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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският парламент многократно призова за това статутът на Омбудсмана да бъде 
актуализиран преди края на законодателния мандат, за да се гарантира, че новият 
мандат, който трябва да започне незабавно след изборите за Европейски парламент 
през 2019 г., ще обхване всички нови или изменени функции още от самото начало.

От последното преразглеждане на Статута (през 2008 г.) минаха 10 години и 
междувременно влезе в сила Договорът от Лисабон. През последните 10 години ролята 
на Омбудсмана беше консолидирана и засилена, особено благодарение на неуморната 
дейност, извършвана от съответните му титуляри. В момента сме изправени пред нови 
реалности и предизвикателства, както и нови очаквания от гражданите и от Парламента 
в редица ключови области, в които е необходимо подобрение.

Що се отнася до прилагането на основното право на достъп до документи, Парламентът 
отбеляза, че макар гражданите да имат право на обжалване на откази или частични 
откази пред Съда на Европейския съюз, тази процедура е скъпа, отнема време и изисква 
официално процесуално представителство. Ето защо в многобройни резолюции 
Европейският парламент препоръча Омбудсманът да може да взема задължителни 
решения по отношение на случаи, свързани с достъп до документи, за да се даде 
възможно най-пълно действие на правото на публичен достъп до документи на 
Европейския съюз.

Също така са необходими разяснения, за да се подчертае, че службата на Омбудсмана е 
обвързана от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета 
относно публичния достъп до документи на институциите на ЕС и че следователно са 
премахнати допълнителните презумпции за поверителност на някои категории 
информация. 

Предлагат се изменения с цел да се гарантира, че информацията, която е 
класифицирана като чувствителна в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001, трябва да бъде споделяна с Омбудсмана в съответствие с приложимите 
правила за сигурност. С цел да се насърчи ефикасността на проверките на Омбудсмана, 
когато служителите на ЕС предоставят свидетелски показания, това следва да става в 
условия на необвързаност от професионална тайна.

Предлагат се пояснения, за да се гарантира, че неизпълнението или прекомерното 
забавяне на спазването на решенията на Съда на ЕС от страна на институциите на 
Съюза също може да се счита за източник на лоша администрация1. Освен това се 
изяснява разпределението на правомощията и съвместимостта на процедурите между 
Омбудсмана и съдебната власт и се правят промени в статута, за да се гарантира, че 
Омбудсманът може да има възможност да встъпва в производства пред Съда на ЕС по 
същия начин, както другите институции на ЕС.

Направени са и промени, за да се гарантира, че Омбудсманът има право да се яви пред 
                                               
1 Определение за лоша администрация от Якоб Сьодерман, първия Европейски омбудсман: „Лоша 
администрация е налице, когато публичен орган не действа в съответствие с правило или принцип, който е 
задължителен за него.“ 



PE623.941v02-00 4/28 AD\1170125BG.docx

BG

Европейския парламент, когато е уместно, включително наред с други институции, 
които могат да бъдат обект на специални или стратегически проверки.

И накрая, в чувствителни области, като например защита на лица, сигнализиращи за 
нередности, или тормоз на работното място, които могат да се превърнат в източник на 
лоша администрация, ако не се третират адекватно от институциите, агенциите и 
органите на ЕС, се правят предложения, за да се гарантира, че Омбудсманът има 
консултативна роля в тези случаи, като се предвижда съответно увеличение на 
ресурсите, което може да се изисква в резултат на това.

В случай на тормоз на работното място се предлагат промени, за да се гарантира, че 
Омбудсманът може да провежда проверки, за да проучи как на практика се прилагат 
политиките за борба с тормоза и да отправя препоръки, когато е целесъобразно. На 
служителите на ЕС, които считат, че са засегнати от тормоз, биха могли да се 
предоставят и консултации. Може да се предвиди и ускорена процедура конкретно за 
случаи на сексуален тормоз – и отново: тази услуга ще зависи от наличието на 
подходящи ресурси. 

По отношение на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, Омбудсманът вече 
проведе проверки по отношение на политиките за защита на лицата, сигнализиращи за 
нередности, на девет основни институции на ЕС. Важно е да се гарантира, че 
Омбудсманът ще може да продължи да прави това, но също така ще може да 
предоставя консултации на лица, които биха могли да сигнализират за нередности, 
относно това как и до каква степен те могат да бъдат защитени при оповестяване на 
информация от обществен интерес. Ако влезе в сила регламент на ЕС относно 
подаването на сигнали за нередности, от Омбудсмана ще се очаква да може да 
предоставя и консултантски услуги на гражданите на ЕС, които не са сигурни дали 
регламентът на ЕС за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, се прилага 
спрямо тях или не. 

Специално внимание се обръща на необходимостта от активно наблюдение на 
възможни конфликти на интереси. Безпристрастността трябва да бъде гарантирана и 
това е задача, която попада в кръга на компетентност на Омбудсмана.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по конституционни въпроси да 
вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Статут на Омбудсмана
Заглавие

Текст в сила Изменение

Решение на Европейския парламент 
относно правилата и общите условия за 

Регламент на Европейския парламент 
относно правилата и общите условия за 
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изпълнението на функциите на 
омбудсмана(1).

изпълнението на функциите на 
Омбудсмана(1).

Обосновка

Това е нов задължителен законодателен акт под формата на регламент съгласно 
разпоредбите на Договора от Лисабон.

Изменение 2

Статут на Омбудсмана
Позоваване 1

Текст в сила Изменение

като взе предвид Договорите за 
създаване на Европейските общности, 
и по-специално член 195, параграф 4 от 
Договора за създаване на Европейската 
общност и член 107г, параграф 4 от 
Договора за създаване на Европейската 
общност за атомна енергия,

като взе предвид Договорите за 
създаване на Европейския съюз, и по-
специално член 228, параграф 4 от 
Договора за създаване на Европейския 
съюз и член 106а, параграф 1 от 
Договора за създаване на Европейската 
общност за атомна енергия,

Обосновка

Промяна в целия текст от „Общност“ на „Съюз“, като се адаптира към 
номенклатурата на настоящите Договори.

Изменение 3

Статут на Омбудсмана
Съображение 1 а (ново)

Текст в сила Изменение

като има предвид, че учредителните 
договори предвиждат институцията 
на Омбудсмана, е наложително да се 
осигури неутрален по отношение на 
пола език във всички институции, и 
следователно счита, че Омбудслице е 
по-подходящо наименование на 
институцията;
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Обосновка

Европейският институт за равенство между половете определи като неутрален 
спрямо пола език такъв, който не е специфичен по отношение на пола и разглежда 
хората като цяло, без да посочва жените и мъжете. Неутрален спрямо пола език е 
общ термин, който обхваща използването на несексистки език, приобщаващ език или 
безпристрастен към половете език. Целта на неутралния спрямо пола език е да се 
избягва избор на езикови средства, които могат да се изтълкуват като изразяващи 
предубеждение или дискриминационно или унизително отношение, ако от тях се 
подразбира, че единият от половете или социалните полове представлява нормата. 
Използването на безпристрастен към половете и приобщаващ език също така 
спомага за ограничаването на свързаните с пола стереотипни представи, насърчава 
социалните промени и спомага за постигането на равенство между половете. Като 
се има предвид, че длъжността се заема за първи път от жена, названието 
„Омбудсман“ е неподходящо.

Изменение 4

Статут на Омбудсмана
Съображение 3

Текст в сила Изменение

като има предвид, че омбудсманът, 
който може да действа и по собствена 
инициатива, трябва да има достъп до 
всички елементи, необходими за 
изпълнение на функциите му; като има 
предвид, че за тази цел органите и 
институциите на Общността са 
длъжни да предоставят на омбудсмана, 
по негово искане, всяка желана от него 
информация, и без да се накърнява 
задължението на омбудсмана да не 
разкрива съответната информация; 
като има предвид, че достъп до 
класифицирана информация или 
документи, и по-специално до 
чувствителни документи по смисъла на 
член 9 от Регламент (ЕО) № 
1049/2001(2) , следва да се предоставя 
при спазване на правилата за сигурност 
на съответната институция или орган на 
Общността; като има предвид, че 
институциите или органите, които 
предоставят класифицирана 

като има предвид, че Омбудсманът, 
който може да действа и по собствена 
инициатива, трябва да има достъп до 
всички елементи, необходими за 
изпълнение на функциите му; като има 
предвид, че за тази цел органите и 
институциите на Съюза са длъжни да 
предоставят на Омбудсмана, по негово 
искане, всяка поискана от него 
информация, и без да се накърняват 
задълженията на Омбудсмана 
съгласно Регламент 1049/2001; като 
има предвид, че достъп до 
класифицирана информация или 
документи, и по-специално до 
чувствителни документи по смисъла на 
член 9 от Регламент (ЕО) № 1049, 
следва да се предоставя при спазване на 
правилата за сигурност на съответната 
институция или орган на Съюза; като 
има предвид, че институциите или 
органите, които предоставят 
класифицирана информация или 
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информация или документи по член 3, 
параграф 2, първа алинея, следва да 
уведомят Омбудсмана за това, че тази 
информация или документи са 
класифицирани; като има предвид, че за 
прилагането на правилата, предвидени в 
член 3, параграф 2, първа алинея , 
омбудсманът следва да съгласува 
предварително със съответната 
институция или орган условията за 
обработката на класифицирана 
информация или документи и друга 
информация, за която е в сила 
задължението за опазване на 
професионална тайна; като има 
предвид, че ако не получи поисканото 
съдействие, омбудсманът уведомява за 
това Европейския парламент, който 
предприема необходимите мерки;

документи по член 3, параграф 2, първа 
алинея, следва да уведомят Омбудсмана 
за това, че тази информация или 
документи са класифицирани; като има 
предвид, че за прилагането на 
правилата, предвидени в член 3, 
параграф 2, първа алинея, Омбудсманът 
следва да съгласува предварително със 
съответната институция или орган 
условията за обработката на 
класифицирана информация или 
документи и друга информация; като 
има предвид, че ако не получи 
поисканото съдействие, Омбудсманът 
уведомява за това Европейския 
парламент, който предприема 
необходимите мерки;

Обосновка

Направени са езикови промени, за да се осигури по-неутрален по отношение на 
половете текст, който следва да се прилага в целия текст (не се отнася до 
българския текст). На второ място, необходими са изменения, за да се поясни, че 
Омбудсманът е обвързан от Регламент (ЕО) 1049/2001, и да се избегне третирането 
на професионалната тайна като специфична категория информация, за която се 
предполага, че достъпът се отказва.

Изменение 5

Статут на Омбудсмана
Съображение 7

Текст в сила Изменение

като има предвид, че Европейският 
парламент следва да назначава 
омбудсмана в началото на своя мандат и 
за срока на този мандат, като го избира 
измежду лица, които са граждани на 
Съюза и предоставят всички 
необходими гаранции за независимост и 
компетентност;

като има предвид, че Европейският 
парламент следва да назначава 
Омбудсмана в началото на своя мандат 
и за срока на този мандат, като го 
избира измежду лица, които са 
граждани на Съюза и предоставят 
всички необходими гаранции за 
независимост и компетентност и не са 
заемали национална политическа 
длъжност на министерско равнище 
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или в рамките на европейските 
институции;

Изменение 6

Статут на Омбудсмана
Съображение 10

Текст в сила Изменение

като има предвид, че следват да се 
предвидят разпоредби относно 
длъжностните лица и служителите в 
секретариата на омбудсмана, които го 
подпомагат при изпълнението на 
неговите функции, както и разпоредби 
за неговия бюджет; като има предвид, 
че седалището на омбудсмана следва да 
съвпада със седалището на Европейския 
парламент;

като има предвид, че следват да се 
предвидят разпоредби относно 
длъжностните лица и служителите в 
секретариата на Омбудсмана, които го 
подпомагат при изпълнението на 
неговите функции, както и разпоредби 
за неговия бюджет; като има предвид, 
че седалището на Омбудсмана следва да 
бъде същото като седалището на 
Европейския парламент;

Обосновка

Настоящото седалище позволи на Европейския омбудсман да изпълнява 
задълженията си ефикасно и независимо.

Изменение 7

Статут на Омбудсмана
Съображение 11

Текст в сила Изменение

като има предвид, че омбудсманът 
приема разпоредбите по прилагане на 
настоящото решение; като има 
предвид освен това, че следва да се 
приемат някои преходни разпоредби, 
приложими спрямо първия 
омбудсман, назначен след влизането в 
сила на Договора за ЕС;

като има предвид, че Омбудсманът 
приема разпоредбите по прилагане на 
настоящото решение;
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Обосновка

Вече не съществува необходимост от тази преходна разпоредба, тъй като Договорът 
от Лисабон вече е в сила. 

Изменение 8

Статут на Омбудсмана
Член 1 – параграф 2

Текст в сила Изменение

2. Омбудсманът изпълнява 
функциите си в съответствие с 
правомощията, които Договорите 
предоставят на институциите и органите 
на Общността.

2. Омбудсманът изпълнява 
функциите си в съответствие с 
правомощията, които Договорите 
предоставят на институциите и органите 
на Съюза, и по-специално с член 20, 
параграф 2, буква г) и членове 24  и 228 
от Договора за функционирането на 
ЕС и членове 41 и 43 от Хартата на 
основните права на ЕС. Омбудсманът 
изпълнява своите задължения с цел да 
се гарантира пълно зачитане на 
правото на добра администрация и 
прозрачност и демокрация в 
процесите на вземане на решения в 
институциите, органите, службите 
и агенциите на Съюза.

Изменение 9

Статут на Омбудсмана
Член 1 – параграф 3

Текст в сила Изменение

3. Омбудсманът не може да встъпва 
в дела пред съд или да поставя под 
въпрос обосноваността на съдебно 
решение.

3. Омбудсманът не може да встъпва 
в дела пред национален съд и не може
да поставя под въпрос обосноваността 
на съдебно решение. Омбудсманът 
може да встъпва по дела пред Съда на 
Европейския съюз (Съд на ЕС) в 
съответствие с член 40 от Статута 
на Съда на ЕС.
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Изменение 10

Статут на Омбудсмана
Член 2 – параграф 2

Текст в сила Изменение

2. Всеки гражданин на Съюза или 
всяко физическо или юридическо лице с 
местопребиваване или седалище в 
държава-членка на Съюза може да 
подаде до омбудсмана, пряко или с 
посредничеството на член на 
Европейския парламент, жалба във 
връзка със случай на лошо управление в 
дейността на институциите или 
органите на Общността, с изключение 
на Съда на Европейските общности и 
Първоинстанционния съд на 
Европейските общности в качеството им 
на правораздавателни органи. 
Омбудсманът информира 
заинтересуваната институция или орган 
непосредствено след като е бил сезиран 
с жалба.

2. Всеки гражданин на Съюза или 
всяко физическо или юридическо лице с 
местопребиваване или седалище в 
държава-членка на Съюза може да 
подаде до Омбудсмана, пряко или с 
посредничеството на член на 
Европейския парламент, жалба във 
връзка със случай на лошо 
администриране в дейността на 
институциите или органите на Съюза, с 
изключение на Съда на Европейските 
общности и Първоинстанционния съд 
на Европейските общности в качеството 
им на правораздавателни органи. 
Омбудсманът информира 
заинтересуваната институция или орган 
непосредствено след като е бил сезиран 
с жалба, като се придържа към 
стандартите на ЕС за защита на 
данните.

Изменение 11

Статут на Омбудсмана
Член 2 – параграф 4

Текст в сила Изменение

4. Жалбата трябва да бъде 
подадена в срок от две години от датата, 
на която жалбоподателят е узнал 
фактите, на които тя се основава, и да 
бъде предшествана от подходящите 
административни постъпки пред 
съответните органи и институции.

4. Жалбата се подава в срок от три
години от датата, на която 
жалбоподателят е узнал фактите, на 
които тя се основава, и трябва да бъде 
предшествана от подходящите 
административни постъпки пред 
съответните органи и институции.
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Обосновка

С цел да позволи на жалбоподателите да разполагат с повече време, за да подадат 
жалба, като се има предвид настоящият кумулативен срок за взаимодействие с 
институциите.

Изменение12

Статут на Омбудсмана
Член 2 – параграф 7

Текст в сила Изменение

7. Когато омбудсманът, поради 
висящо или приключило съдебно 
производство, отнасящо се до 
представените пред него факти, 
трябва да обяви жалбата за 
недопустима или да прекрати 
разглеждането й, резултатите от 
всички проведени преди това от него 
проверки се изпращат в архив.

7. Омбудсманът спира 
разглеждането на жалбата, докато 
твърденията са предмет на съдебно 
производство. Омбудсманът може да 
отправя препоръки, ако 
констатациите сочат, че неправилно 
изпълнение от страна на 
институция, орган, служба или 
агенция на Съюза на съдебно решение 
на Съда на Европейския съюз може да 
представлява случай на лошо 
администриране.

Изменение13

Статут на Омбудсмана
Член 2 – параграф 8

Текст в сила Изменение

8. До омбудсмана не могат да се 
подават жалби във връзка с 
трудовоправни отношения между 
институциите и органите от 
Общността и техните длъжностни 
лица или други служители, ако не са 
изчерпани всички възможности за 
подаване на молби и жалби по 
вътрешно-административен ред, и по-
специално процедурите по член 90, 
параграфи 1 и 2 от Правилника за 

8. До Омбудсмана не могат да се 
подават жалби във връзка с 
трудовоправни отношения между 
институциите и органите от Съюза и 
техните длъжностни лица или други 
служители, ако не са изчерпани всички 
възможности за подаване на молби и 
жалби по вътрешно-административен 
ред, и по-специално, когато е 
приложимо, процедурите по член 90, 
параграфи 1 и 2 от Правилника за 
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длъжностните лица, и не са изтекли 
сроковете за отговор от страна на 
съответния орган, до който е отправена 
молбата или жалбата.

длъжностните лица, или не са изтекли 
сроковете за отговор от страна на 
съответния орган, до който е отправена 
молбата или жалбата, или ако друго 
лице, което работи в институциите 
на Съюза, може да се възползва от 
тези процедури поради своя статут.
Специални изключения могат да се 
предвидят и за случаи на тормоз, по-
специално случаи на сексуален 
тормоз.

Изменение 14

Статут на Омбудсмана
Член 2 – параграф 9

Текст в сила Изменение

9. Омбудсманът уведомява 
възможно най-скоро жалбоподателя за 
предприетите от него мерки. 

9. Омбудсманът уведомява 
жалбоподателя възможно най-скоро и 
не по-късно от два месеца за 
предприетите от него мерки. 

Изменение 15

Статут на Омбудсмана
Член 2 – параграф 9 а (нов)

Текст в сила Изменение

9а. Срещу Омбудсмана може да 
бъде предявен иск за бездействие в 
съответствие с член 265 от Договора 
за функционирането на ЕС.

Изменение 16

Статут на Омбудсмана
Член 3 – параграф 1
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Текст в сила Изменение

1. Омбудсманът, по собствена 
инициатива или въз основа на подадена 
жалба, извършва всички проверки, 
които счита за обосновани с оглед 
изясняването на предполагаема лоша 
администрация от страна на институции 
и органи на Общността.
Омбудсманът уведомява за това 
заинтересуваната институция или 
орган, който от своя страна може да 
представи всички бележки, които 
счете за необходими.

1. Омбудсманът се оправомощава, 
по собствена инициатива или въз основа 
на подадена жалба, да извършва всички 
проверки, които счита за обосновани с 
оглед изясняването на подозрение за
лоша администрация от страна на 
институции и органи на Съюза, без да 
иска предварително разрешение.
Всяка заинтересована институция 
или всеки заинтересован орган може 
да бъде информиран(а) своевременно и 
да му се поиска да представи всякакви 
полезни коментари или 
доказателствени материали. 

Изменение17

Статут на Омбудсмана
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст в сила Изменение

1a. Омбудсманът може да провежда, 
без да се засягат неговите редовни 
задължения за разглеждане на жалби, 
собствени проверки по собствена 
инициатива от по-стратегическо 
естество с цел идентифициране и 
борба със системното лошо 
администриране и насърчаване на 
най-добрите административни 
практики в институциите, 
службите, органите и агенциите на 
Съюза, както и с цел проактивно 
разглеждане на структурни въпроси 
от обществен интерес, които могат 
да засегнат добрата администрация, 
прозрачността и демократичния 
процес на вземане на решения.

Омбудсманът може да започва 
структуриран и редовен диалог с 
институциите и да организира 
обществени консултации за събиране 



PE623.941v02-00 14/28 AD\1170125BG.docx

BG

на информация и доказателства, 
преди да представи препоръки или на 
всеки последващ етап, както и 
систематично да анализира и оценява 
напредъка на засегнатата 
институция.

Изменение18

Статут на Омбудсмана
Член 3 – параграф 2

Текст в сила Изменение

2. Институциите и органите на 
Общността са длъжни да предоставят 
поисканата от омбудсмана информация, 
както и да му осигурят достъп до 
съответните досиета. Достъп до 
класифицирана информация или 
документи, и по-специално до 
чувствителни документи по смисъла на 
член 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, 
се предоставя при спазване на правилата 
за сигурност на съответната институция 
или орган на Общността.

2. Институциите и органите на 
Съюза са длъжни да предоставят 
поисканата от Омбудсмана информация, 
както и да му предоставят достъп до 
съответните досиета. Достъпът до 
класифицирана информация или 
документи, и по-специално до 
чувствителни документи по смисъла на 
член 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, 
се предоставя при спазване на правилата 
за сигурност на съответната институция 
или орган на Съюза.

Институциите или органите, които 
предоставят класифицирана 
информация или документи, както е 
посочено в предходната алинея, 
уведомяват омбудсмана за това, че тази 
информация или документи са 
класифицирани.

Институциите или органите, които 
предоставят класифицирана 
информация или документи, както е 
посочено в предходната алинея, 
уведомяват предварително 
Омбудсмана за това, че тази 
информация или документи са 
класифицирани.

За прилагането на правилата, 
предвидени в алинея 1, омбудсманът 
съгласува предварително със 
съответната институция или орган 
условията за обработката на 
класифицирана информация или 
документи и друга информация, за 
която е в сила задължението за 
опазване на професионална тайна.

За прилагането на правилата, 
предвидени в първа алинея, 
Омбудсманът съгласува предварително 
със съответната институция или орган 
условията за обработката на 
класифицирана информация или 
документи.

Те предоставят достъп до документи с 
произход от държава-членка, които по 

Съответните институции или 
органи предоставят достъп до 
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силата на законов или подзаконов 
нормативен акт са класифицирани като 
секретни, само с предварителното 
съгласие на съответната държава-
членка.

документи с произход от държава 
членка, които по силата на законов или 
подзаконов нормативен акт са 
класифицирани като секретни, само 
след като службите на Омбудсмана 
са въвели подходящи мерки и гаранции 
за обработване на документите, 
които гарантират равностойно 
равнище на поверителност в 
съответствие с член 9 от Регламент 
(ЕО) № 1049/2001 и при спазване на 
правилата за сигурност на съответната 
институция или съответния орган на 
Съюза.

Институциите и органите на Общността 
предоставят достъп до други документи 
с произход от държава-членка, след 
като информират съответната държава-
членка.

Институциите и органите на Общността 
предоставят достъп до други документи 
с произход от държава членка, след 
като информират съответната държава 
членка.

И в двата случая, съгласно член 4,
омбудсманът не може да 
разпространява съдържанието на 
документите.

И в двата случая в съответствие с
член 4 Омбудсманът следва да спазва 
прилагането на Регламент 
№ 1049/2001. 

Длъжностните лица и другите 
служители на институциите и органите 
на Общността са длъжни да 
свидетелстват по искане на омбудсмана; 
те остават обвързани от 
разпоредбите на съответните 
членове на Правилника за 
длъжностите лица, и по-специално 
задължението за опазване на 
професионална тайна.

Длъжностните лица и другите 
служители на институциите и органите 
на Съюза са длъжни да свидетелстват по 
искане на Омбудсмана.

Изменение19

Статут на Омбудсмана
Член 3 – параграф 3

Текст в сила Изменение

3. По искане на омбудсмана 
органите на държавите-членки са 
длъжни да му предоставят, чрез 
постоянните си представителства в 

3. По искане на Омбудсмана 
органите на държавите членки са 
длъжни да му предоставят, чрез 
постоянните си представителства в 



PE623.941v02-00 16/28 AD\1170125BG.docx

BG

Европейските общности, всяка 
информация, която би допринесла за 
изясняването на случаи на лоша 
администрация от страна на институции 
или органи на Общността, освен ако 
исканата информация е предмет на 
законови или подзаконови разпоредби, 
които забраняват нейното 
разпространение. В последния случай 
обаче, съответната държава-членка 
може да разреши на омбудсмана да се 
запознава с тази информация, при 
положение че същият се задължи да 
не я разпространява.

Европейския съюз, всяка информация, 
която би допринесла за изясняването на 
случаи на лоша администрация от 
страна на институции или органи от 
Съюза. Съответната държава членка 
може да разреши на Омбудсмана да 
получи информация, обхваната от 
законови или подзаконови актове за 
поверителност, след като е 
постигнато споразумение относно 
адекватното обработване на 
чувствителна информация. Във всички 
случаи се предоставя подробно 
описание на документа.

Изменение 20

Статут на Омбудсмана
Член 3 – параграф 4

Текст в сила Изменение

4. Когато омбудсманът не получи 
поисканото от него съдействие, той 
уведомява за това Европейския 
парламент, който предприема 
съответните мерки.

4. Когато Омбудсманът не получи 
поисканото от него съдействие, той 
уведомява за това Европейския 
парламент, който предприема 
съответните мерки, включително 
осигуряване на присъствието на 
Омбудсмана на заседанията на 
комисии и други заседания или 
изслушвания.

Обосновка

С цел да се позволи по-често присъствие на Омбудсмана в Парламента, което вече е 
предвидено в член 220 от Правилника за дейността на Европейския парламент1. 

                                               
1 Член 220: Дейност на омбудсмана

2.   Омбудсманът може също да информира компетентната комисия по нейно искане или да 
бъде изслушван от нея по негова собствена инициатива.
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Изменение21

Статут на Омбудсмана
Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст в сила Изменение

4a. По целесъобразност от 
Омбудсмана може да бъде поискано да 
се яви пред компетентната комисия 
на Парламента във връзка със 
задълженията си на Омбудсман. 
Когато това искане се отнася до 
текуща проверка, от съответната 
институция може да бъде поискано 
да се яви заедно с Омбудсмана. 

Изменение 22

Статут на Омбудсмана
Член 3 – параграф 6

Текст в сила Изменение

6. Ако омбудсманът установи 
случай на лоша администрация, той 
сезира съответната институция или 
орган, и при необходимост формулира
проект на препоръки. Сезираната 
институция или орган изпраща на 
омбудсмана подробно становище в срок 
от три месеца.

6. Ако Омбудсманът установи 
случай на лоша администрация, той 
сезира съответната институция или 
съответния орган и изготвя проект на 
препоръки. Сезираната институция или
сезираният орган изпраща на 
Омбудсмана подробно становище в срок 
от три месеца.

Изменение 23

Статут на Омбудсмана
Член 3 – параграф 7

Текст в сила Изменение

7. След това омбудсманът изпраща
доклад до Европейския парламент и до 
заинтересуваната институция или орган,
в който може да формулира препоръки. 

7. След това Омбудсманът може да 
изпрати доклад до Европейския 
парламент и до заинтересуваната 
институция или заинтересувания 
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Омбудсманът уведомява жалбоподателя 
за резултатите от проверката, за 
изразеното от заинтересуваната 
институция или орган становище и за 
евентуално формулираните от него 
препоръки.

орган. Омбудсманът може да 
представи препоръки в доклада. 
Омбудсманът уведомява жалбоподателя 
за резултатите от проверката, за 
изразеното от заинтересуваната 
институция или заинтересувания орган
становище и за евентуално 
представените от него препоръки. По 
целесъобразност от Омбудсмана 
може да бъде поискано да се яви пред 
компетентната комисия на 
Парламента във връзка със 
задълженията си на Омбудсман. 

Изменение 24

Статут на Омбудсмана
Член 3 – параграф 8

Текст в сила Изменение

8. На края на всяка годишна сесия 
омбудсманът представя пред 
Европейския парламент доклад за 
резултатите от проведените от него 
проверки.

8. На края на всяка годишна сесия 
Омбудсманът представя пред 
Европейския парламент доклад за 
резултатите от проведените от него 
проверки, включително оценка на 
адекватността на наличните ресурси 
с оглед на изпълнението на 
задълженията на Омбудсмана.

Обосновка

Опит да се гарантира, че са предоставени достатъчно ресурси с оглед на 
предвидената в член 11, параграф 2 от настоящия Статут процедура относно броя 
на персонала, работещ за Омбудсмана.

Изменение 25

Статут на Омбудсмана
Член 3 – параграф 8 а (нов)

Текст в сила Изменение

8а. Омбудсманът се оправомощава 
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да предоставя на Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) и 
на Европейската прокуратура 
доказателства в подкрепа на 
неправилно използване на бюджета 
на ЕС с цел по-нататъшно 
разследване, както и да развива 
стратегически партньорства с тях;

Изменение 26

Статут на Омбудсмана
Член 4 – параграф 1

Текст в сила Изменение

1. Омбудсманът и служителите 
от неговата администрация, за 
които важат разпоредбите на член 
287 от Договора за създаване на 
Европейската общност и член 194 от 
Договора за създаване на 
Европейската общност за атомна 
енергия, са длъжни да не 
разпространяват информацията или 
документите, които са получили в 
хода на извършваните от тях 
проверки. Те са длъжни по-специално 
да не разпространяват 
класифицирана информация или други 
документи, предоставени на 
омбудсмана, в частност 
чувствителни документи по силата 
на член 9 на Регламент (ЕО) № 
1049/2001, или документи, попадащи в 
обхвата на законодателството на 
Общността относно защитата на 
личните данни, както и всяка 
информация, която би увредила 
жалбоподателя или друго евентуално 
заинтересувано лице, без да се 
накърняват разпоредбите на 
параграф 2.

заличава се

Обосновка

Омбудсманът е обвързан от Регламент 1049/2001, както и всички други институции, 
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поради което следва да се внесат необходимите изменения, а не да се предвижда 
отделно изключение за разследванията на Омбудсмана.

Изменение 27

Статут на Омбудсмана
Член 4 а (нов)

Текст в сила Изменение

Член 4а

1. Омбудсманът и неговите 
служители разглеждат исканията за 
публичен достъп до документи в 
съответствие с условията и 
ограниченията, предвидени в 
Регламент (ЕО) № 1049/2001. По 
отношение на жалбите, свързани с 
правото на публичен достъп до 
официални документи, Омбудсманът,
след като извърши надлежен анализ и 
вземе предвид всички необходими 
съображения, приема препоръка 
относно оповестяването или 
предоставянето по друг начин на 
достъп до посочените документи, на 
която съответните институции, 
агенция или орган отговарят в 
рамките на сроковете, предвидени в 
Регламент (ЕО) № 1049/2001.

2. Ако съответната институция 
не се съобрази с препоръката да 
оповести посочените документи, тя 
трябва надлежно да мотивира отказа 
си. Омбудсманът може да отнесе 
евентуален отказ до Съда на 
Европейския съюз, както и да поиска 
прилагането на ускорената 
процедура, предвидена в процедурния 
му правилник.
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Изменение 28

Статут на Омбудсмана
Член 5 – параграф 1

Текст в сила Изменение

1. Доколкото това може да 
способства за постигането на по-голяма 
ефективност на проверките и за по-
добрата защита на правата и интересите 
на жалбоподателите, омбудсманът може 
да си сътрудничи с аналогични органи в 
някои държави-членки, при условие че 
спазва приложимото национално 
законодателство. Омбудсманът не
може да изисква по този начин
документи, до които не би имал достъп 
съгласно член 3.

1. Доколкото това може да 
способства за постигането на по-голяма 
ефективност на проверките и за по-
добрата защита на правата и интересите 
на жалбоподателите, Омбудсманът 
може да си сътрудничи с аналогични 
органи в някои държави членки, при 
условие че се спазва приложимото 
национално законодателство. По 
изключение Омбудсманът може да 
поиска да разгледа документи, до които
иначе не би имал достъп съгласно член 
3.

Изменение 29

Статут на Омбудсмана
Член 5 а (нов)

Текст в сила Изменение

Член 5a

1. Омбудсманът извършва 
редовни оценки на политиките и 
прегледите на действащите 
процедури в съответните 
институции, органи и агенции на ЕС в 
съответствие с член 22 от 
Правилника за длъжностните лица и 
по целесъобразност изготвя 
конкретни препоръки за подобряване с 
оглед на осигуряването на пълна 
защита на лицата, подаващи сигнали 
за нередности.

2. С Омбудсмана може да се 
установи контакт, за да предостави 
поверително информация, 
безпристрастни съвети и експертни 
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насоки на лица, които евентуално 
биха сигнализирали за нередности 
относно обхвата на прилагане на 
съответните разпоредби от 
законодателството на Съюза. 
Омбудсманът може също да започва 
проверки въз основа на 
предоставената информация, в 
случай че горепосочените практики 
биха могли да представляват лошо 
администриране в Съюза. За да се 
позволи осъществяването на тази 
цел, може да се допусне отклонение 
от приложимите разпореди от 
относно поверителността. 

Изменение 30

Статут на Омбудсмана
Член 5 б (нов)

Текст в сила Изменение

Член 5 б

1. Омбудсманът разглежда 
периодично процедурите, свързани с 
административните действия на 
институциите, органите, службите 
и агенциите на Съюза, и оценява дали 
те могат ефективно да 
предотвратят конфликти на 
интереси, да гарантират 
безпристрастност и да гарантират 
пълно зачитане на правото на добра 
администрация.

2. Омбудсманът може да 
установи и да направи оценка на 
евентуални случаи на конфликти на 
интереси на всички равнища, които 
биха могли да представляват 
източник на лошо администриране, 
като в такъв случай се изготвят 
конкретни заключения и 
Парламентът се информира за 
констатациите по този въпрос.
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Изменение 31

Статут на Омбудсмана
Член 6– параграф 2

Текст в сила Изменение

2. Омбудсманът се избира измежду 
лица, които са граждани на Съюза и се 
ползват с пълни граждански и 
политически права, предоставят 
гаранции за независимост и отговарят 
на условията за заемане на най-висша 
съдебна длъжност в своята страна или 
притежават призната компетентност и 
опит, за да изпълняват функциите на 
омбудсман.

2. Омбудсманът се избира измежду 
лица, които са граждани на Съюза и се 
ползват с пълни граждански и 
политически права, предоставят 
гаранции за независимост, не са били 
членове на национални правителства 
или членове на институциите на 
Съюза през последните три години и 
отговарят на условията за 
безпристрастност, необходими за 
заемане на висши съдебни длъжности
в своята страна или притежават 
призната компетентност и опит, за да 
изпълняват функциите на Омбудсман.

Изменение 32

Статут на Омбудсмана
Член 8 

Текст в сила Изменение

Член 8 Член 8

Омбудсман, който вече не отговаря на 
необходимите условия за изпълнение на 
неговите функции или е извършил 
сериозно нарушение при изпълнението 
на служебните си задължения, може да 
бъде освободен от Съда на 
Европейските общности по искане на 
Европейския парламент.

Омбудсман, който вече не отговаря на 
необходимите условия за изпълнение на 
неговите функции или е извършил 
сериозно нарушение при изпълнението 
на служебните си задължения, може да 
бъде освободен от Съда на Европейския 
съюз по искане на Европейския 
парламент, след като бъде изслушан 
от компетентната комисия.

Обосновка

Добавяне на още една стъпка към процедурата. За да се гарантира дебат в 
публичното пространство предвид естеството на институцията и решаващата ѝ 
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роля по отношение на гражданите на ЕС. Това следва да се извърши пред 
институцията, която носи основната отговорност за назначаването на Омбудсмана, 
а именно Парламента.

Изменение 33

Статут на Омбудсмана
Член 11 – параграф 1 a (нов)

Текст в сила Изменение

1a. Омбудсманът следва да се 
стреми към постигане на равенство 
между половете в рамките на 
състава на секретариата и персонала.

Обосновка

Кодифициране с цел гарантиране на неутралност по отношение на половете в 
службата на Омбудсмана, която по принцип вече се прилага.

Изменение 34

Статут на Омбудсмана
Член 12 а (нов)

Текст в сила Изменение

Член 12а

1. Омбудсманът проучва 
своевременно дали институциите, 
органите, службите и агенциите на 
Съюза разглеждат по подходящ начин 
случаите на тормоз от всякакъв вид и 
естество, като прилага правилно 
процедурите, предвидени във връзка с 
жалбите. Омбудсманът изготвя 
подходящи заключения по този 
въпрос.

2. Омбудсманът назначава в 
секретариата лице или структура с 
експертен опит в областта на 
тормоза, което/която може, когато е 
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целесъобразно, да предоставя съвети 
на персонала на ЕС и на други 
служители. Омбудсманът извършва 
оценка на процедурите, въведени с цел 
предотвратяване на всякакъв вид 
тормоз в рамките на институциите, 
органите, службите и агенциите на 
Съюза, както и на механизмите за 
санкциониране на отговорните лица и 
изготвя подходящи заключения 
относно това дали тези процедури са 
в съответствие с принципите на 
пропорционалност, адекватност и 
енергични действия и дали осигуряват 
ефективна защита и подкрепа за 
жертвите.

Изменение 35

Статут на Омбудсмана
Член 13

Текст в сила Изменение

Член 13 Член 13

Седалището на омбудсмана съвпада със
седалището на Европейския парламент.

Седалището на омбудсмана е същото 
като седалището на Европейския 
парламент.

Обосновка

Настоящото седалище позволи на Европейския омбудсман да изпълнява 
задълженията си ефикасно и независимо.

Изменение 36

Статут на Омбудсмана
Член 15

Текст в сила Изменение

Член 15 заличава се

Първият омбудсман, който ще бъде 
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назначен след влизането в сила на 
Договора за създаване на Европейски 
съюз, се назначава за остатъка от 
парламентарния мандат.

Обосновка

Остаряла разпоредба.

Изменение 37

Статут на Омбудсмана
Член 17

Текст в сила Изменение

Член 17 Член 17

Настоящото решение се публикува в 
Официален вестник на Европейските 
общности. То влиза в сила на датата на 
публикуването му.

Настоящият регламент се публикува 
в Официален вестник на Европейския 
съюз. Той влиза в сила на датата на 
публикуването му.

Обосновка

Вж. изменения 1 и 2. Това е нов задължителен законодателен акт под формата на 
регламент съгласно разпоредбите на Договора от Лисабон, в който номенклатурата 
„Общност и нейната правосубектност се заменят с тези на „Съюза“.
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