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20.4.2016 A8-0121/1 

Изменение  1 

Инес Аяла Сендер, Карин Каденбах 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0121/2016 

Ришард Чарнецки 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейски омбудсман 

2015/2161(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва особено увеличение на 

бюджетните кредити за поети 

задължения през 2014 г. във връзка с 

членовете на институцията; изисква от 

Омбудсмана да представи подробно 

описание на тези суми в следващия 

доклад относно последващите действия 

във връзка с освобождаването от 

отговорност; 

5. отбелязва със загриженост особено 

увеличение на бюджетните кредити за 

поети задължения през 2014 г. във 

връзка с членовете на институцията; 

изисква от Омбудсмана да представи 

подробно описание на тези суми в 

следващия доклад относно 

последващите действия във връзка с 

освобождаването от отговорност; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/2 

Изменение  2 

Инес Аяла Сендер, Карин Каденбах 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0121/2016 

Ришард Чарнецки 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейски омбудсман 

2015/2161(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. приветства факта, че в съответствие 

със стратегията „Към 2019 г.“ 

Омбудсманът е извършил проверки по 

собствена инициатива, като е възприел 

по-систематичен и системен подход към 

сложни въпроси, попадащи в рамките на 

неговия мандат; счита, че това е 

ефективен инструмент; призовава 

Омбудсмана да информира редовно 

органа по освобождаване от 

отговорност относно ефекта от 

проверките; 

6. приветства факта, че в съответствие 

със стратегията „Към 2019 г.“ 

Омбудсманът е извършил проверки по 

собствена инициатива, като е възприел 

по-систематичен и системен подход към 

сложни въпроси, попадащи в рамките на 

неговия мандат; счита, че това е 

ефективен инструмент; призовава 

Омбудсмана да информира редовно 

органа по освобождаване от 

отговорност относно ефекта от 

проверките и да посочи ясно задачите 

на координатора; припомня все пак, 

че приоритетът на Омбудсмана 

следва да бъде разглеждането на 

жалби на граждани в разумен срок и 

че разследванията по собствена 

инициатива не следва в никакъв 

случай да засягат този приоритет; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/3 

Изменение  3 

Инес Аяла Сендер, Карин Каденбах 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0121/2016 

Ришард Чарнецки 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейски омбудсман 

2015/2161(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства създаването на нова 

длъжност, наречена „координатор на 

проверките по собствена инициатива“; 

счита, че това е стъпка към по-

ефикасната работа на институцията; 

приканва Омбудсмана да докладва на 

органа по освобождаване от 

отговорност за резултатите от работата, 

въздействието и ефикасността на тази 

длъжност; 

7. отбелязва създаването на нова 

длъжност, наречена „координатор на 

проверките по собствена инициатива“; 

изразява надежда, че новата 

длъжност ще допринесе за по-

ефикасната работа на институцията; 

приканва Омбудсмана да докладва на 

органа по освобождаване от 

отговорност за резултатите от работата, 

въздействието и ефикасността на тази 

длъжност; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/4 

Изменение  4 

Инес Аяла Сендер, Карин Каденбах 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0121/2016 

Ришард Чарнецки 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейски омбудсман 

2015/2161(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. приветства факта, че съотношението 

между приключените разследвания 

спрямо неприключените разследвания в 

края на предходната финансова година е 

на най-високото достигано до момента 

равнище (1,4 приключени разследвания 

за всяко неприключено при цел 1,1); 

подчертава, че делът на приключените в 

рамките на 12 и 18 месеца разследвания 

е намалял през 2014 г.; потвърждава 

забележката на Омбудсмана, че новата 

стратегия, включваща осъществяването 

на проверки по собствена инициатива, е 

оказала въздействие върху броя на 

приключените случаи; 

10. приветства факта, че съотношението 

между приключените разследвания 

спрямо неприключените разследвания в 

края на предходната финансова година е 

на най-високото достигано до момента 

равнище (1,4 приключени разследвания 

за всяко неприключено при цел 1,1); 

подчертава, че делът на приключените в 

рамките на 12 и 18 месеца разследвания 

е намалял през 2014 г.; потвърждава 

забележката на Омбудсмана, че новата 

стратегия, включваща осъществяването 

на проверки по собствена инициатива, е 

оказала въздействие върху броя на 

приключените случаи; изисква от 

Омбудсмана да представи на органа 

по освобождаване от отговорност 

ясно обяснение за това въздействие в 

следващия доклад относно 

последващите действия във връзка с 

освобождаването от отговорност; 

Or. en 



 

AM\1092821BG.doc  PE582.500v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

20.4.2016 A8-0121/5 

Изменение  5 

Инес Аяла Сендер, Карин Каденбах 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0121/2016 

Ришард Чарнецки 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейски омбудсман 

2015/2161(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. приветства икономиите по 

бюджетните редове за писмен превод и 

публикации; 

20. изразява загриженост във връзка с 

обема на икономиите, които 

Омбудсманът е реализирал по 

бюджетните редове за писмен превод 

(190 000 EUR) и комуникация 

(60 000 EUR) и които са били 

прехвърлени по бюджетния ред за 

служителите на Омбудсмана; 

подчертава, че Омбудсманът следва 

да гарантира равно третиране и 

равни възможности за всички 

граждани на Съюза и че следователно 

качеството и езиковото 

многообразие, както и поддържането 

на комуникационната политика на 

Омбудсмана, трябва да продължат да 

бъдат основни стълбове на 

институцията; 

Or. en 

 

 


