije, če to dopušča njihova nacionalna 
zakonodaja. Če so ti podatki ali dokumenti 
zajeti z nacionalno zakonodajo o obdelavi 
zaupnih podatkov ali z določbami, ki 
preprečujejo njihovo posredovanje, lahko 
zadevna država članica varuhu dovoli 
dostop do teh podatkov in dokumentov pod 
pogojem, da se ta zaveže, da bo z njimi 
ravnal v skladu z dogovorom s pristojnim 
organom njihovega izvora. V vsakem 
primeru se zagotovi opis dokumenta.

4. Pristojni organi držav članic varuhu 
na njegovo zahtevo ali na lastno pobudo 
takoj posredujejo vse informacije ali 
dokumente, ki lahko pomagajo razjasniti 
primere nepravilnosti pri delovanju 
institucij, organov, uradov ali agencij 
Unije, če to dopušča njihova nacionalna 
zakonodaja. Če so ti podatki ali dokumenti 
zajeti z nacionalno zakonodajo o obdelavi 
zaupnih podatkov ali z določbami, ki 
preprečujejo njihovo posredovanje, lahko 
zadevna država članica varuhu dovoli 
dostop do teh podatkov in dokumentov pod 
pogojem, da se ta zaveže, da bo z njimi 
ravnal v skladu z dogovorom s pristojnim 
organom njihovega izvora. V vsakem 
primeru se zagotovi podroben opis 
dokumenta in utemeljitev, zakaj se ne 
posreduje.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/31

Predlog spremembe 31
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 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. Če varuh na podlagi preiskave 
ugotovi primere nepravilnosti, o tem 
obvesti zadevno institucijo, organ, urad ali 
agencijo in po potrebi poda priporočila. 
Obveščena institucija, organ, urad ali 
agencija varuhu v roku treh mesecev pošlje 
podrobno mnenje. Varuh lahko na zahtevo 
institucije, organa, urada ali agencije 
odobri podaljšanje tega roka za največ dva 
meseca. Če zadevna institucija, organ, urad 
ali agencija v roku treh mesecev ali v 
podaljšanem roku ne pošlje mnenja, lahko 
varuh preiskavo zaključi brez tega mnenja.

6. Če varuh na podlagi preiskave 
ugotovi primere nepravilnosti, o tem 
obvesti zadevno institucijo, organ, urad ali 
agencijo in po potrebi poda priporočila. 
Obveščena institucija, organ, urad ali 
agencija varuhu v roku treh mesecev pošlje 
podrobno mnenje. Varuh lahko na 
utemeljeno zahtevo institucije, organa, 
urada ali agencije odobri podaljšanje tega 
roka za največ dva meseca. Če zadevna 
institucija, organ, urad ali agencija v roku 
treh mesecev ali v podaljšanem roku ne 
pošlje mnenja, lahko varuh preiskavo 
zaključi brez tega mnenja.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/32

Predlog spremembe 32
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 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. Varuh nato pošlje poročilo zadevni 
instituciji, organu, uradu ali agenciji, in 
zlasti Evropskemu parlamentu, če narava 
ali obseg odkritih primerov nepravilnosti 
to zahtevajo. Varuh lahko v poročilu poda 
priporočila. Pritožnika obvesti o izidih 
preiskave, o mnenju zadevne institucije, 
organa, urada ali agencije ter o morebitnih 
priporočilih, ki jih je podal v poročilu.

7. Varuh nato pošlje poročilo zadevni 
instituciji, organu, uradu ali agenciji in 
Evropskemu parlamentu. Varuh lahko v 
poročilu poda priporočila. Pritožnika 
obvesti o izidih preiskave, o mnenju 
zadevne institucije, organa, urada ali 
agencije ter o morebitnih priporočilih, ki 
jih je podal v poročilu.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/33

Predlog spremembe 33
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 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. Varuh po možnosti skupaj z 
zadevno institucijo, organom, uradom ali 
agencijo poišče rešitev, da bi se odpravile 
nepravilnosti in ugodilo pritožbi. 
Pritožnika obvesti o predlagani rešitvi in 
mu sporoči morebitne pripombe zadevne 
institucije, organa, urada ali agencije. 
Pritožnik ima pravico, da varuhu predloži 
pripombe, če želi.

9. Varuh po možnosti skupaj z 
zadevno institucijo, organom, uradom ali 
agencijo poišče rešitev, da bi se odpravile 
nepravilnosti in ugodilo pritožbi. 
Pritožnika obvesti o predlagani rešitvi in 
mu sporoči morebitne pripombe zadevne 
institucije, organa, urada ali agencije. 
Pritožnik ima pravico, da varuhu v kateri 
koli fazi predloži pripombe ali dodatne 
informacije, ki še niso bile znane ob 
vložitvi pritožbe, če želi.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/34

Predlog spremembe 34
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimulis 
(Dimitrios Papadimoulis), 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 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Če varuh meni, da bi se lahko dejstva, s 
katerimi se je seznanil med preiskavo, 
nanašala na kazensko pravo, o tem obvesti 
nacionalne organe, pa tudi Evropski urad 
za boj proti goljufijam in Evropsko javno 
tožilstvo, če zadeva sodi v njuno 
pristojnost. Varuh po potrebi obvesti tudi 
institucijo, organ, urad ali agencijo Unije, 
ki je zadevnemu uradniku ali uslužbencu 
nadrejena in ki lahko uporabi drugi 
odstavek člena 17 Protokola št. 7 o 
privilegijih in imunitetah Evropske unije.

Če varuh meni, da bi se lahko dejstva, s 
katerimi se je seznanil med preiskavo, 
nanašala na kazensko pravo, o tem obvesti 
nacionalne organe, pa tudi Evropski urad 
za boj proti goljufijam in Evropsko javno 
tožilstvo, če zadeva sodi v njuno 
pristojnost, in ustrezno razvije strateško 
partnerstvo s tema uradoma. Varuh po 
potrebi obvesti tudi institucijo, organ, urad 
ali agencijo Unije, ki je zadevnemu 
uradniku ali uslužbencu nadrejena in ki 
lahko uporabi drugi odstavek člena 17 
Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah 
Evropske unije.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/35

Predlog spremembe 35
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimulis 
(Dimitrios Papadimoulis), 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 5 – odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Varuh in njegovo osebje obravnavajo 
zahteve za dostop javnosti do dokumentov, 
razen dokumentov iz člena 4(1), v skladu s 
pogoji in omejitvami iz Uredbe (ES) št. 
1049/2001.

Varuh in njegovo osebje obravnavajo 
zahteve za dostop javnosti do dokumentov 
v skladu s pogoji in omejitvami iz Uredbe 
(ES) št. 1049/2001.

Or. en


