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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2018
(2019/XXXX(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju letnega poročila o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za 
leto 2018,

– ob upoštevanju členov 15, 24(3) in 228 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju členov 11, 41, 42 in 43 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Konvencije OZN o pravicah invalidov,

– ob upoštevanju Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom Evropskega parlamenta z dne 9. 
marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha 
človekovih pravic1,

– ob upoštevanju Evropskega kodeksa dobrega ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je 
Parlament sprejel 6. septembra 2001,

– ob upoštevanju okvirnega sporazuma o sodelovanju, ki sta ga Parlament in evropski 
varuh človekovih pravic sklenila 15. marca 2006 in je začel veljati 1. aprila 2006,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. januarja 2019 o strateški preiskavi varuhinje 
človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih 
telesih Sveta EU2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. februarja 2019 o izidu razprav v Odboru za 
peticije v letu 20183,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o dejavnostih Evropskega varuha človekovih 
pravic,

– ob upoštevanju člena 54 in člena 232(1) Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za peticije (A9-0000/2019),

A. ker je bilo letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 
2018 dne xxx 2019 uradno predloženo predsedniku Evropskega parlamenta in ker je 
varuhinja človekovih pravic Emily O’Reilly dne 4. septembra 2019 v Bruslju 
predstavila svoje poročilo Odboru za peticije;

B. ker je evropski varuh človekovih pravic v skladu s členoma 24 in 228 PDEU 
pooblaščen, da sprejema pritožbe glede nepravilnosti pri dejavnostih institucij, organov, 

1 UL L 113, 4.5.1994, str. 15.
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0045.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0114.
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uradov ali agencij Unije razen Sodišča Evropske unije pri opravljanju njegove sodne 
funkcije; 

C. ker je varuhinja človekovih pravic leta 2018 začela 490 preiskav, pri čemer je 482 
preiskav temeljilo na pritožbi, 8 pa jih je bilo začetih na lastno pobudo, in zaključila 545 
preiskav (534 na podlagi pritožb in 11 na lastno pobudo); ker se je večina preiskav 
nanašala na Komisijo (285 preiskav oziroma 58,2 %), na drugem mestu so bile 
preiskave glede agencij EU (43 preiskav oziroma 8,8 %), preostale pa so se nanašale na: 
Parlament (30 preiskav oziroma 6,1 %), Evropski urad za izbor osebja (23 preiskav 
oziroma 4,7 %), Evropsko službo za zunanje delovanje (23 preiskav oziroma 4,7 %), 
Evropsko investicijsko banko (16 preiskav oziroma 3,3 %), Evropski urad za boj proti 
goljufijam (14 preiskav oziroma 2,8 %) in druge institucije (56 preiskav oziroma 
11,4 %);

D. ker so bila glavna tri vprašanja v preiskavah, ki jih je varuhinja človekovih pravic 
zaključila leta 2018: preglednost, odgovornost in dostop javnosti do informacij in 
dokumentov (24,6 %), kultura storitev (19,8 %) in ustrezna uporaba diskrecijskih pravic 
(16,1 %); ker so druga vprašanja vključevala spoštovanje postopkovnih pravic, kot je 
pravica do zaslišanja, spoštovanje temeljnih pravic, zaposlovanje, etična vprašanja, 
sodelovanje javnosti v postopku odločanja EU, tudi v postopkih ugotavljanja kršitev, 
dobro finančno poslovodenje razpisov, nepovratnih sredstev in pogodb EU, 
zaposlovanje ter dobro urejanje vprašanj glede osebja EU;

E. ker je urad evropskega varuha človekovih pravic v strateškem delu v letu 2018 začel pet 
novih strateških preiskav, in sicer o obravnavi invalidov v okviru skupnega sistema 
zdravstvenega zavarovanja, o dostopnosti spletišč Komisije za invalide, o dejavnostih 
Evropske agencije za zdravila pred predložitvijo, o obravnavi prehajanja osebja EU med 
zasebnim in javnim sektorjem na Komisiji ter o odgovornosti zakonodajnega dela 
Sveta; ker je varuhinja človekovih pravic v letu 2018 podala deset strateških pobud, 
med drugim o uporabi jezikov v javni upravi EU, o izvajanju politik proti nadlegovanju 
v javni upravi EU ter o zaščiti otrok pri migracijah; 

F. ker je varuhinja človekovih pravic v letu 2018 vzpostavila novo spletišče s 
prenovljenim in uporabnikom prijaznim vmesnikom za morebitne pritožnike; ker „hitri“ 
postopek varuha človekovih pravic za obravnavo pritožb o dostopu javnosti do 
dokumentov odraža zavezo varuhinje, da iskalcem pomoči v 40 dneh nudi pomoč in 
sprejme odločitve v vseh 24 uradnih jezikih EU; ker je ta nova pobuda del strategije za 
večjo učinkovitost njenega urada;

G. ker je varuhinja človekovih pravic po preiskavi ugotovila, da pomanjkanje preglednosti 
Sveta glede javnega dostopa do zakonodajnih dokumentov in sedanje prakse v zvezi s 
preglednostjo postopka odločanja v Svetu – zlasti v pripravljalni fazi na ravni Coreperja 
in delovne skupine – pomenijo nepravilnost;

H. 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 
varuhinja leta 2018 26 institucij in agencij EU zaprosila za podrobnosti o politikah in 
načinu njihovega izvajanja;

I. ker je varuh človekovih pravic vključen v okvir EU za Konvencijo OZN o pravicah 
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invalidov, katerega naloga je varstvo, spodbujanje in spremljanje izvajanja te 
konvencije v institucijah EU;

1. pozdravlja letno poročilo za leto 2018, ki ga je predložila evropska varuhinja 
človekovih pravic;

2. čestita Emily O’Reilly za odlično delo in tvorna prizadevanja za večjo kakovost uprave 
EU ter dostopnost in kakovost storitev, ki jih nudi državljanom;

3. poudarja pomen preglednosti in javnega dostopa do dokumentov Sveta; opozarja na 
delo varuhinje za večjo odgovornost do javnosti v zakonodajnem postopku EU;

4. zahteva, naj Svet kot eden od dveh elementov evropske zakonodajne oblasti svoje 
delovne metode uskladi s standardi parlamentarne demokracije, kot določata Pogodbi, 
in naj ne deluje kot diplomatski forum, kar ni njegov namen;

5. poziva varuhinjo človekovih pravic, naj še naprej spremlja izvajanje revidiranih pravil 
Komisije o prehajanju osebja med zasebnim in javnim sektorjem, ki so začela veljati 
septembra 2018;

6. priznava, da je v postopku odločanja EU potrebna preglednost; podpira, da so službe 
treh institucij razvile skupni zakonodajni portal, ki je kanal, prijazen uporabnikom, in 
nestrokovnjakom omogoča dostop do informacij o tekočih zakonodajnih postopkih; 

7. podpira objavo končnih dokumentov trialoga; je seznanjen, da sodba v zadevi De 
Capitani (T-540/15) iz marca 2018 navaja, da za mnenja institucij v dokumentih s 
štirimi stolpci ne velja splošna domneva nerazkritja dokumentov; je seznanjen, da 
občutljivost obravnavanih tem v dokumentih trialoga sama po sebi še ne predstavlja 
zadostnega razloga za zavrnitev dostopa javnosti; 

8. ponavlja, da neodvisnost Evropske centralne banke zagotavlja članom Izvršilnega 
odbora svobodo, da se odgovorno in ob upoštevanju ustrezne odgovornosti odločijo o 
sodelovanju na forumih, vključno s forumi, zaprtimi za splošno javnost, če menijo, da je 
to potrebno za boljše vodenje monetarne politike Evropske centralne banke; je 
seznanjen z mnenjem varuhinje človekovih pravic z dne 5. julija 2018;

9. poziva Komisijo, naj v fazi neformalnega dialoga z državami članicami zagotovi 
preglednost in dostop do dokumentov in informacij o postopkih EU Pilot glede prejetih 
peticij; poziva Komisijo, naj uporabi drugačen pristop pri preiskavah o kršitvah prava 
EU in začetku postopkov za ugotavljanje kršitev, ki se ne opirajo zgolj na mehanizem 
EU Pilot;

10. poudarja pomen ukrepov, uvedenih za večjo preglednost odločitev, ki se sprejmejo v 
postopkih za ugotavljanje kršitev; opozarja, da je Komisija leta 2014 na spletišču 
Evropa vzpostavila osrednjo platformo z izčrpnimi informacijami o kršitvah; poudarja, 
da Komisija Evropskemu parlamentu in javnosti v letnih poročilih o spremljanju 
uporabe prava EU posreduje informacije o postopkih EU Pilot in dosjejih o kršitvah;

11. podpira zavezanost varuhinje človekovih pravic za večjo preglednost pri lobiranju v 
EU; podpira zavezo Komisije, da izvaja revidirana horizontalna pravila o strokovnih 



PE639.781v01-00 6/9 PR\1186177SL.docx

SL

skupinah, tudi glede preglednosti in nasprotja interesov; poudarja, da je pomembno v 
register za preglednost vpisati posameznike in organizacije, ki zastopajo zasebne 
interese, da bodo imenovanja v skladu s horizontalnimi pravili; 

12. poudarja pomen prakse, uvedene oktobra 2018, da se v registru za preglednost navede 
seznam srečanj med registriranimi posamezniki in organizacijami ter komisarji, člani 
njihovih kabinetov in generalnimi direktorji;

13. poudarja, da je potreben medinstitucionalni sporazum o registru za preglednost, ki bo 
vključeval Evropski parlament, Komisijo in Svet; podpira opravljeno delo na prvih 
orientacijskih sestankih in pogajanjih, ki potekajo od januarja 2018;

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da sedanja Komisija ni uvedla posebnega postopka za 
imenovanje generalnega sekretarja, ter poziva novo Komisijo, naj to stori; 

15. podpira predlog o novem kodeksu ravnanja članov Evropske komisije, ki ga je Komisija 
sprejela 31. januarja 2018; podpira okrepljene zahteve, določene v novem kodeksu, in 
sicer podaljšanje obdobja za obvezno prijavo o dejavnostih po izteku mandata in 
prepoved lobiranja pri Komisiji za nekdanje komisarje;

16. ponavlja in je trdno prepričan, da je treba v institucijah EU uporabljati stroga moralna in 
etična pravila ter standarde, s čimer se spoštuje dolžnost o poštenem in diskretnem 
ravnanju; 

17. poziva varuhinjo človekovih pravic, naj spremlja skladnost skupnega sistema 
zdravstvenega zavarovanja (JSIS) s Konvencijo OZN o pravicah invalidov; poziva 
Komisijo, naj posodobi besedilo splošnih izvedbenih določb, ki urejajo delovanje 
skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja na področju zdravstvenih izdatkov 
invalidov ali oseb s hudo boleznijo;

18. pozdravlja nagrado evropskega varuha človekovih pravic za dobro upravljanje, ki priznava 
prizadevanja javne uprave EU pri iskanju inovativnih načinov za izvajanje državljanom 
prijaznih politik;

19. spodbuja varuhinjo človekovih pravic, naj še naprej sodeluje z nacionalnimi varuhi 
človekovih pravic prek evropske mreže varuhov človekovih pravic;

20. ceni odlično sodelovanje varuhinje človekovih pravic in njenih sodelavcev z Odborom za 
peticije;

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in poročilo Odbora za peticije posreduje 
Svetu, Komisiji, Evropskemu varuhu človekovih pravic, vladam in parlamentom držav 
članic ter njihovim varuhom človekovih pravic oziroma podobnim pristojnim organom.
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OBRAZLOŽITEV

Predsedniku Evropskega parlamenta je bilo xxx 2019 uradno predloženo letno poročilo o 
dejavnostih evropske varuhinje človekovih pravic za leto 20184, evropska varuhinja 
človekovih pravic Emily O’Reilly pa ga je 4. septembra 2019 predstavila Odboru za peticije v 
Bruslju.

Mandat evropskega varuha človekovih pravic je določen v členih 24 in 228 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU). 

S členom 24 PDEU in členom 43 Listine EU o temeljnih pravicah je določena pravica do 
pritožbe pri evropskem varuhu človekovih pravic. 

V skladu s členom 228 PDEU je evropski varuh človekovih pravic pooblaščen za sprejemanje 
pritožb državljanov Unije ali fizičnih ali pravnih oseb s prebivališčem ali statutarnim sedežem 
v eni od držav članic glede nepravilnosti pri dejavnostih institucij, organov, uradov ali agencij 
Unije razen Sodišča Evropske unije pri opravljanju njegove sodne funkcije.

Nepravilnosti pomenijo slabo ali neuspešno upravljanje. O tem govorimo, kadar institucija ne 
deluje v skladu s pravom, ne upošteva načel dobrega upravljanja ali krši človekove pravice.

Glavni vidik veljavne različice Pogodb, ki je strogo povezan z dejavnostmi varuha človekovih 
pravic, je vključen v člen 15 PDEU. Člen 15 PDEU dejansko določa, da morajo institucije, 
organi, uradi in agencije EU zaradi spodbujanja dobrega upravljanja in zagotovitve 
sodelovanja civilne družbe pri svojem delu kar najbolj upoštevati načelo javnosti delovanja. 
Poleg tega določa, da imajo vsi državljani Unije in vse fizične ali pravne osebe s 
prebivališčem ali statutarnim sedežem v eni od držav članic pravico dostopa do dokumentov 
institucij, organov, uradov in agencij Unije.

Dodatni temelj, ki se posebej nanaša na vlogo varuha človekovih pravic, je člen 41(1) Listine 
EU o temeljnih pravicah, ki določa, da ima vsakdo pravico, „da institucije, organi, uradi in 
agencije Unije njegove zadeve obravnavajo nepristransko, pravično in v razumnem roku“.

Leta 2018 je službe evropskega varuha človekovih pravic za pomoč prosilo 17.996 
državljanov, pri čemer so 14.596 državljanom svetovali prek interaktivnega vodnika na 
spletišču evropskega varuha človekovih pravic, na 1220 zahtevkov za informacije so 
odgovorile službe varuha, 2180 zahtevkov pa je varuhinja človekovih pravic obravnavala kot 
pritožbe.

Varuhinja človekovih pravic je leta 2018 skupaj obravnavala 2180 pritožb, pri čemer jih je 
880 spadalo na področje pristojnosti evropskega varuha človekovih pravic, 1300 pa ne.

Varuhinja človekovih pravic je leta 2018 začela 490 preiskav, pri čemer je 482 preiskav 
temeljilo na pritožbi, osem pa jih je bilo začetih na lastno pobudo; zaključila je 545 preiskav 
(534 na podlagi pritožb in 11 na lastno pobudo). Večina preiskav je zadevala Komisijo (285 
preiskav oziroma 58,2 %), sledili pa so ji agencije EU (43 preiskav oziroma 8,8 %), 
Parlament (30 preiskav oziroma 6,1 %), Evropski urad za izbor osebja (23 preiskav oziroma 

4 https://europa.eu/!hh96tm
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4,7 %), Evropska služba za zunanje delovanje (23 preiskav oziroma 4,7 %), Evropska 
investicijska banka (16 preiskav oziroma 3,3 %), Evropski urad za boj proti goljufijam (14 
preiskav oziroma 2,8 %) in druge institucije (56 preiskav oziroma 11,4 %).

Glavna tri vprašanja v preiskavah, ki jih je varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2018, 
so bila: preglednost, odgovornost ter dostop javnosti do informacij in dokumentov (20,6 %), 
kultura storitev (16,8 %) in spoštovanje postopkovnih pravic (16,5 %). Druga vprašanja so 
vključevala etična vprašanja, sodelovanje javnosti v postopku odločanja EU, spoštovanje 
temeljnih pravic, ustrezno uporabo diskrecijske pravice, tudi v postopkih ugotavljanja kršitev, 
dobro finančno poslovodenje razpisov, nepovratnih sredstev in pogodb EU, zaposlovanje ter 
dobro urejanje vprašanj glede osebja EU.

Urad evropskega varuha človekovih pravic je pri strateškem delu v letu 2018 začel pet novih 
strateških preiskav, in sicer o obravnavi invalidov v okviru skupnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja, o dostopnosti spletišč Komisije za invalide, o dejavnostih Evropske agencije za 
zdravila pred predložitvijo, o reševanju primerov prehajanja osebja med zasebnim in javnim 
sektorjem na Komisiji, o zadevah glede osebja EU ter o odgovornosti zakonodajnega dela 
Sveta.

Varuhinja človekovih pravic je podala tudi deset strateških pobud, med drugim o uporabi 
jezikov v javni upravi EU, o izvajanju politik proti nadlegovanju v javni upravi EU, o zaščiti 
otrok pri migracijah in vračanju ter o predpisih različnih institucij in organov EU o prehajanju 
osebja med javnim in zasebnim sektorjem.

Poročevalec poudarja, da preiskave o preglednosti in odgovornosti, vključno s preiskavami o 
dostopu do informacij in dokumentov, še vedno predstavljajo največji delež zadev, ki jih je 
varuhinja človekovih pravic obravnavala v letu 2018 (20,6 %).
To leto je bilo posebno tudi zato, ker je varuhinja uporabila eno svojih redkeje rabljenih 
pristojnosti: Evropskemu parlamentu je predložila posebno poročilo o odgovornosti Sveta 
Evropske unije. 

Na mnenje javnosti o EU deloma vpliva tudi kultura „kazanja s prstom na Bruselj“. Po 
mnenju poročevalca je za demokracijo v EU in javne razprave na podlagi informacij 
pomembno kritično pristopiti do takega javnega mnenja, javnost pa ima pravico izvedeti, 
kako njihove vlade prispevajo k pripravi zakonodaje EU. Tako poročevalec podpira predlog 
za večjo preglednost pri pripravi zakonodaje v Svetu. Varuhinja človekovih pravic je 
pripravila vrsto priporočil Svetu Evropske unije, da javnosti omogoči lažje spremljanje 
zakonodajnega procesa EU: 

a) sistematično naj beleži identiteto vlad držav članic, ko te izražajo stališča v 
pripravljalnih telesih Sveta;

b) v skladu s pravom EU naj pripravi jasna in javno dostopna merila za označevanje 
dokumentov z oznako „LIMITE“; 

c) sistematično naj v zgodnji fazi pregleduje status dokumentov z oznako „LIMITE“ 
pred končnim sprejetjem zakonodajnega akta in tudi pred neformalnimi pogajanji v 
trialogih, ko Svet že pripravi začetno stališče o predlogu.

Poročevalec je zadovoljen z nujno potrebnim in plodnim dialogom med varuhinjo človekovih 
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pravic in Odborom za peticije, saj gre za učinkovit sistem za obravnavo prošenj javnosti za 
smernice in pomoč: varuhinja človekovih pravic obravnava pritožbe zoper institucije, organe 
in agencije EU, Odbor za peticije pa obravnava peticije na področjih delovanja EU po vsej 
Evropi.


