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Predlog spremembe 9
Costas Botopoulos

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1

Statut varuha človekovih pravic Predlog spremembe

2. Institucije in organi Skupnosti morajo 
varuhu človekovih pravic posredovati vse 
informacije, ki jih od njih zahteva, in mu 
omogočiti dostop do zadevnih spisov. To 
lahko zavrnejo le na podlagi utemeljenih 
razlogov tajnosti.

2. Institucije in organi Skupnosti morajo 
varuhu človekovih pravic posredovati vse 
informacije, ki jih od njih zahteva, in mu 
omogočiti dostop do zadevnih spisov. Če je 
zahtevana informacija zaupne narave ali 
če spis vsebuje zaupne dokumente ali 
informacije, zadevna institucija ali organ 
obvesti varuha človekovih pravic, ki je 
zavezan, da ne razkrije zadevnih 
informacij ali dokumentov. 
Če je dokument občutljive narave, kakor 
je opredeljeno s členom 9 (1) Uredbe (ES) 
št. 1049/2001, varuh človekovih pravic 
zagotovi, da ga obravnavajo le osebe iz 
njegove službe, ki so bile za to ustrezno 
pooblaščene.

Or. en

Obrazložitev

Obstoječi osnutek lahko zmanjša zaupanje državljanov v ukrepe varuha človekovih pravic in 
bi ga bilo treba črtati. Dodatno besedilo poudarja potrebo po ohranjanju zaupnosti in zaščite 
dokumentov občutljive narave.

Predlog spremembe 10
Giuseppe Gargani, Riccardo Ventre

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1

Statut varuha človekovih pravic Predlog spremembe

2. Institucije in organi Skupnosti morajo 
varuhu človekovih pravic posredovati vse 

2. Institucije in organi Skupnosti morajo 
varuhu človekovih pravic posredovati vse 
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informacije, ki jih od njih zahteva, in mu 
omogočiti dostop do zadevnih spisov. To 
lahko zavrnejo le na podlagi utemeljenih 
razlogov tajnosti.

informacije, ki jih od njih zahteva, in mu 
omogočiti dostop do zadevnih spisov. Ta 
odstavek ne posega v uporabo izjem iz 
člena 4 Uredbe št. 1049/2001 in notranjih 
pravil Sveta, Parlamenta in Komisije, ki 
urejajo dostop do njihovih dokumentov.

Or. it

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je ohraniti izjeme glede uporabe načela dostopnosti 
dokumentov, podobno kot določila, ki urejajo to načelo na ravni Skupnosti, in pravila, ki so 
jih na tem področju določile številne države članice, v katerih deluje Urad Evropskega 
varuha človekovih pravic. Nenadzorovan dostop do dokumentov lahko negativno vpliva na 
zakonodajne, pogodbene in politične dejavnosti institucij, zlasti v odsotnosti posebnih 
ukrepov, povezanih z obravnavo občutljivih dokumentov.

Predlog spremembe 11
Costas Botopoulos

Predlog sklepa
Člen 5

Statut varuha človekovih pravic Predlog spremembe

Varuh človekovih pravic lahko, kolikor to 
prispeva k učinkovitejšim raziskavam ter 
boljši zaščiti pravic in interesov oseb, ki se 
pri njem pritožijo, sodeluje z istovrstnimi 
organi v določenih državah članicah, in 
sicer pod pogojem, da ravna skladno z 
veljavno nacionalno zakonodajo. Varuh 
človekovih pravic pri tem ne sme zahtevati 
dokumentov, do katerih na podlagi člena 3 
sicer nima dostopa.

Varuh človekovih pravic lahko, kolikor to 
prispeva k učinkovitejšim raziskavam ter 
boljši zaščiti pravic in interesov oseb, ki se 
pri njem pritožijo, sodeluje z istovrstnimi 
organi v določenih državah članicah, in 
sicer pod pogojem, da ravna skladno z 
veljavno nacionalno zakonodajo. Varuh 
človekovih pravic pri tem ne sme zahtevati 
dokumentov, do katerih na podlagi člena 3 
sicer nima dostopa. Varuh človekovih 
pravic lahko pod enakimi pogoji sodeluje 
z drugimi institucijami z namenom  
spodbujanja in varstva človekovih pravic.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga je omogočiti varuhu človekovih pravic, da sodeluje tudi  z drugimi 
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nacionalnimi ali mednarodnimi institucijami, ki delujejo na področju človekovih pravic. Izraz 
„temeljne pravice“ je bolj splošen, saj vključuje tudi pojem „človekove pravice“ in je skladen 
z aktualno prakso in z Listino o temeljnih pravicah, v kateri je poudarjena pravica 
državljanov do dobrega upravljanja in do pritožbe Evropskemu varuhu človekovih pravic.
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