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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o priporočilu Komisije o predlogu sklepa Evropskega parlamenta, ki spreminja sklep 
Evropskega parlamenta 94/262/ESPJ, ES, Euratom z 9. marca 1994 o predpisih in 
splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje nalog varuha človekovih pravic
(2006/2223(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma evropskega varuha človekovih pravic predsedniku Evropskega 
parlamenta z 11. julija 2006,

– ob upoštevanju pisma predsednika Evropskega parlamenta z 21. septembra 2006 Odboru 
za ustavne zadeve Evropskega parlamenta,

– ob upoštevanju člena 195(4) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju člena 107d(4) Pogodbe Euratom,

– ob upoštevanju svojega sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom z 9. marca 1994 o predpisih in 
splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje nalog varuha človekovih pravic1, kakor je 
vključen v prilogo X poslovnika Parlamenta, 

– ob upoštevanju člena 45(2) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za peticije (A6-
0000/2007),

1. sprejme priloženi sklep o spremembi svojega sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom z 9. marca 
1994 o predpisih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje nalog varuha človekovih 
pravic;

2. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, z namenom 
izvajanja člena 195(4) Pogodbe ES;

3. naroči svojemu predsedniku, naj po pridobljenem mnenju Komisije in soglasju Sveta 
zagotovi pravočasno objavo priloženega sklepa v Uradnem listu Evropske unije.

                                               
1  UL L 113, 4.5.1994, str. 15. Sklep, kakor je bil spremenjen z sklepom 2002/262/ES, ESPJ, Euratom (UL L 92, 
9.4.2002, str. 13).



PE396.670v01-00 4/15 PR\691629SL.doc

SL

PRILOGA

Sklep Evropskega parlamenta
o spremembi sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom z 9. marca 1994 o predpisih in splošnih 

pogojih, ki urejajo opravljanje nalog varuha človekovih pravic

EVROPSKI PARLAMENT JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 195(4) te pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 
107d(4) te pogodbe,

ob upoštevanju svoje resolucije z … o predlogu sklepa Evropskega parlamenta, ki spreminja 
sklep Evropskega parlamenta 94/262/ESPJ, ES, Euratom z 9. marca 1994 o predpisih in 
splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje nalog varuha človekovih pravic 

ob upoštevanju mnenja Komisije,

s soglasjem Sveta,

ker

(1) listina temeljnih pravic1 priznava pravico do dobrega upravljanja kot temeljno pravico 
evropskih državljanov,

(2) je zaupanje državljanov v sposobnost varuha človekovih pravic, da vodi temeljite in 
nepristranske preiskave v domnevnih primerih slabega upravljanja, bistveno za dejavnost 
varuha človekovih pravic,

(3) je zaželeno, da se prilagodi statut varuha človekovih pravic in tako odpravi kakršna koli 
morebitna negotovost glede sposobnosti varuha človekovih pravic, da vodi temeljite in 
nepristranske preiskave v domnevnih primerih slabega upravljanja,

(4) je zaželeno, da se prilagodi statut varuha človekovih pravic, da bi omogočili morebitni 
razvoj zakonskih določb ali sodne prakse v zvezi z ukrepanjem organov, pisarn in agencij 
Evropske unije v primerih pred Sodiščem,

(5) je zaželeno, da se prilagodi statut varuha človekovih pravic, da bi upoštevali spremembe, 
nastale v zadnjih letih, glede vloge evropskih institucij ali organov v boju proti goljufijam 
zoper finančne interese Evropske unije, predvsem ustanovitev Evropskega urada za boj proti 
goljufijam (OLAF), in tako omogočili varuhu človekovih pravic, da te institucije ali organe 
obvesti o vseh informacijah, ki sodijo v njihovo pristojnost,

                                               
1 Listina temeljnih pravic iz leta 2001, kot so jo razglasili Evropski parlament, Svet in Komisija v Strasbourgu 
12. decembra 2007.
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(6) je zaželeno, da se sprejmejo ukrepi, z namenom omogočiti varuhu človekovih pravic 
vzpostavitev sodelovanja s podobnimi institucijami na nacionalni ali mednarodni ravni ter z 
nacionalnimi ali mednarodnimi institucijami, čeprav krijejo širši obseg dejavnosti kot 
evropski varuh človekovih pravic, na primer varstvo človekovih pravic, saj bi takšno 
sodelovanje lahko pozitivno prispevalo k bolj učinkoviti dejavnosti varuha človekovih pravic, 

(7) pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo prenehala veljati leta 2002,

SKLENIL:

Člen 1

Navedba 1, uvodna izjava 3, člen1(1), člen 1(3), prvi in peti pododstavek člena 3(2), člen 4 in 
člen 5 sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom se spremenijo na naslednji način:

Statut varuha človekovih pravic Predlog spremembe

Predlog spremembe 1
Navedba sklicevanja 1

ob upoštevanju Pogodb o ustanovitvi 
Evropskih skupnosti in zlasti člena 195(4) 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
člena 20d(4) Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za premog in jeklo ter 
člena 107d(4) Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Pogodb o ustanovitvi 
Evropskih skupnosti in zlasti člena 195(4) 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti 
ter člena 107d(4) Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za atomsko energijo,

Obrazložitev

Ker je Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo prenehala veljati leta 
2002, je sklicevanje na njene določbe zastarelo in bi ga bilo treba črtati.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 3

ker mora imeti varuh človekovih pravic, ki 
lahko deluje tudi na lastno pobudo, dostop 
do vseh sredstev, potrebnih za opravljanje 
svojih nalog; ker so zato institucije in 
organi Skupnosti dolžni varuhu človekovih 

ker mora imeti varuh človekovih pravic, ki 
lahko deluje tudi na lastno pobudo, dostop 
do vseh sredstev, potrebnih za opravljanje 
svojih nalog; ker so zato institucije in 
organi Skupnosti dolžni varuhu človekovih 
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pravic na njegovo zahtevo posredovati vse 
informacije, ki jih od njih zahteva, razen če 
obstajajo utemeljeni razlogi za tajnost in 
brez poseganja v dolžnost varuha 
človekovih pravic, da takih informacij ne 
razkrije; ker so organi držav članic dolžni 
varuhu človekovih pravic posredovati vse 
potrebne informacije, razen kadar za te 
informacije veljajo pravila ali predpisi o 
tajnosti ali določbe, ki preprečujejo njihovo 
posredovanje; ker varuh človekovih pravic, 
kadar meni, da zahtevane pomoči ne bo 
dobil, to sporoči Evropskemu parlamentu, 
ki ustrezno ukrepa;

pravic na njegovo zahtevo posredovati vse 
informacije, ki jih od njih zahteva, in brez 
poseganja v dolžnost varuha človekovih 
pravic, da takih informacij ne razkrije; ker 
so organi držav članic dolžni varuhu 
človekovih pravic posredovati vse potrebne 
informacije, razen kadar za te informacije 
veljajo pravila ali predpisi o tajnosti ali 
določbe, ki preprečujejo njihovo 
posredovanje; ker varuh človekovih pravic, 
kadar meni, da zahtevane pomoči ne bo 
dobil, to sporoči Evropskemu parlamentu, 
ki ustrezno ukrepa;

Obrazložitev

Za uskladitev besedila te uvodne izjave s spremembami člena 3, odstavek 2, pododstavek 1 s 
predlogom spremembe 5.

Predlog spremembe 3
Člen 1, odstavek 1

1. Predpisi in splošni pogoji, ki urejajo 
opravljanje nalog varuha človekovih 
pravic, se v skladu s členom 195(4) 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
členom 20d(4) Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za premog in jeklo ter 
členom 107d(4) Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za atomsko energijo 
določijo s tem sklepom.

1. Predpisi in splošni pogoji, ki urejajo 
opravljanje nalog varuha človekovih 
pravic, se v skladu s členom 195(4) 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti 
ter členom 107d(4) Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za atomsko energijo 
določijo s tem sklepom.

Obrazložitev

Ker je Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo prenehala veljati leta 
2002, je sklicevanje na njene določbe zastarelo in bi ga bilo treba črtati.

Predlog spremembe 4
Člen 1, odstavek 3

3. Varuh človekovih pravic ne sme 
posredovati v primerih pred sodišči ali 
postavljati pod vprašaj pravilnosti 
odločitve sodišča. 

3. Brez poseganja v člen 40, drugi 
odstavek, statuta Sodišča Evropskih 
skupnosti varuh človekovih pravic ne sme 
posredovati v primerih pred sodišči ali 
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postavljati pod vprašaj pravilnosti 
odločitve sodišča. 

Obrazložitev

Ob spoštovanju splošnega načela, da se varuh človekovih pravic ne pridruži postopkom, ki 
tečejo pred sodišči, je priporočljivo priznati, da se lahko v vsakem primeru "pridruži" v 
tehničnem smislu v primerih pred Sodiščem Evropske unije pod strogimi pogoji, določenimi v 
ustreznih določbah statuta Sodišča Evropske unije.

Predlog spremembe 5
Člen 3, odstavek 2, pododstavek 1

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.

Obrazložitev

Obstoječi osnutek lahko zmanjša zaupanje državljanov v ukrepe varuha človekovih pravic in 
bi ga bilo treba črtati. Poleg tega imajo varuh človekovih pravic in njegovo osebje tudi 
obveznost varovanja zaupnosti (glej v nadaljevanju predlog spremembe 7 člena 4, odstavek 
1).

Predlog spremembe 6
Člen 3, odstavek 2, pododstavek 5

Uradniki in drugi uslužbenci institucij in 
organov Skupnosti morajo na zahtevo 
varuha človekovih pravic pričati; govorijo 
v imenu svojih uradov in v skladu z 
njihovimi navodili ter jih še naprej 
obvezuje dolžnost poslovne tajnosti.

Uradniki in drugi uslužbenci institucij in 
organov Skupnosti morajo na zahtevo 
varuha človekovih pravic pričati; še naprej 
jih obvezujejo ustrezne določbe 
Kadrovskih predpisov ter dolžnost 
poslovne tajnosti.

Obrazložitev

Črtani stavek bi lahko zmanjšal zaupanje javnosti  v sposobnost varuha človekovih pravic, da 
vodi temeljite preiskave, saj bi se lahko razlagal kot dovoljenje uradnikom, da varuhu 
človekovih pravic ne povedo resnice. Vendar je treba obveznosti, ki jih nalagajo Kadrovski 
predpisi, ustrezno upoštevati.
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Predlog spremembe 7
Člen 4

1. Varuh človekovih pravic in njegovo 
osebje, za katerega se uporabljajo člen 287 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
člen 47(2) Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za premog in jeklo ter 
člen 194 Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti za atomsko energijo, ne smejo 
širiti informacij ali dokumentov, ki so jih 
pridobili med preiskavami. Prav tako 
morajo brez poseganja v odstavek 2 
zaupno obravnavati vse informacije, ki bi 
lahko škodile pritožniku ali drugim 
vpletenim osebam.

1. Varuh človekovih pravic in njegovo 
osebje, za katerega se uporabljajo člen 287 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti 
ter člen 194 Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za atomsko energijo, 
ne smejo širiti informacij ali dokumentov, 
ki so jih pridobili med preiskavami. Prav 
tako morajo brez poseganja v odstavek 2 
zaupno obravnavati vse občutljive 
dokumente ali informacije ter informacije, 
ki bi lahko škodile pritožniku ali drugim 
vpletenim osebam.

2. Če se varuh človekovih pravic med 
preiskavami seznani z dejstvi, ki se po 
njegovem mnenju nanašajo na kazensko 
pravo, prek stalnih predstavništev držav 
članic v Evropskih skupnostih takoj obvesti 
pristojne nacionalne organe in po potrebi 
tudi institucijo Skupnosti, pod katero 
zadevni uradnik ali uslužbenec spada in ki 
lahko uporabi drugi odstavek člena 18 
Protokola o privilegijih in imunitetah 
Evropskih skupnosti. Varuh človekovih 
pravic lahko pristojno institucijo ali organ 
Skupnosti obvesti o dejstvih, ki iz vidika 
discipline vnašajo dvom v obnašanje 
katerega od njihovih uslužbencev.

2. Če se varuh človekovih pravic med 
preiskavami seznani z dejstvi, ki se po 
njegovem mnenju nanašajo na kazensko 
pravo, prek stalnih predstavništev držav 
članic v Evropskih skupnostih takoj obvesti 
pristojne nacionalne organe ali po potrebi 
tudi institucijo ali organ Skupnosti, pod 
katero zadevni uradnik ali uslužbenec 
spada in ki lahko uporabi drugi odstavek 
člena 18 Protokola o privilegijih in 
imunitetah Evropskih skupnosti. Varuh 
človekovih pravic lahko pristojno 
institucijo ali organ Skupnosti obvesti o 
dejstvih, ki iz vidika discipline vnašajo 
dvom v obnašanje katerega od njihovih 
uslužbencev.

Obrazložitev

Za varuha človekovih pravic in njegovo osebje že velja obveznost nerazkritja podatkov, 
pridobljenih med njihovimi preiskavami. Namen predloga spremembe odstavka 1 je okrepiti 
to obveznost, kar zadeva občutljive dokumente. V zvezi z odstavkom 2 je namen pojasniti, da 
varuh človekovih pravic lahko izbira, ali bo obvestil nacionalne organe ali evropske 
institucije in organe o podatkih, ki jih je pridobil glede morebitnih kriminalnih dejavnosti ali 
goljufij ali korupcije v škodo finančnih interesov Unije. 

Predlog spremembe 8
Člen 5

Varuh človekovih pravic lahko, kolikor to Varuh človekovih pravic lahko, kolikor to 
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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.

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.

Obrazložitev

Predlog si prizadeva omogočiti varuhu človekovih pravic, da sodeluje z drugimi nacionalnimi 
ali mednarodnimi institucijami na področju človekovih pravic.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, dne

Za Evropski parlament
Predsednik
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OBRAZLOŽITEV

Evropski varuh človekovih pravic Nikiforos P. Diamandouros je v pismu z 11. julija 2006, 
naslovljenem na predsednika Pötteringa, zahteval, da Evropski parlament začne postopek za 
spremembo statuta varuha človekovih pravic glede številnih določb, za katere meni, da 
trenutno niso najustreznejše.

Zahteva je zadevala naslednje točke:

1. pristojnost za pridružitev postopkom pred Sodiščem Evropske unije (člen 1, odstavek 3)
2. dostop do dokumentov institucij (člen 3, odstavek 2, prvi pododstavek)
3. pričevanja uradnikov (člen 1, odstavek 3, peti pododstavek)
4. podatki o morebitnih kriminalnih dejavnostih (člen 4, odstavek 2) 
5. sodelovanje z mednarodnimi institucijami na področju človekovih pravic/temeljnih 

pravic (člen 5)

Parlament je nekatera od teh vprašanj že obravnaval leta 2001 na pobudo varuha človekovih 
pravic Jacoba Södermana.  Parlament je 6. septembra 2001 sprejel resolucijo na podlagi 
poročila Odbora za ustavne zadeve, ki jo je pripravila Teresa Almeida Garrett in je vsebovala 
številne predloge sprememb, precej podobne predlogom, ki jih je zdaj predstavil g. 
Diamandouros. Ob tej priložnosti se je zdel dosegljiv sporazum s Svetom, ki ga podpira 
Komisija, vendar se pogajanja nikoli niso zaključila zaradi izteka mandata g. Södermana.

1. Pristojnost za pridružitev postopku, ki teče pred Sodiščem Evropske unije 

Odstavek 3 člena 1 statuta varuha človekovih pravic predvideva, da "varuh človekovih pravic 
ne sme posredovati v primerih pred sodišči ali postavljati pod vprašaj pravilnosti odločitve 
sodišča".  Načeloma bi ta določba morala ustrezati členu 195(a) Pogodbe o Evropski 
skupnosti, ki določa , da varuh človekovih pravic ne obravnava zadev "za domnevna dejanja, 
ki so ali so bila predmet sodnega postopka". Varuh človekovih pravic v svojem pismu trdi, da 
je razlaga člena 1, odstavek 3, lahko sporna, in poziva Parlament, da ta odstavek razlaga v 
smislu, ki potrjuje, da je varuhu človekovih pravic prepovedano obravnavati zadeve, ki so 
sedaj ali so bile predhodno predložene odločitvi sodišča, vendar mu omogoča, da se v 
tehničnem smislu pridruži postopku, ki teče pred sodiščem. G. Diamandouros meni, da bi to 
bilo mogoče storiti s črtanjem stavka "…posredovati v primerih pred sodišči…" v odstavku 3 
in z dodanim odstavkom 4, ki določa: "Varuh človekovih pravic se lahko pridruži postopku v 
tožbah, vloženih pri Sodišču Evropskih skupnosti".

Pozneje je g. Diamandouros med navzočnostjo pred Odborom za ustavne zadeve ter Odborom 
za peticije in v pismu, naslovljenem na podpredsednico Komisije Margot Wallström, katerega 
izvod je bil poslan predsedniku Parlamenta, dodatno pojasnil svojo zahtevo v tej zadevi. 

Glede na ta pojasnila upošteva le pridružitev postopku v tehničnem smislu pred Sodiščem 
Evropske unije v skladu s pravili, predvidenimi v statutu in poslovniku Sodišča Evropske 
unije za tako imenovano pridružitev pravnih ali tretjih oseb postopku. Poleg tega predvideva, 
da se bo varuh človekovih pravic pridružil postopku le v primerih pravnih vprašanj splošnega 
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pomena in ki so pomembna za njegove naloge (na primer primeri, ki zadevajo obseg in 
vsebino temeljne pravice do dobrega upravljanja).

Vloga evropskega varuha človekovih pravic je, da si prek posredovanja med državljani in 
upravo prizadeva za izvensodno rešitev primerov slabega upravljanja. Dejavnost varuha 
človekovih pravic je po definiciji izvensodno sredstvo za varovanje pravic državljanov in 
spodbujanje dobrega upravljanja. To očitno pojasnjuje prepoved varuhu človekovih pravic, da 
gre na sodišča ali se pridruži postopku, ki teče pred sodišči, maxime v primerih, v katerih vodi 
ali je vodil preiskave. V tem smislu je primerno, da se ohrani splošna prepoved pridružitve 
varuha človekovih pravic postopkom, ki tečejo pred sodišči. 

Druga stvar je "pridružitev" postopku v tehničnem smislu, predvidena v členu 40 statuta 
Sodišča Evropske unije. V skladu s temi določbami je tisti, ki se postopku pridruži, v 
tehničnem smislu država članica ali institucija (odstavek 1) ali oseba ali subjekt s posebnim 
interesom v tem primeru. Pridružitev varuha človekovih pravic postopku bi lahko bilo 
razumljena v smislu odstavka 1, če se izraz "institucije" razlaga v širšem smislu. Če 
obravnavamo odstavek 2, bi bilo težavno upravičiti interes varuha človekovih pravic v 
primeru pred sodiščem, saj ni lahko predvideti drugega interesa varuha človekovih pravic v 
sodnem primeru kot prizadevanje za spoštovanje pravice do dobrega upravljanja. Vendar 
lahko vedno obravnavamo možnost, da varuh človekovih pravic kot kateri koli drugi pravni 
subjekt meni, da posebno pozna zadeve, obravnavane v primeru, ali ustrezne pravne težave, ki 
bi lahko Sodišču pomagale pri odločanju o konkretnem primeru. Tisti, ki se pridruži 
postopku, v tem smislu deluje skoraj kot "amicus curiae" in v sporu nima egoističnega 
interesa. Seveda se ta tehnična "pridružitev postopku" ne more izvesti v primerih, v katerih je 
varuh človekovih pravic predhodno vodil preiskave, saj bi to kršilo načelo, določeno v členu 
195 PES. Poleg tega je "pridružitev postopku" v tem smislu v vsakem primeru predložena v 
odobritev predsedniku Sodišča Evropske unije, ki edini odloča o pomenu morebitnega 
interesa, prikladnosti in možnosti pridružitve. 

V tem smislu lahko celo trdimo, da je varuh človekovih pravic kot "institucija" v širšem 
smislu ali kot kateri koli drug pravni subjekt že zdaj upravičen do zagotavljanja svojega 
posredovanja Sodišču Evropske unije. Sodišče je na primer to pravico že priznalo evropskemu 
nadzorniku za varstvo podatkov. Če bi izrecno priznali to možnost v statutu varuha 
človekovih pravic, bi to pojasnilo in obenem omejilo obseg dejavnosti varuha človekovih 
pravic na tem področju. To bi lahko ustrezno izvedli s posebnim sklicevanjem na prej 
omenjene določbe statuta Sodišče Evropske unije.

Končno bi tudi bilo upoštevati, da je to priznanje v smislu razvoja, predvidenega v lizbonski 
pogodbi. Dejansko protokol 11, ki ji je priložen, spreminja odstavek 2 člena 40 statuta 
Sodišča Evropske unije, da bi se pravica držav članic do pridružitve postopku razširila na 
organe, urade in agencije Unije: 

Enako velja za organe, urade in agencije Unije ter za katero koli osebo, ki lahko izkaže 
upravičen interes za rešitev zadeve, predložene Sodišču Evropske unije. Fizične ali pravne 
osebe se ne pridružijo postopkom med državami članicami, med institucijami Unije ali med 
državami članicami in institucijami Unije.

Težko je oporekati, da bi bilo treba varuha človekovih pravic upoštevati kot enega od 
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"organov, uradov ali agencij", na katere se novi člen sklicuje, in torej, da se varuha 
človekovih pravic priznava kot morebitnega "pridružitelja postopku" pod pogoji, 
predvidenimi v tem istem členu.

2. Dostop do dokumentov in podatkov

Člen 3(2) statuta varuha človekovih pravic določa:

"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."

Varuh človekovih pravic v svojem pismu zahteva črtanje zadnjega stavka, ki se nanaša na 
morebitno omejitev dostopa do podatkov, saj bi lahko škodil zaupanju javnosti v sposobnost 
varuha človekovih pravic za vodenje temeljitih preiskav.

Potreba, da ima varuh človekovih pravic dostop do ustreznih podatkov, da bi oblikoval 
utemeljeno sodbo o vsebini pritožb državljanov, je očitna.

Čeprav poudarja, da institucije v nobenem primeru do zdaj niso zavrnile dostopa do ustreznih 
dokumentov ali podatkov, varuh človekovih pravic meni, da bi zadevni stavek lahko privedel 
do morebitnih sporov in ogrozil zaupanje javnosti v dejavnost varuha človekovih pravic.

Poleg tega, je dopuščanje, da institucije "na podlagi utemeljenih razlogov tajnosti" zavrnejo 
dostop varuha človekovih pravic do ustrezne dokumentacije, ki jo potrebuje za oblikovanje 
svoje sodbe o primernosti dejanj uprave, preveč nejasno in pušča institucijam preširok 
manevrski prostor za presojo. Vsaka morebitna omejitev dostopa varuhu človekovih pravic do 
podatkov mora temeljiti na strogih pravnih merilih  in ne na takšnem odprtem pridržku, ki 
dopušča sami upravi opredelitev primerov, za katere meni, da zanje velja varovanje tajnosti.
Na drugi strani ni mogoče razumeti, kakšni "utemeljeni razlogi" lahko upravičijo "tajnost" 
podatkov, ki jih ima uprava, glede na varuha človekovih pravic, ker so tudi on ter njegovo 
osebje ravno tako kot institucije obvezani k varovanju tajnosti. Niti ne omenimo, da je tudi 
vsak prispevek varuha človekovih pravic k izboljšanju dobrega upravljanja tudi v interesu 
institucij.

S tega vidika se zdi omejitev, predvidena v zadnjem stavku odstavka 2, nezaželena in nekako 
pomeni znak neupravičenega nezaupanja v varuha človekovih pravic.  Zato se zdi primerno 
črtati zadevni stavek. To seveda ne pomeni, da že uporabljeni posebni postopki glede dostopa 
do občutljivih dokumentov ne bodo veljali v prihodnosti (na primer, le sam varuh človekovih 
pravic, in ne njegovo osebje, ima dostop do nekaterih zaupnih dokumentov, ki jih varuh lahko 
pregleda, a s seboj ne more odnesti njihovega izvoda, itd.)

Podobno spremembo bo treba uvesti tudi v uvod statuta varuha človekovih pravic.

Poleg tega bi bilo primerno okrepiti določbe, ki navajajo, da tako za varuha človekovih pravic 
kakor njegovo osebje velja obveznost nerazkritja podatkov, do katerih imajo dostop med 
svojimi preiskavami.  Tako bi natančno navedli, da zaupno obravnavajo vsebino vseh 
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dokumentov "občutljive narave" v smislu uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do 
dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije1 ali podatke (člen 4, odstavek 1 
statuta varuha človekovih pravic). 

Treba je ugotoviti, da je Parlament to vprašanje že obravnaval leta 2001v zgoraj navedeni 
resoluciji s 6. septembra. V tem času je Parlament sprejel podobno spremembo odstavka 2 
skupaj z drugimi spremembami, ki jih je predlagal varuh človekovih pravic, g. Söderman, ki 
jih g. Diamandouros ni prevzel. Spremembe so zlasti zadevale dokumente, ki izvirajo iz držav 
članic.  Ker je g. Diamandouros poudaril pred Odborom za ustavne zadeve, da ne vidi razloga 
za spremembo teh predpisov, ki pomenijo precej občutljivo zadevo za države članice, se 
Parlamentu ne zdi potrebno obnoviti teh sprememb.

3. Pričevanje uradnikov

Člen 3, odstavek 2, zadnji pododstavek, statuta varuha človekovih pravic določa, da:

"Uradniki in drugi uslužbenci institucij in organov Skupnosti morajo na zahtevo varuha 
človekovih pravic pričati; govorijo v imenu svojih uradov in v skladu z njihovimi navodili ter 
jih še naprej obvezuje dolžnost poslovne tajnosti".

Varuh človekovih pravic v svojem pismu meni, da zadnji stavek tega člena vsebuje "nejasne" 
pogoje, ki bi jih javno mnenje lahko obravnavalo v smislu, da "od priče ni vedno potrebno 
zahtevati, da pove resnico". To bi lahko tudi ogrozilo zaupanje državljanov v sposobnost 
varuha človekovih pravic, da vodi temeljite preiskave. Potemtakem g. Diamandouros predlaga 
črtanje tega stavka.

Dejansko je težko razložiti javnemu mnenju, zakaj bi uradniki morali pričati pred varuhom 
človekovih pravic "v imenu svojih uradov in v skladu z njihovimi navodili" in ne na podlagi 
poznavanja dejstev, ki jih varuh človekovih pravic raziskuje. To bi se celo lahko razlagalo v 
pomenu, da so upravičeni do laganja varuhu človekovih pravic, če so jim bila dana takšna 
navodila. To seveda niso standardi, ki ustrezajo zahtevam sodobne in odprte uprave, in bi ne 
izpolnjevalo zahtev pojmovanja dobre uprave, priznane kot temeljne pravice evropskih 
državljanov (člen 41 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije). Zato bi bilo gotovo treba 
črtati ta stavek.

V zvezi z drugim pogojem, da uradnike med pričevanjem "še naprej obvezuje dolžnost 
poslovne tajnosti", bi se bilo treba spomniti, da ta obveznost v skladu s Kadrovskimi predpisi 
velja tudi za uradnike, ki pričajo pred sodišči.

Iz tega razloga se zdi primerno, da se ga ohrani, v kolikor zadeva pričevanje pred varuhom 
človekovih pravic, dokler obstaja sklicevanje na običajne statutarne obveznosti javnih 
uslužbencev.

Dejansko je prejšnji varuh človekovih pravic, g. Söderman, že predlagal podobno spremembo 

                                               
1 Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do 
dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5. 2001, str. 43).
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te določbe leta 2001, ki jo je Parlament sprejel. Seveda je EP v zgoraj navedeni resoluciji iz 
leta 2001 glede na predloge takratnega varuha človekovih pravic še nadaljeval in dodal 
stavek, ki poudarja "Zagotoviti morajo [uradniki] popolne in resnične podatke". G. 
Diamandouros ne zahteva podobne spremembe sedanjega drugega pododstavka odstavka 2 
člena 3 in ne zdi se potrebno, da bi jo dodali.

4. Informacije o morebitni kriminalni ali nezakoniti dejavnosti

G. Diamandouros predlaga tudi spremembo člena 4 statuta varuha človekovih pravic, da bi 
varuhu človekovih pravic omogočili določeno svobodo pri izbiri organov, ki jih obvesti, če se 
med vodenjem preiskav seznani z dejstvi, za katera meni, da bi lahko bila povezana s 
kriminalnimi dejavnostmi. Namesto zgolj obveščanja nacionalnih pristojnih organov, kot 
predvideva sedanji osnutek člena 4, predlaga, da se varuhu človekovih pravic omogoči izbira 
med obveščanjem nacionalnih organov ali institucij in organov Unije, na primer OLAF-a.

Treba je priznati, da bi v nekaterih primerih dejansko lahko bilo bolj priporočljivo najprej 
obvestiti evropske organe. To bi lahko zgodilo, če bi se sumljive dejavnosti v zvezi z goljufijo 
v škodo finančnih interesov EU ali korupcijo, ki jo odkrije varuh človekovih pravic, lahko 
ustrezneje obravnavale prek  disciplinskih pristojnosti evropskih institucij ali bi jih lahko 
bolje preiskoval OLAF kot nacionalni organi posamezne države članice.

Poleg tega moramo opozoriti, da v skladu s členom 22a kadrovskih predpisov velja za vse 
javne uslužbence evropskih institucij, vključno z osebjem varuha človekovih pravic, 
obveznost obveščanja svojih nadrejenih ali OLAF-a o vsaki morebitni nezakoniti dejavnosti, 
tudi goljufiji ali korupciji v škodo interesov Unije.

5. Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami

G. Diamandouros zahteva tudi spremembo člena 5 statuta varuha človekovih pravic1 , da bi 
varuhu človekovih pravic omogočili sodelovanje z drugimi institucijami z namenom 
spodbujanja in varstva človekovih ali temeljnih pravic.

V ta namen je treba opozoriti, da čeprav ima manjšina nacionalnih varuhov človekovih pravic 
držav članic nekatere posebne pristojnosti glede varstva temeljnih pravic državljanov 
(vključno s pravico do pritožbe na Sodišče), to ne velja za večino njih, pa tudi ne za 
evropskega varuha človekovih pravic. Vendar ni mogoče zanikati, da bi preprosto sodelovanje 
brez posebnih novih pristojnosti, ki so z njim povezane, sčasoma lahko privedlo do spora 
glede pristojnosti drugih institucij ali organov Unije, stiki in izmenjave izkušenj med varuhom 
človekovih pravic in takšnimi mednarodnimi strukturami pa bi lahko obogatili obe strani in 
jima pomagalo izboljšati delovanje evropskega varuha človekovih pravic, kar zadeva 
spodbujanje "dobre uprave", ki je priznana kot temeljna pravica evropskih državljanov v 

                                               
1 "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."
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Listini temeljnih pravic.  V tem smislu se predlog g. Diamandourosa zdi sprejemljiv. 

6. Druga vprašanja

G. Diamandouros predlaga tudi, da se sklicevanje na določbe Pogodbe o Evropski skupnosti 
za premog in jeklo črta, saj je ta pogodba prenehala veljati leta 2002. To pojasnjuje predloge 
sprememb 1, 3 in 7 (prvi del).
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