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8.1.2020 A9-0032/4

Predlog spremembe 4
Peter Jahr
v imenu skupine PPE

Poročilo A9-0032/2019
Peter Jahr
Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018
(2019/2134(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker ima varuh človekovih pravic 
ključno vlogo pri zagotavljanju 
odgovornosti institucij EU ter kar največje 
preglednosti in nepristranskosti uprave EU 
in postopkov odločanja, da se varujejo 
pravice državljanov in s tem poveča 
njihovo zaupanje, delovanje in udeležba v 
demokratičnem življenju Unije;

M. ker ima varuh človekovih pravic 
ključno vlogo pri zagotavljanju 
odgovornosti institucij EU ter visoke ravni 
preglednosti in nepristranskosti uprave EU 
in postopkov odločanja, da se varujejo 
pravice državljanov in s tem poveča 
njihovo zaupanje, delovanje in udeležba v 
demokratičnem življenju Unije;
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Predlog spremembe 5
Peter Jahr
v imenu skupine PPE

Poročilo A9-0032/2019
Peter Jahr
Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018
(2019/2134(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker je bilo v strateški preiskavi 
varuhinje človekovih pravic OI/2/2017/TE 
ugotovljeno, da Svet ne deluje pregledno, 
kar zadeva dostop javnosti do njegovih 
zakonodajnih dokumentov in prakse v 
postopku odločanja, zlasti v pripravljalni 
fazi na ravni Odbora stalnih predstavnikov 
(COREPER) in delovne skupine; ker je 
varuhinja zaradi nepripravljenosti Sveta, da 
izvede njena priporočila, 16. maja 2018 
Parlamentu predložila posebno poročilo 
OI/2/2017/TE o preglednosti 
zakonodajnega postopka v Svetu; ker je 
Parlament 17. januarja 2019 sprejel 
poročilo o strateški preiskavi varuhinje 
človekovih pravic št. OI/2/2017 o 
preglednosti zakonodajnih razprav v 
pripravljalnih telesih Sveta EU4, v 
katerem je v celoti podprl priporočila 
varuhinje; ker se je finsko predsedstvo 
zavezalo k večji odprtosti in zakonodajni 
preglednosti v Svetu;

___________
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0045.

P. ker je bilo v strateški preiskavi 
varuhinje človekovih pravic OI/2/2017/TE 
ugotovljeno, da Svet ne deluje pregledno, 
kar zadeva dostop javnosti do njegovih 
zakonodajnih dokumentov in prakse v 
postopku odločanja, zlasti v pripravljalni 
fazi na ravni Odbora stalnih predstavnikov 
(COREPER) in delovne skupine;  ker je 
varuhinja zaradi nepripravljenosti Sveta, da 
izvede njena priporočila, 16. maja 2018 
Parlamentu predložila posebno poročilo 
OI/2/2017/TE o preglednosti 
zakonodajnega postopka v Svetu; ker je 
Parlament 17. januarja 2019 sprejel 
poročilo o strateški preiskavi varuhinje 
človekovih pravic4, v katerem je v celoti 
podprl priporočila varuhinje;  ker se je 
finsko predsedstvo zavezalo k večji 
odprtosti in zakonodajni preglednosti v 
Svetu;

___________
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0045.
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Predlog spremembe 6
Peter Jahr
v imenu skupine PPE

Poročilo A9-0032/2019
Peter Jahr
Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018
(2019/2134(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava S

Predlog resolucije Predlog spremembe

S. ker je varuhinja človekovih pravic v 
letu 2018 uvedla strategijo proti 
nadlegovanju in preverja politike boja proti 
nadlegovanju, ki se uporabljajo v upravi 
EU; ker je leta 2018 varuhinja 26 institucij 
in agencij EU zaprosila za podrobnosti o 
teh politikah in načinu njihovega izvajanja;

S. ker je varuhinja človekovih pravic v 
letu 2018 uvedla strateško pobudo za boj 
proti nadlegovanju in preverja politike boja 
proti nadlegovanju, ki se uporabljajo v 
upravi EU; ker je leta 2018 varuhinja 26 
institucij in agencij EU zaprosila za 
podrobnosti o teh politikah in načinu 
njihovega izvajanja;
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Predlog spremembe 7
Peter Jahr
v imenu skupine PPE

Poročilo A9-0032/2019
Peter Jahr
Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018
(2019/2134(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja tristranski sporazum 
med Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo, ki je korak v smeri poostritve 
veljavnih pravil o lobiranju in odpravljanja 
vrzeli; meni, da bi morale institucije iti še 
dlje in uvesti zavezujoče ukrepe za vse 
institucije in agencije EU;

23. poudarja, da je potreben tristranski 
sporazum med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo, ki bi bil korak v smeri 
poostritve veljavnih pravil o lobiranju in 
odpravljanja vrzeli; meni, da bi morale 
institucije iti še dlje in uvesti zavezujoče 
ukrepe za vse institucije in agencije EU;
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Predlog spremembe 8
Peter Jahr
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Poročilo A9-0032/2019
Peter Jahr
Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018
(2019/2134(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. pozdravlja preiskavo varuhinje 
človekovih pravic iz leta 2018 v zvezi s 
postopkom imenovanja generalnega 
sekretarja Komisije in je seznanjen, da je 
odkrila štiri primere nepravilnosti; 
obžaluje, da Komisija ni izvedla priporočil 
varuhinje, čeprav jih je podprl Parlament; 
je posebej zaskrbljen, ker ni uvedla 
posebnega postopka imenovanja, in od 
nove Komisije zahteva, naj ga uvede in pri 
tem zagotovi najvišje standarde kakovosti, 
etike in pravne države; 

7. pozdravlja preiskavo varuhinje 
človekovih pravic iz leta 2018 v zvezi s 
postopkom imenovanja nekdanjega 
generalnega sekretarja Komisije in je 
seznanjen, da je odkrila štiri primere 
nepravilnosti; obžaluje, da prejšnja 
Komisija ni izvedla priporočil varuhinje, 
čeprav jih je podprl Parlament; je posebej 
zaskrbljen, ker ni uvedla posebnega 
postopka imenovanja, in od nove Komisije 
zahteva, naj ga uvede in pri tem zagotovi 
najvišje standarde kakovosti, etike in 
pravne države; 

Or. en
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Predlog spremembe 9
Peter Jahr
v imenu skupine PPE

Poročilo A9-0032/2019
Peter Jahr
Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018
(2019/2134(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. želi spomniti, da novi osnutek 
statuta evropskega varuha človekovih 
pravic, ki ga je pred kratkim sprejel 
Parlament, vsebuje določbo o triletnem 
obdobju mirovanja, preden lahko poslanec 
Evropskega parlamenta kandidira za 
varuha človekovih pravic;

46. želi spomniti, da novi osnutek 
statuta evropskega varuha človekovih 
pravic, ki ga je pred kratkim sprejel 
Parlament, vsebuje določbo o triletnem 
obdobju mirovanja, preden lahko poslanec 
Evropskega parlamenta kandidira za 
varuha človekovih pravic; opozarja, da 
Komisija v mnenju o novem osnutku 
statuta izraža pomisleke o sorazmernosti 
tega, da je vsem nosilcem javnih funkcij, 
tudi nekdanjim sodnikom Sodišča 
Evropske unije, članom Evropskega 
računskega sodišča in poslancem 
Evropskega parlamenta, odvzeta možnost 
nastopa funkcije evropskega varuha 
človekovih pravic;
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