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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Za zagotovitev možnosti demokratičnega delovanja je Evropska unija vedno potrebovala 
legitimacijo svojih državljanov, kar še toliko bolj velja ob širitvah. Takšna legitimacija je 
neposredno odvisna od veliko dejavnikov, vključno z zaupanjem v varen in nastajajoč sistem 
vrednot, ki podpirajo temeljne pravice evropskih državljanov.

V procesu evropskega združevanja je bil dosežen zgodovinski mejnik, ker je potreba po 
povezovanju med Unijo in evropskimi državljani postala bolj jasna kot kdaj koli prej. To 
predvsem pomeni, da mora Evropska unija upoštevati zaskrbljenost svojih državljanov in jih 
pomiriti, da si institucije nenehno prizadevajo za izpolnjevanje njihovih pričakovanj. Zaradi 
verodostojnosti mora takšno prizadevanje ohranjati stik z zgodovinskim razvojem in novimi 
zahtevami, ki jih je treba izpolniti, da se zagotovi usklajeno delovanje Unije.

Institucionalna struktura Evropske unije je oblikovana tako, da izraža dvojno osnovno načelo 
„Unija držav in Unija narodov“ ter se temu načelu prilagaja. Institucije Unije predstavljajo 
države in ljudi. Evropski parlament je edina institucija, ki predstavlja ljudi. Glavni cilj 
Evropskega varuha človekovih pravic kot institucije, ki jo ureja načelo pravne države, je 
zagotoviti pravilno ravnanje institucij in organov Evropske unije pri obravnavanju 
posameznikov, pri čemer se jim izkaže spoštovanje in s tem, kadar je mogoče, krepi njihovo 
zaupanje v institucije in organe ter v celotno evropsko zgradbo.

Predlogi v zvezi s pregledom sklepa Evropskega parlamenta 94/262/ESPJ, ES, Euratom z 9. 
marca 1994 o predpisih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje nalog varuha človekovih 
pravic, kakor je vključen v prilogo X poslovnika Parlamenta,1 so posebno pomembni zaradi 
zgoraj zapisanih opažanj. Pomembno je, da se te dopolnitve sprejmejo, če učinkovito 
dopolnjujejo delovanje varuha človekovih pravic, kot ga določa primarna zakonodaja 
Evropske unije.

                                               
1 UL L 113, 4.5.1994, str. 15. Sklep, spremenjen s sklepom Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2002, 
2002/262/ES, ESPJ, Euratom (UL L 92, 9.4.2002, str. 13).
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POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. Poseganje v zadeve pred sodišči

Ob upoštevanju določb statuta (člen 40, odstavek 2) in poslovnika (člen 93) Sodišča 
Evropskih skupnosti lahko možnost predložitve dokazov Sodišču le poenostavi postopek 
pravne preiskave. V nobenem primeru se ne sme razumeti kot oviranje, ker Sodišče samo po 
vložitvi zahtevka odloča, ali naj uporabi izpovedbo. V nasprotnem primeru bi bilo to enako 
kot dvom v pravilnost sodbe Sodišča.

2. Dostop do dokumentov

Dostop do vseh dokumentov brez izjeme, ki jih imajo institucije Skupnosti, omogoča, da je 
varuh človekovih pravic čim bolj obveščen in lahko zato predloži ustreznejša priporočila in 
tako učinkoviteje varuje posamezne državljane. Razen tega v nobenem primeru nima pravice 
razširjati vsebine teh dokumentov.

3. Izpovedba uradnikov v institucijah Skupnosti

V zvezi z izpovedbo uradnikov in drugih uslužbencev evropskih institucij v skladu z navodili 
njihovih uprav, besedilo zadevne določbe ogrozi ugled institucij Skupnosti, pri čemer se zdi, 
da nekaj prikrivajo, in se ne upošteva dejstvo, da so ali bi morali biti v službi državljanov. Za 
uradnike morajo veljati le ustrezni kadrovski predpisi;

4. Informacije v zvezi z dejstvi, ki kažejo na izvršitev kaznivega dejanja po kazenskem pravu

Če varuh človekovih pravic razkrije dejstva, ki kažejo na izvršitev kaznivega dejanja po 
kazenskem pravu, Odbor za peticije ne ugovarja možnosti, da lahko obvesti pristojne 
institucije Skupnosti ali celo predloži zadevo Evropskemu uradu za boj proti goljufijam, če to 
pomaga zagotoviti učinkovitejšo porazdelitev odgovornosti in pravno varstvo;

5. Sodelovanje na področju človekovih pravic

Sodelovanje z institucijami, ki podpirajo temeljne pravice, mora biti samoumevno. Vendar je 
treba poudariti, da mora takšno sodelovanje potekati pod pogoji, določenimi v členu 5 sklepa 
Parlamenta o predpisih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje nalog varuha človekovih 
pravic.
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