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1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 
2019, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic
(2020/2147(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 20191,

– ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0227/2020)2,

– ob upoštevanju letnega poročila Evropskega varuha človekovih pravic organu, ki da 
razrešnico, o notranjih revizijah, opravljenih v letu 2019 (00000/2020),

– ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za 
proračunsko leto 2019 z odgovori institucij3,

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti4 računovodskih izkazov ter o zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2019 v skladu s 
členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

– ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 
283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/20125 in zlasti členov 59, 118, 260, 261 in 262,

– ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0000/2020),

1. podeli razrešnico/odloži podelitev razrešnice Evropskemu varuhu človekovih pravic 
glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2019;

2. navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje evropski 
varuhinji človekovih pravic, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske 
unije, Računskemu sodišču, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski 

1 UL L 67/1, 7.3.2019.
2 UL C 384, 13.11.2020, str. 1.
3 UL C 377, 9.11.2020, str. 13.
4 Letno poročilo o izvrševanju proračuna EU za proračunsko leto 2019, str. 11.
5 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
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službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije 
(serija L).



PR\1222102SL.docx 5/10 PE657.244v02-00

SL

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna 
Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih 
pravic
(2020/2147(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske 
unije za proračunsko leto 2019, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic,

– ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0000/2020),

A. ker želi organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve poudariti poseben 
pomen nadaljnjega povečevanja demokratične legitimnosti institucij Unije z 
izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna 
glede na uspešnost in dobrega upravljanja človeških virov;

1. z zadovoljstvom ugotavlja, da Računsko sodišče ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v 
zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila 
Evropskega varuha človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: varuh človekovih pravic);

2. pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v 
skupnih plačilih za upravne odhodke varuha človekovih pravic za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2019, ni bilo pomembnih napak;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3. ugotavlja, da je proračun varuha človekovih pravic večinoma upravne narave in da se 
velik delež porabi za odhodke v zvezi z zaposlenimi, stavbami, pohištvom, opremo in 
raznimi tekočimi stroški; ugotavlja, da je leta 2019 znašal 11.496.261 EUR (v 
primerjavi z 10.837.545 EUR leta 2018 in 10.905.441 leta 2017); 

4. ugotavlja, da je stopnja izvrševanja obveznosti (vključno z odobritvami, prenesenimi iz 
leta 2019 v leto 2020) znašala 92,3 % (v primerjavi s 95,3 % leta 2018 in 93,91 % leta 
2017) in da je bilo od vseh odobritev v letu 2019 plačanih 89,5 % (v primerjavi z 
91,3 % leta 2018 ter 86,2 % leta 2017);

5. pozdravlja izboljšave pri prenesenih proračunskih sredstvih, saj so bile iz leta 2019 v 
leto 2020 prenesene odobritve v znesku 323.410 EUR oziroma 2,8 % proračuna za leto 
2019 (iz leta 2018 je bilo v leto 2019 prenesenih 433.866 EUR, kar je 4 % proračuna za 
leto 2018); ugotavlja tudi, da je bilo porabljenih 90,36 % odobritev, prenesenih iz leta 
2018 v leto 2019 (leta 2017 je bilo porabljenih 82,64 %); 

6. priznava dobro finančno poslovodenje varuha človekovih pravic, saj varuh takrat, ko se 
zdi, da je premajhna poraba v nekaterih proračunskih vrsticah sistemska, v naslednjih 
letih zmanjša s tem povezane odobritve, na primer v proračunski vrstici za publikacije, 
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ki jo je na lastno pobudo postopoma zmanjšal iz 219.000 EUR v letu 2017 na 123.000 
EUR v predlogu proračuna za leto 2021; 

Medinstitucionalno sodelovanje

7. se zaveda vse večje delovne obremenitve in podpira strategijo za sprejetje korporativnih 
rešitev, kjer je to mogoče, na primer v sodelovanju s Komisijo in uradom za vodenje in 
plačevanje posameznih pravic (PMO) pri upravnih zadevah, da bi prerazporedili 
uslužbence v obravnavo pritožb; ugotavlja, da je število zaposlenih s 74 delovnimi 
mesti 31. decembra 2019 manjše kot 31. decembra 2018, ko je urad štel 78 uslužbencev; 
ugotavlja, da gre to pripisati prostim delovnim mestom, ki na ta dan niso bila zasedena, 
in zmanjšanju števila pogodbenih uslužbencev; 

8. pozdravlja sporazume o storitvah, na primer v zvezi z začetkom uporabe poslovnega 
orodja (modul za osebne dosjeje SYSPER) za upravljanje osebnih dosjejev zaposlenih 
ter prenosom upravljanja individualnih pravic zaposlenih na urad PMO, ki zlasti za 
manjše institucije prinašajo občutno povečanje upravne učinkovitosti; ugotavlja, da 
sektor za informacijsko tehnologijo tesno sodeluje s Parlamentom in Komisijo pri 
povezovanju in vzdrževanju vseh korporativnih orodij Unije, pa tudi pri uporabi 
medinstitucionalnih okvirnih pogodb na področju informacijske tehnologije;   

9. poziva varuha človekovih pravic, naj z organi na ravni Unije in nacionalni ravni 
vzdržuje in širi stike, namenjene izmenjavi informacij in najboljše prakse ter 
sprejemanju skupnih pristopov v zvezi s splošnimi upravnimi, finančnimi, kadrovskimi 
in informacijskimi zadevami, kadar so ti mogoči, pa tudi v zvezi z etiko, preglednostjo 
in javno integriteto; 

10. znova poziva varuha človekovih pravic, naj tesneje sodeluje z Odborom za proračunski 
nadzor ter ga v strnjeni in časovno ustrezni obliki seznanja z ustreznimi napakami v 
obliki nepravilnosti in/ali negativnih odgovorov institucij na priporočila varuha 
človekovih pravic; ceni pa, da varuh človekovih pravic v svoje letno poročilo „Putting it 
Right“ doda tudi podrobne podatke o tem, kako institucije upoštevajo njegova 
priporočila, pa tudi potrditev, da bo priporočila v posameznih primerih posredoval 
neposredno pristojnemu odboru;  

Človeški viri

11. znova poudarja, da je treba na vseh hierarhičnih ravneh poskrbeti za uravnoteženo 
zastopanost spolov, in priznava, da varuh človekovih pravic pri zaposlovanju 
proaktivno ohranja ravnovesje med spoloma (62 % žensk v primerjavi s 65 % žensk v 
letu 2019); potrjuje pa, da so v uradu varuha človekovih pravic na vodstvenih položajih 
zaposleni visoko kvalificirani uslužbenci, ki govorijo več jezikov, in da je poskrbljeno 
za uravnoteženo zastopanost spolov;

12. se zaveda težav, ki jih ima majhna institucija pri prizadevanju za geografsko 
uravnoteženost; ugotavlja, da je bilo v uradu zaposlenih sedem vodstvenih delavcev 
petih različnih narodnosti (nemške, irske, italijanske, poljske in švedske), medtem ko so 
bili v letu 2018 na vodstvenih položajih uslužbenci šestih različnih narodnosti; je 
seznanjen z načrti, s katerimi bi se v letu 2020 z reorganizacijo povečala učinkovitost 
varuha človekovih pravic, kar bi privedlo do zmanjšanja števila vodstvenih delavcev, 
pri čemer pa bi se skušalo doseči čim večjo geografsko uravnoteženost; 
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13. ugotavlja, da je varuh človekovih pravic posodobil svojo politiko raznolikosti, ki 
obravnava invalidnost in uravnoteženo zastopanost spolov; je seznanjen, da so bile 
smernice za izvajanje politike boja proti nadlegovanju dokončno pripravljene leta 2019; 
ugotavlja, da je bilo leta 2019 dokončno pripravljenih tudi več drugih kadrovskih politik 
in sklepov, kot so politike in sklepi v zvezi s programom vrnitve v šole, povračilom 
stroškov selitve, delom s krajšim delovnim časom ter vrnitvijo na delo po dolgotrajnem 
bolniškem dopustu, druge politike, tudi v zvezi z zunanjimi dejavnostmi, pa se še 
pripravljajo; 

Nasprotje interesov, nadlegovanje, prijavljanje nepravilnosti

14. izpostavlja strateško pobudo varuha človekovih pravic SI/2/2018/AMF o dostojanstvu 
na delovnem mestu v institucijah in agencijah Unije iz leta 2018 kot primer najboljše 
prakse pri preprečevanju nadlegovanja; ugotavlja, da je varuh človekovih pravic 
ozaveščanje osebja o problematiki nadlegovanja uvrstil med prednostne naloge, saj je za 
vse zaposlene organiziral obvezno usposabljanje o dostojanstvu in spoštovanju na 
delovnem mestu; je seznanjen z usposabljanjem, s katerim se je korespondente za etiko 
in člane spravnega odbora pripravilo na opravljanje njihovih nalog v okviru politike za 
preprečevanje nadlegovanja, ki jo izvaja varuh človekovih pravic; ceni, da so 
informativna srečanja o etiki, ki zajemajo vprašanja, kot so etično ravnanje in vedenje, 
nadlegovanje, prijavljanje nepravilnosti, nasprotje interesov, in zunanje dejavnosti 
postali sestavni del uvajalnega usposabljanja za nove uslužbence in pripravnike; 

15. čestita varuhu človekovih pravic za uporabnikom prijazno spletno mesto, ki poleg vseh 
informacij o njegovi glavni dejavnosti vsebuje tudi poglavje o etiki; ceni podroben 
seznam službenih potovanj varuha človekovih pravic v letu 2019, ki je bil zaradi 
preglednosti objavljen na spletnem mestu, vključno s ciljem, namenom in s tem 
povezanimi stroški, enake informacije pa so na voljo tudi v letnem poročilu o 
dejavnostih; 

Notranje upravljanje, uspešnost, notranja kontrola

16. priznava, da ima varuh človekovih pravic jasno oblikovan niz ključnih kazalnikov 
uspešnosti; pozdravlja poročila o povečanju učinkovitosti, na primer pri postopkih 
obravnave primerov, ki so presegli rezultate iz prejšnjega leta, saj je bila denimo 
„odločitev o dopustnosti“ v 91 % primerov sprejeta v enem mesecu (leta 2018 je ta 
delež znašal 90 %), v 63 % primerov „preiskava zaključena v šestih mesecih“ (v 
primerjavi s 57 % leta 2018) in v 90 % primerov „preiskava zaključena v 18 mesecih“ 
(v primerjavi z 88 % v letu 2018); 

17. poziva varuha človekovih pravic, naj preuči, kako meriti širši učinek njegovih preiskav 
in z njimi povezanih priporočil na institucije Unije; se zelo dobro zaveda, da se 
skladnost s predlogi zabeleži v določenem trenutku, pri tem pa niso zajete spremembe, 
ki se pojavljajo počasneje in so pogosto rezultat širših preiskav; ugotavlja, da splošna 
stopnja skladnosti znaša 77 % (v primerjavi z 81 % leta 2018); prav tako zahteva, naj se 
ustrezni podatki predstavijo v obliki posebnega ključnega kazalnika uspešnosti;

18. pozdravlja dejstvo, da so se institucije pozitivno odzvale na 90 od 117 predlogov za 
izboljšanje, ki jih je podal varuh človekovih pravic; ugotavlja, da so bili predlogi podani 
v 69 primerih, 52 od teh primerov pa je privedlo do tega, da so institucije sprejele 
ukrepe, s katerimi so izboljšale način dela; pozdravlja dejstvo, da je enajst institucij 
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doseglo 100-odstotno stopnjo skladnosti s predlogi za izboljšanje, stopnja skladnosti 
Komisije, na katero se je nanašalo največ primerov, pa je znašala 70,9 %;  

19. ugotavlja, da je bilo v letu 2019 zabeleženih 2171 pritožb (v primerjavi z 2160 v letu 
2018), da je bilo obravnavanih 2201 novih zadev (v primerjavi z 2180 leta 2018) in da 
je bilo v pristojnosti varuha človekovih pravic 871 zadev (leta 2018 jih je bilo 880); 
ugotavlja, da je varuh človekovih pravic na podlagi pritožb začel 456 novih preiskav 
(leta 2018 jih je bilo 482) in zaključil rekordnih 552 preiskav na podlagi pritožb (v 
primerjavi s 534 leta 2018), zaradi velike fluktuacije primerov pa je bilo v leto 2020 
prenesenih le 117 preiskav (v leto 2019 jih je bilo prenesenih 222); 

20. navaja, da so rezultati preiskav, ki jih je varuh človekovih pravic zaključil leta 2019, 
naslednji: v 56 % obravnavanih primerov urad ni ugotovil nepravilnosti, v 33 % 
primerov je bila v celoti oziroma delno dosežena rešitev, v 5 % primerov niso bile 
upravičene nadaljnje poizvedbe, v 5 % so bile ugotovljene nepravilnosti ter dogovorjena 
ali delno dogovorjena priporočila, 0,9 % primerov pa se uvršča v kategorijo „drugo“;

21. ugotavlja, da je bilo v letnem poročilu notranjega revizorja za leto 2018 ugotovljeno, da 
so sistemi varuha človekovih pravic za obvladovanje tveganj, kontrolo in upravljanje 
uspešni in učinkoviti ter dajejo razumno zagotovilo, da bo varuh dosledno uresničeval 
kontrolne cilje, če bodo preostali ukrepi na področju upravljanja neprekinjenega 
poslovanja zaključeni; poziva varuha, naj ga obvešča o vseh nadaljnjih ukrepih v zvezi 
z ukrepi na področju neprekinjenega poslovanja, ki so bili preneseni v naslednje leto; 

22. ugotavlja, da se je varuh človekovih pravic v svojem poročilu o nadaljnjem ukrepanju na 
podlagi razrešnice za proračunsko leto 2018 odzval na postopek revizije statuta 
evropskega varuha človekovih pravic; ugotavlja, da bo varuh človekovih pravic po 
sprejetju nove uredbe, ki bo urejala njegove naloge, ustrezno pregledal izvedbene določbe 
in v prihodnja letna poročila o dejavnostih vključil vse morebitne spremembe;   

Preglednost

23. spominja na preiskavo na podlagi pritožb, v kateri je varuh človekovih pravic zaprosil 
generalni sekretariat Sveta EU, naj skrbno beleži vse sestanke lobistov s predsednikom 
Evropskega sveta in/ali člani njegovega kabineta; se strinja z izjavo varuha človekovih 
pravic, da bi se smeli člani predsednikovega kabineta s predstavniki interesnih skupin 
sestajati oziroma se udeleževati prireditev, ki jih organizirajo, samo, kadar so ti 
predstavniki registrirani v registru za preglednost; 

24. želi ob tej priložnosti čestitati varuhu človekovih pravic, da je leta 2017 začel preiskavo 
(OI/2/2017) v zvezi s preglednostjo zakonodajnega dela Sveta, da bi državljanom 
omogočil lažje spremljanje zakonodajnega postopka Unije; pozdravlja, da je varuh 
človekovih pravic pred kratkim pozitivno sprejel nove ukrepe Sveta v zvezi s 
preglednostjo, na primer proaktivno objavljanje poročil o napredku pri pogajanjih o 
osnutkih zakonov, kar je povsem v skladu s predlogi, ki jih je na podlagi preiskav podal 
varuh človekovih pravic;  

25. je seznanjen še z enim dobrim primerom, namreč poročilom o skrajšanem postopku za 
primere dostopa javnosti in njegovem izvajanju; pozdravlja oceno, ki je pokazala, da se 
je zaradi skrajšanega postopka za trikrat skrajšalo obdobje, potrebno za obravnavo 
zadev v zvezi z dostopom do dokumentov;
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26. ceni, da je bil dokončno pripravljen uporabnikom prijazen priročnik za obravnavo 
zadev, v katerem so dinamično in strnjeno, a vseeno celovito predstavljeni vsi postopki 
obravnave zadev; 

Digitalizacija, kibernetska varnost, varstvo podatkov

27. poziva varuha človekovih pravic, naj v okviru svoje politike digitalizacije še naprej 
razvija interakcijo med spletnim mestom in sistemom za upravljanje zadev, tako da 
poskrbi za samodejni uvoz informacij s spletne strani v sistem za upravljanje pritožb 
(CMSEO), s čimer bi pritožniku omogočil, da pritožbi, ki jo vloži prek spleta, priloži 
dodatno korespondenco, in poziva, naj se spletni račun uporablja za interakcijo s 
pritožnikom v celotnem postopku;

28. pozdravlja, da se varuh človekovih pravic zaveda, kako pomembno je varstvo podatkov, 
in se zavezuje, da bo še bolj ozaveščal uporabnike o pomenu varstva podatkov na 
spletu;  

Komunikacija

29. pozdravlja dejstvo, da je varuh človekovih pravic v letu 2019 presegel zastavljene cilje 
na področju družbenih medijev; ugotavlja, da je varuh dosegel 36.717 omemb na 
Twitterju (cilj je bil 20.000) in da se je število sledilcev na Twitterju z 22.600 ob koncu 
leta 2018 povečalo na 26.300 decembra 2019, kar je 16 % več; ugotavlja, da je bil 
najhitreje rastoči kanal Instagram, kjer se je ciljna publika med letom povečala za 47 %, 
in LinkedIn, kjer je varuha spremljalo 21 % več sledilcev; 

30. čestita varuhu človekovih pravic, da je začel novembra 2019 delovati novi intranet 
(SISTEO), za katerega se je leta 2018 začel izvajati projekt pregleda, z njim pa se je 
želelo olajšati posredovanje informacij in poenostaviti dostop do notranjih postopkov in 
orodij ter medinstitucionalnih aplikacij in platform; prav tako pozdravlja dejstvo, da je 
bil decembra 2019 zaključen projekt ekstraneta (ENONET) evropske mreže varuhov 
človekovih pravic (ENO);

31. poudarja, kako pomembna je dobro delujoča mreža varuhov človekovih pravic, saj so 
pravo in politike Unije vse pomembnejši za vsakdanje življenje prebivalcev držav 
članic;  pozdravlja obširno izmenjavo z uradi varuhov človekovih pravic v posameznih 
državah in organizacijo srečanj med nacionalnimi uradi, da bi se opredelile teme za 
morebitne vzporedne preiskave; 

32. spominja, da je bila že drugič podeljena nagrada za dobro upravljanje, pri kateri so 
glavne institucije, pa tudi številne agencije in drugi organi, predlagale kar 54 
navdihujočih projektov, kar kaže na veliko zanimanje med njimi; ugotavlja, da so 
nagrado za dobro upravljanje prejele ekipe Komisije, ki so pripravile pobudo Unije za 
zmanjšanje onesnaževanja s plastiko in ozaveščanje o tej težavi;  

Okoljska razsežnost

33. pozdravlja prizadevanja varuha človekovih pravic, da bi s konkretnimi ukrepi, na primer 
z obsežno uporabo videokonferenčne opreme za notranje in medinstitucionalne 
sestanke, zmanjšal svoj okoljski odtis, pri čemer je uspešno zmanjšal tudi število 
službenih potovanj; je seznanjen s politiko dela na daljavo, pri čemer gre za možnost, ki 
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so jo izbrali številni uslužbenci (med krizo zaradi covida-19 pa vsi) in ki omejuje 
individualni prevoz.


