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Priporočilo Komisiji glede pritožbe št. 185/2005/ELB 

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2009 o posebnem poročilu Evropskega 

varuha človekovih pravic Evropskemu parlamentu po osnutku priporočila Evropski 

Komisiji glede pritožbe št. 185/2005/ELB (2009/2016(INI)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega varuha človekovih pravic Evropskemu 

parlamentu, 

– ob upoštevanju drugega pododstavka člena 195(1) Pogodbe ES, 

– ob upoštevanju Sklepa Evropskega parlamenta 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 

1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih 

pravic1, zlasti člena 3(7), 

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti njenega člena 21, 

– ob upoštevanju evropskega kodeksa dobrega ravnanja javnih uslužbencev, zlasti člena 5(3), 

– ob upoštevanju prvega stavka člena 195(2) svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za peticije (A6-0201/2009), 

A. ker je v skladu s sodno prakso Sodišča načelo nediskriminacije na podlagi starosti, 

zagotovljeno v členu 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, splošno načelo 

zakonodaje Skupnosti, 

B. ker različno obravnavanje na podlagi starosti predstavlja diskriminacijo na tej podlagi, razen 

če je objektivno utemeljeno, uporabljena sredstva pa so ustrezna in potrebna, 

C. ker po mnenju varuha človekovih pravic Komisija ni ustrezno upravičila svojega 

obravnavanja zunanjih pomožnih konferenčnih tolmačev, starejših od 65 let, in še naprej 

uporablja svojo politiko zaposlovanja teh tolmačev, 

D. ker varuh človekovih pravic meni, da je to primer nepravilnega ravnanja, 

E. ker je naloga Evropskega parlamenta kot edinega voljenega organa Unije varovanje in 

zaščita neodvisnosti evropskega varuha človekovih pravic pri izvajanju njegovih obveznosti 

v zvezi z evropskimi državljani in spremljanje izvajanja njegovih priporočil, 

1. podpira kritične pripombe Evropskega varuha človekovih pravic in njegova priporočila v 

zvezi s politiko Komisije za zaposlovanje pomožnih konferenčnih tolmačev, starejših od 65 

let; 
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2. poziva Komisijo, naj spremeni sedanjo politiko, ki dejansko prepoveduje zaposlovanje 

pomožnih konferenčnih tolmačev starejših od 65 let; vendar meni, da v teh okoliščinah 

izplačilo odškodnine ni utemeljeno; 

3. ugotavlja, da se je Parlament, ko je prejel podoben osnutek priporočila s strani varuha 

človekovih pravic, nemudoma odzval in spremenil svojo prakso glede zaposlovanja 

konferenčnih tolmačev, starejših od 65 let, veljavna pravila pa je interpretiral na način, ki ne 

povzroča diskriminacije; 

4. meni, da sprememba veljavnih pravil in odprava diskriminacije na podlagi starosti iz 

postopka zaposlovanja ne pomeni, da je evropska institucija obvezana zaposlovati 

konferenčne tolmače, starejše od 65 let, vendar bi v tem primeru pravila Komisije postala 

skladna s splošnim načelom zakonodaje Unije; poleg tega bi se glede na pomanjkanje 

tolmačev v nekaterih uradnih jezikih okrepila zmožnost institucije, da zagotovi najboljšo 

možno storitev, kot se je to izkazalo v Parlamentu; 

5. poziva Komisijo, naj skupaj s Parlamentom pregleda veljavna pravila za zaposlovanje 

pomožnih konferenčnih tolmačev in drugega osebja, da bi se izognili vsem oblikam 

diskriminacije; 

6. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu in Evropskemu 

varuhu človekovih pravic. 

 

 


