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16.11.2016 A8-0331/7 

Изменение  7 

Маргрете Аукен 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0331/2016 

Нотис Мариас 

Дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. 

2016/2150(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Л a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ла. като има предвид, че високото 

равнище на прозрачност играе 

ключова роля за добиването на 

легитимност и спечелването на 

доверие, че решенията се основават 

на обществения интерес като цяло; 

като има предвид нарастващата 

тенденция за създаване на „читални“ 

с ограничен достъп, дори за избрани 

представители, до свързани с 

корпоративни интереси досиета, се 

отклонява от тази логика; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/8 

Изменение  8 

Маргрете Аукен 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0331/2016 

Нотис Мариас 

Дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. 

2016/2150(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3a. призовава Европейския омбудсман 

да провери до каква степен 

създаването на сигурни читални 

съответства с правото на достъп до 

документи и с принципите на добра 

администрация; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/9 

Изменение  9 

Маргрете Аукен 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0331/2016 

Нотис Мариас 

Дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. 

2016/2150(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. посочва загрижеността на 

гражданите във връзка с начина, по 

който Комисията разглежда жалби за 

нарушения; подчертава, че правото на 

добра администрация, утвърдено с член 

41 от  Хартата на основните права, 

включва задължението за предоставяне 

на достатъчна аргументация в случаи, 

когато Комисията реши да не образува 

процедура за нарушение пред Съда на 

ЕС; приветства стратегическата 

проверка от страна на Европейския 

омбудсман във връзка със системните 

проблеми в EU Pilot; 

17. посочва загрижеността на 

гражданите във връзка с начина, по 

който Комисията разглежда процедури 

за нарушения пред Съда на ЕС и 

липсата на прозрачност в рамките на 

съответните стъпки от процеса; 

подчертава, че правото на добра 

администрация, утвърдено с член 41 от  

Хартата на основните права, включва 

задължението за предоставяне на 

достатъчна аргументация в случаи, 

когато Комисията реши да не образува 

процедура за нарушение пред Съда на 

ЕС; приветства стратегическата 

проверка от страна на Европейския 

омбудсман във връзка със системните 

проблеми в EU Pilot; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/10 

Изменение  10 

Маргрете Аукен 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0331/2016 

Нотис Мариас 

Дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. 

2016/2150(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. приветства продължаването на 

разследванията от страна на 

Европейския омбудсман на случаите на 

кадрова въртележка между държавния и 

частния сектор в Комисията; признава 

факта, че в резултат от тези 

разследвания Комисията е предоставила 

повече информация във връзка с 

имената на висши длъжностни лица, 

които са я напуснали и са отишли на 

работа в частния сектор; насърчава по-

честото публикуване на имената и други 

данни на такива лица; изразява надежда, 

че другите европейски институции и 

агенции ще последват този пример; 

приветства готовността на Комисията да 

публикува информация относно 

длъжностите, заемани от бившите 

членове на Комисията след изтичането 

на техния мандат; изразява дълбока 

загриженост във връзка с факта, че 

бившият председател на Комисията г-

н Барозу е назначен за съветник и 

председател без изпълнителни функции 

на „Голдман Сакс Интернешънъл“; 

19. приветства продължаването на 

разследванията от страна на 

Европейския омбудсман на случаите на 

кадрова въртележка между държавния и 

частния сектор в Комисията; признава 

факта, че в резултат от тези 

разследвания Комисията е предоставила 

повече информация във връзка с 

имената на висши длъжностни лица, 

които са я напуснали и са отишли на 

работа в частния сектор; насърчава по-

честото публикуване на имената и други 

данни на такива лица; изразява надежда, 

че другите европейски институции и 

агенции ще последват този пример; 

приветства готовността на Комисията да 

публикува информация относно 

длъжностите, заемани от бившите 

членове на Комисията след изтичането 

на техния мандат; изразява дълбока 

загриженост във връзка с факта, че 

бившият председател на Комисията г-

н Барозу е назначен за съветник и 

председател без изпълнителни функции 

на „Голдман Сакс Интернешънъл“; 

призовава Омбудсмана да започне 

стратегическа проверка на работата 

на Комисията по случая на  „кадрова 

въртележка“ на Барозу, включително 

формулирането на препоръки за 

начина на реформиране на Кодекса на 
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поведение с оглед  на принципите на 

добро администриране и 

изискванията на Договора, посочени в 

член 245 от ДФЕС; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/11 

Изменение  11 

Маргрете Аукен 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0331/2016 

Нотис Мариас 

Дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. 

2016/2150(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. приветства факта, че през 2015 г. 

всички институции на ЕС въведоха 

вътрешни правила за защитата на 

лицата, подаващи сигнали за 

нарушения, съгласно член 22, буква а) 

до буква в) от Правилника за 

длъжностните лица, като по този начин 

се насърчава подаването на сигнали за 

нередности от регламентиран вид; 

отбелязва, че защитата на лицата, 

подаващи сигнали за нередности, срещу 

отмъщение, би могла да бъде по-

ефективна; за тази цел настоятелно 

призовава за приемане на общи правила 

за насърчаване на подаването на 

сигнали за нередности и въвеждането на 

минимални гаранции и защита за 

лицата, подаващи сигнали за 

нередности; 

21. приветства факта, че през 2015 г. 

всички институции на ЕС въведоха 

вътрешни правила за защитата на 

лицата, подаващи сигнали за 

нарушения, съгласно член 22, буква а) 

до буква в) от Правилника за 

длъжностните лица, като по този начин 

се насърчава подаването на сигнали за 

нередности от регламентиран вид; 

отбелязва, че защитата на лицата, 

подаващи сигнали за нередности, срещу 

отмъщение, би могла да бъде по-

ефективна; за тази цел настоятелно 

призовава за приемане на общи правила 

за насърчаване на подаването на 

сигнали за нередности, промяна на 

тежестта за представяне на 

доказателства, така че подаващият 

сигнал да бъде напълно защитен, и 

въвеждането на минимални гаранции и 

защита за лицата, подаващи сигнали за 

нередности; призовава Европейския 

омбудсман да направи оценка на 

прилагането на вътрешните правила 

относно защитата на лицата, 

подаващи сигнали за нередности, и да 

предложи нови подобрения, за да се 

разясни степента на защита, 

предлагана на служители, които 

изпълняват своето задължение да 

подадат сигнал, особено в случая на 
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акредитираните парламентарни 

сътрудници; 

Or. en 

 

 


