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Spoštovana gospa predsednica!

Na vas se obračam v zvezi s samoiniciativnim poročilom vašega odbora o dejavnostih 
Evropskega varuha človekovih pravic – letno poročilo za leto 2018 (2019/2134 (INI)). Odbor 
za ustavne zadeve je na seji dne 12. novembra 2019 odločil, da bo pripravil mnenje v obliki 
pisma (pripravljavec mnenja: Paulo Rangel, EPP), ki vam ga posredujem spodaj. 

Na tej seji1 se je odločil, da Odbor za peticije, kot pristojni odbor, pozove, da v predlog 
resolucije, ki ga bo sprejel, vključi pobude, navedene v nadaljevanju.

Odbor za ustavne zadeve pozdravlja trdni odnos, ki ga je evropska varuhinja človekovih 
pravic vzpostavila z Evropskim parlamentom, zlasti z nekaterimi njegovimi odbori, vključno 
z Odborom za ustavne zadeve, s katerim je ob več priložnostih potekal odprt in ploden dialog. 

Odbor za ustavne zadeve je zelo zadovoljen z dejavnostmi evropske varuhinje človekovih 
pravic v referenčnem obdobju (2018) in spodbuja nadaljnji razvoj njenih dejavnosti na 
najpomembnejših področjih, navedenih v njenem letnem poročilu: 

 odgovornost pri odločanju v EU; 

1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Antonio Tajani, predsednik; Gabriele Bischoff, podpredsednik; 
Charles Goerens, podpredsednik; Giuliano Pisapia, podpredsednik; Paulo Rangel, pripravljavec mnenja; Danuta 
Maria Hübner, Alexander Alexandrov Yordanov, Sven Simon, László Trócsányi, Richard Corbett, Domènec 
Ruiz Devesa, Catherine Bearder, Pascal Durand, Laura Huhtasaari, Geert Bourgeois.
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 preglednost pri lobiranju;

 dostop do dokumentov;

 temeljne pravice;

 etična vprašanja;

 agencije in drugi organi EU; 

 pogodbe in nepovratna sredstva EU; 

 državljanska udeležba pri oblikovanju politik EU. 

Odbor za ustavne zadeve med drugim pripisuje velik pomen preglednosti delovnih metod 
Sveta kot zakonodajnega organa in je skupaj z vašim odborom pripravil poročilo o ustrezni 
strateški preiskavi varuhinje človekovih pravic, katere glavno sporočilo je tukaj znova 
potrjeno2. 

Z zadovoljstvom ugotavlja, da je evropska varuhinja človekovih pravic izkazala odločno 
podporo evropski državljanski pobudi, in pozdravlja dejstvo, da bo urad varuhinje spremljal 
izvajanje nove zakonodaje o evropski državljanski pobudi3.

Odbor je prav tako seznanjen, da je Sklep 94/262/ECSC, ES, Euratom, tj. Statut evropskega 
varuha človekovih pravic, ki ureja opravljanje nalog organa, začel veljati leta 1994, nazadnje 
pa je bil spremenjen leta 20084. Obžaluje, da Statut evropskega varuha človekovih pravic po 
začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 ni bil usklajen z novim pravnim 
okvirom in poudarja, da je statut še toliko nujneje posodobiti, ker člen 228(4) PDEU 
Evropskemu parlamentu omogoča, da po pridobitvi mnenja Komisije in soglasja Sveta 
sprejme uredbe, ki določajo pravila in splošne pogoje za opravljanje nalog varuha človekovih 
pravic. Odbor znova ponavlja, kako pomembno in nujno je razveljaviti Sklep 94/262/ECSC, 
ES, Euratom in ga nadomestiti z uredbo v skladu z veljavno pravno podlago. Opozarja še, da 
je v začetku leta 2019 dal pobudo za nov statut5, vendar še čaka na odobritev Sveta.

Vljudno vas prosim, da vaš odbor upošteva zgoraj navedeno mnenje.

2 Glej resolucijo Evropskega parlamenta z dne 17. januarja 2019 o strateški preiskavi varuhinje človekovih pravic 
št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU (2018/2096(INI)) 
(Poročevalca: Jo Leinen in Yana Toom). 
3 Uredba (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o evropski državljanski pobudi 
(UL L 130, 17.5.2019, str. 55).
4 Glej Sklep Evropskega parlamenta 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih 
pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (UL L 113, 4.5.1994, str. 15).
5 Glej resolucijo Evropskega parlamenta z dne 12. februarja 2019 o osnutku uredbe Evropskega parlamenta o 
pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje nalog varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha 
človekovih pravic), in razveljavitvi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom (2018/2080(INL) – 2019/0900(APP)) 
(Poročevalec: Paulo Rangel).
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S spoštovanjem!

Antonio Tajani


