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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0050/29

Изменение 29
Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Димитриос 
Пападимулис, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Палома Лопес Бермехо, 
София Сакорафа, Анхела Валина, Хелмут Шолц
от името на групата GUE/NGL
Фабио Масимо Касталдо, Елеонора Еви

Доклад A8-0050/2019
Паулу Ранжел
Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на 
Европейския омбудсман)
(2018/2080(INL))

Предложение за резолюция
Приложение – член 3 – параграф 3 – алинея 5

Предложение за резолюция Изменение

По искане на омбудсмана длъжностните 
лица и другите служители на 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза свидетелстват за 
факти, които се отнасят до текуща 
проверка, която омбудсманът извършва. 
Те се изказват от името на своята 
институция, орган, служба или агенция. 
Те остават обвързани със задълженията, 
произтичащи от съответните норми, на 
които са подчинени.

По искане на омбудсмана длъжностните 
лица и другите служители на 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза свидетелстват за 
факти, които се отнасят до текуща 
проверка, която омбудсманът извършва. 
Те се изказват от името на своята 
институция, орган, служба или агенция. 
Те остават обвързани със задълженията, 
произтичащи от съответните норми, на 
които са подчинени. Когато те са 
обвързани от задължение за опазване 
на професионалната тайна, това не 
се тълкува като обхващащо 
информацията, имаща отношение 
към жалбите или проверките по 
случаи на тормоз или лошо 
управление.
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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0050/30

Изменение 30
Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Димитриос 
Пападимулис, Барбара Спинели, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Палома 
Лопес Бермехо, София Сакорафа, Анхела Валина, Хелмут Шолц, Костас 
Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL
Фабио Масимо Касталдо, Елеонора Еви

Доклад A8-0050/2019
Паулу Ранжел
Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на 
Европейския омбудсман)
(2018/2080(INL))

Предложение за резолюция
Приложение – член 3 - параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. Доколкото националното 
законодателство позволява, 
компетентните органи на държавите 
членки, по искане на омбудсмана или по 
своя собствена инициатива, бързо му 
предават всяка информация или 
документ, които могат да помогнат за 
изясняване на случаи на лоша 
администрация от страна на 
институциите, органите, службите или 
агенциите на Съюза. Когато такава 
информация или документ са обхванати 
от националното законодателство 
относно обработката на поверителна 
информация или от разпоредби, които 
възпрепятстват съобщаването ѝ, 
съответната държава членка може да 
разреши на омбудсмана да има достъп 
до тази информация или документ, при 
условие че омбудсманът се ангажира да 
ги разглежда в съгласие с компетентния 
орган, издал документа. Във всички 
случаи се предоставя описание на 
документа.

4. Доколкото националното 
законодателство позволява, 
компетентните органи на държавите 
членки, по искане на омбудсмана или по 
своя собствена инициатива, бързо му 
предават всяка информация или 
документ, които могат да помогнат за 
изясняване на случаи на лоша 
администрация от страна на 
институциите, органите, службите или 
агенциите на Съюза. Когато такава 
информация или документ са обхванати 
от националното законодателство 
относно обработката на поверителна 
информация или от разпоредби, които 
възпрепятстват съобщаването ѝ, 
съответната държава членка може да 
разреши на омбудсмана да има достъп 
до тази информация или документ, при 
условие че омбудсманът се ангажира да 
ги разглежда в съгласие с компетентния 
орган, издал документа. Във всички 
случаи се предоставя подробно 
описание на документа и обосновка за 
непредаването му.
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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0050/31

Изменение 31
Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Димитриос 
Пападимулис, Барбара Спинели, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Палома 
Лопес Бермехо, София Сакорафа, Анхела Валина, Хелмут Шолц, Костас 
Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL
Фабио Масимо Касталдо, Елеонора Еви

Доклад A8-0050/2019
Паулу Ранжел
Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на 
Европейския омбудсман)
(2018/2080(INL))

Предложение за резолюция
Приложение – член 3 - параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. Когато са установени случаи на 
лоша администрация вследствие на 
проверка, омбудсманът информира 
съответната институция, орган, служба 
или агенция, като по целесъобразност 
отправя препоръки. Уведомената 
институция, орган, служба или агенция 
изпраща на омбудсмана подробно 
становище в срок от три месеца. По 
искане на съответната институция, 
орган, служба или агенция омбудсманът 
може да удължи срока, като това 
удължаване не надвишава два месеца. 
Когато съответната институция, орган, 
служба или агенция не е издала 
становище в рамките на тримесечния 
срок или в рамките на удължения срок, 
омбудсманът може да приключи 
разследването без такова становище.

6. Когато са установени случаи на 
лоша администрация вследствие на 
проверка, омбудсманът информира 
съответната институция, орган, служба 
или агенция, като по целесъобразност 
отправя препоръки. Уведомената 
институция, орган, служба или агенция 
изпраща на омбудсмана подробно 
становище в срок от три месеца. По 
обосновано искане на съответната 
институция, орган, служба или агенция 
омбудсманът може да удължи срока, 
като това удължаване не надвишава два 
месеца. Когато съответната институция, 
орган, служба или агенция не е издала 
становище в рамките на тримесечния 
срок или в рамките на удължения срок, 
омбудсманът може да приключи 
разследването без такова становище.
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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0050/32

Изменение 32
Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Димитриос 
Пападимулис, Барбара Спинели, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Палома 
Лопес Бермехо, София Сакорафа, Анхела Валина, Хелмут Шолц, Костас 
Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL
Фабио Масимо Касталдо, Елеонора Еви

Доклад A8-0050/2019
Паулу Ранжел
Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на 
Европейския омбудсман)
(2018/2080(INL))

Предложение за резолюция
Приложение – член 3 - параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. След това омбудсманът изпраща 
доклад до съответната институция, 
орган, служба или агенция и особено 
когато естеството или мащабът на 
установената лоша администрация 
го налагат – до Европейския 
парламент. Омбудсманът може да 
представи препоръки в доклада. 
Омбудсманът уведомява жалбоподателя 
за резултатите от проверката, за 
изразеното от съответната институция, 
орган, служба или агенция становище и 
за препоръките, представени в доклада 
от омбудсмана.

7. След това омбудсманът изпраща 
доклад до съответната институция, 
орган, служба или агенция и до 
Европейския парламент. Омбудсманът 
може да представи препоръки в доклада. 
Омбудсманът уведомява жалбоподателя 
за резултатите от проверката, за 
изразеното от съответната институция, 
орган, служба или агенция становище и 
за препоръките, представени в доклада 
от омбудсмана.
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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0050/33

Изменение 33
Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Димитриос 
Пападимулис, Барбара Спинели, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Палома 
Лопес Бермехо, София Сакорафа, Анхела Валина, Хелмут Шолц, Костас 
Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL
Фабио Масимо Касталдо, Елеонора Еви

Доклад A8-0050/2019
Паулу Ранжел
Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на 
Европейския омбудсман)
(2018/2080(INL))

Предложение за резолюция
Приложение – член 3 - параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. Доколкото е възможно, 
омбудсманът се стреми, съвместно със 
заинтересованата институция, орган, 
служба или агенция да намери решение, 
с което да се преустановят случаите на 
лоша администрация и да се 
удовлетвори жалбата. Омбудсманът 
информира жалбоподателя за 
предложеното решение, както и за 
коментарите, ако има такива, на 
съответната институция, орган, служба 
или агенция. Ако жалбоподателят 
пожелае, той има право да представи 
своите коментари пред омбудсмана.

9. Доколкото е възможно, 
омбудсманът се стреми, съвместно със 
заинтересованата институция, орган, 
служба или агенция да намери решение, 
с което да се преустановят случаите на 
лоша администрация и да се 
удовлетвори жалбата. Омбудсманът 
информира жалбоподателя за 
предложеното решение, както и за 
коментарите, ако има такива, на 
съответната институция, орган, служба 
или агенция. Ако жалбоподателят 
пожелае, той има право да представи 
своите коментари, или допълнителна 
информация, която не е била 
известна към момента на подаване на 
жалбата, пред омбудсмана, на всеки 
един етап.
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6.2.2019 A8-0050/34

Изменение 34
Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Димитриос 
Пападимулис, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Палома Лопес Бермехо, 
София Сакорафа, Анхела Валина, Хелмут Шолц, Костас Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL
Фабио Масимо Касталдо, Елеонора Еви

Доклад A8-0050/2019
Паулу Ранжел
Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на 
Европейския омбудсман)
(2018/2080(INL))

Предложение за резолюция
Приложение – член 4 – параграф 2 – алинея 1

Предложение за резолюция Изменение

Ако омбудсманът счете, че факти, 
научени в хода на проверка, могат да се 
отнасят до наказателното право, 
уведомява компетентните национални 
органи и Европейската служба за борба 
с измамите и Европейската прокуратура, 
ако случаят попада в рамките на техните 
правомощия. При целесъобразност 
омбудсманът уведомява също и 
институцията, органа, службата или 
агенцията на Съюза, където работи 
въпросното длъжностно лице или 
служител, и която може да приложи 
разпоредбите на член 17, параграф 2 от 
Протокола за привилегиите и 
имунитетите на Европейския съюз.

Ако омбудсманът счете, че факти, 
научени в хода на проверка, могат да се 
отнасят до наказателното право, 
уведомява компетентните национални 
органи и Европейската служба за борба 
с измамите и Европейската прокуратура, 
ако случаят попада в рамките на техните 
правомощия, и съответно развива 
стратегически партньорства с тези 
агенции. При целесъобразност 
омбудсманът уведомява също и 
институцията, органа, службата или 
агенцията на Съюза, където работи 
въпросното длъжностно лице или 
служител, и която може да приложи 
разпоредбите на член 17, параграф 2 от 
Протокола за привилегиите и 
имунитетите на Европейския съюз.
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6.2.2019 A8-0050/35

Изменение 35
Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Димитриос 
Пападимулис, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Палома Лопес Бермехо, 
София Сакорафа, Анхела Валина, Хелмут Шолц, Костас Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL
Фабио Масимо Касталдо, Елеонора Еви

Доклад A8-0050/2019
Паулу Ранжел
Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на 
Европейския омбудсман)
(2018/2080(INL))

Предложение за резолюция
Приложение – член 5 - параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

Омбудсманът и служителите от 
неговата администрация разглеждат 
исканията за обществен достъп до 
документи, различни от документите, 
посочени в член 4, параграф 1, в 
съответствие с условията и 
ограниченията на 
Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Омбудсманът и служителите от 
неговата администрация разглеждат 
исканията за обществен достъп до 
документи в съответствие с условията и 
ограниченията на 
Регламент (ЕО) № 1049/2001.
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