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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно дейностите на Европейския омбудсман – годишен доклад 2018 г. 
(2019/xxxx(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 
2018 г.,

– като взе предвид член 15, член 24, параграф 3 и член 228 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид членове 11, 41, 42 и 43 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,

– като взе предвид Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент 
от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на 
функциите на Омбудсмана1,

– като взе предвид Европейския кодекс за добро поведение на администрацията, 
приет от Парламента на 6 септември 2001 г.,

– като взе предвид рамковото споразумение за сътрудничество, сключено между 
Парламента и Европейския омбудсман на 15 март 2006 г. и влязло в сила на 
1 април 2006 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 17 януари 2019 г. относно стратегическото 
проучване OI/2/2017 на Омбудсмана относно прозрачността на законодателните 
разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС2,

– като взе предвид своята резолюция от 13 февруари 2019 г. относно резултата от 
разискванията на комисията по петиции през 2018 г.3,

– като взе предвид своите предходни резолюции относно дейностите на 
Европейския омбудсман,

– като взе предвид член 54 и член 232, параграф 1, от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по петиции (A9-0000/2019),

A. като има предвид, че годишният доклад за дейностите на Европейския омбудсман 
през 2018 г. беше официално предаден на председателя на Парламента на ххх 
2019 г. и че Омбудсманът, г-жа Емили О’Райли, представи доклада пред 

1OВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15.
2Приети текстове, P8_TA(2019)0045.
3Приети текстове, P8_TA(2019)0114.
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комисията по петиции на 4 септември 2019 г. в Брюксел;

Б. като има предвид, че членове 24 и 228 от ДФЕС оправомощават Европейския 
омбудсман да получава жалби относно случаи на лошо администриране в 
действията на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, с 
изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнение на неговите съдебни 
функции; 

В. като има предвид, че през 2018 г. Омбудсманът е започнала 490 проверки, от 
които 482 въз основа на жалби и 8 по собствена инициатива, и е приключила 
545 проверки (534 въз основа на жалби и 11 по собствена инициатива); като има 
предвид, че по-голямата част от проверките засягат Комисията (285 проверки, или 
58,2 %), следващият най-голям брой — агенциите на ЕС (43 проверки, или 8,8 %), 
а останалата част са разпределени, както следва: Парламент (30 проверки, или 6,1 
%), Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) (23 проверки, или 4,7 %),  
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) (23 проверки, или 4,7 %), 
Европейската инвестиционна банка (16 проверки, или 3,3 %), Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) (14 проверки, или 2,8 %) и други институции 
(56 проверки, или 11,4 %);

Г. като има предвид, че трите основни въпроса, разглеждани в приключените от 
Омбудсмана през 2018 г. проверки са: прозрачност, отговорност и публичен 
достъп до информация и документи (24,6 %), култура на обслужването (19,8 %) и 
правилното упражняване на преценка (16,1 %). като има предвид, че други 
разглеждани въпроси се отнасят до зачитането на процедурни права като правото 
на изслушване, зачитането на основни права, набирането на служители, етични 
въпроси, публичното участие в процеса на вземане на решения от ЕС, 
включително в рамките на производствата за установяване на нарушение, доброто 
финансово управление на тръжните процедури на ЕС, безвъзмездните средства и 
договорите на ЕС, набирането на служители и доброто управление на въпросите, 
свързани със служителите на ЕС;

Д. като има предвид, че в своята стратегическа работа през 2018 г. службата на 
Омбудсмана започна пет нови стратегически проверки, съответно относно 
третирането на лица с увреждания съобразно общата здравноосигурителна схема, 
относно достъпността на уебсайтовете на Комисията за лица с увреждания, 
относно дейностите преди подаването на заявление на Европейската агенция по 
лекарствата, относно управлението от страна на Комисията на ситуации на 
„кадрова въртележка“, засягащи служители на ЕС, и относно отчетността на 
законодателната дейност на Съвета; като има предвид, че през 2018 г. 
Омбудсманът започна десет стратегически инициативи относно, наред с други 
въпроси, използването на езиците в публичната служба на ЕС, политиките за 
борба с тормоза в публичната служба на ЕС и закрилата на децата мигранти; 

Е. като има предвид, че през 2018 г. Омбудсманът стартира нов уебсайт, който 
включва преработен и лесен за ползване интерфейс за потенциални 
жалбоподатели; като има предвид, че ускорената процедура на Омбудсмана за 
разглеждане на жалби относно публичен достъп до документи отразява 
ангажимента на Омбудсмана да предоставя помощ и да взема решения в рамките 
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на 40 дни за лицата, търсещи помощ, на всичките 24 официални езика на ЕС; като 
има предвид, че тази нова инициатива е част от стратегия за подобряване на 
ефективността на нейната служба; 

Ж. като има предвид, че в резултат на разследването си  Омбудсманът установи, че 
липсата на прозрачност от страна на Съвета относно публичния достъп до 
законодателните му документи, както и настоящите практики на Съвета по 
отношение на прозрачността на процеса на вземане на неговите решения, и по-
специално на подготвителния етап в Комитета на постоянните представители на 
правителствата на държавите членки (Корепер), както и на равнището на 
работните групи, съставляват лошо управление;

З. като има предвид, че през 2018 г. Омбудсманът започна стратегия за борба с 
тормоза, като проверява политиките за борба с тормоза, въведени от 
администрацията на ЕС; като има предвид, че Омбудсманът реши през 2018 г. да 
пише до 26 институции и агенции на ЕС с искане за подробности относно 
политиките и начина, по който те се прилагат;

И. като има предвид, че Омбудсманът е част от рамката на ЕС съгласно Конвенцията 
на ООН за правата на хората с увреждания, чиято задача е да защитава, подкрепя 
и наблюдава изпълнението на Конвенцията на равнището на институциите на ЕС;

1. приветства представения от Европейския омбудсман годишен доклад за 2018 г.;

2. поздравява Емили О’Райли за нейната работа и нейните конструктивни усилия за 
повишаване на качеството на администрацията на ЕС и на достъпността и 
качеството на услугите, които тя предлага на гражданите;

3. подчертава значението на прозрачността и публичния достъп до документите, 
държани от Съвета; изтъква работата на Омбудсмана за повишаването на 
отчетността пред обществеността на законодателния процес на ЕС;

4. отправя искане към Съвета, като един от двата органа на европейската 
законодателна власт, да приведе методите си на работа в съответствие със 
стандартите на парламентарната демокрация, както се повелява в Договорите, а не 
да действа като дипломатически форум, което не е неговата предвидена функция;

5. настоятелно призовава Омбудсмана да продължи да наблюдава прилагането на 
преразгледаните правила на Комисията относно „кадровата въртележка“, които 
влязоха в сила през септември 2018 г.;

6. признава необходимостта от прозрачност в процеса на вземане на решения в ЕС; 
подкрепя развитието от страна на службите на трите институции на съвместния 
законодателен портал, който ще представлява лесен за ползване канал, 
позволяващ на неспециалисти да имат достъп до информация относно текущи 
законодателни процедури;  

7. подкрепя публикуването на окончателни документи от тристранните срещи; 
отбелязва, че решението по делото „De Capitani“ (T-540/15) през март 2018 г. 
гласи, че становищата на институциите, отразени в документите с „четири 
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колони“, не попадат в обхвата на обща презумпция за неоповестяване; отбелязва, 
че чувствителният характер на въпросите, отразени в документите от 
тристранните срещи, сам по себе си не представлява достатъчно основание за 
отказ на достъп до обществеността; 

8. отново заявява, че независимостта на ЕЦБ дава на членовете на нейния 
Изпълнителен съвет свободата да вземат решения отговорно и въз основа на 
съблюдаване на съответната отчетност относно това дали да вземат участие във 
форуми, включително в тези, които не са открити за широката общественост, ако 
считат това за необходимо, с цел да се гарантира най-доброто изпълнение на 
паричната политика на ЕЦБ; отбелязва становището на Омбудсмана от 5 юли 
2018 г.;

9. призовава Комисията, във фазата на неформален диалог между нея и държавите 
членки, да гарантира прозрачност и достъп до документи и информация по 
отношение на процедурите по проекта „EU Pilot“ във връзка с получени петиции; 
призовава Комисията да възприеме различен подход по отношение на 
разследванията на нарушения на правото на ЕС и да започне производства за 
установяване на нарушения, които не се основават единствено на механизма „EU 
Pilot“;

10. подчертава значението на мерките, предприети за повишаване на прозрачността 
на решенията, взети в рамките на производствата за установяване на нарушения; 
припомня, че през 2014 г. Комисията създаде централизирана платформа с 
подробна информация относно нарушенията на уебсайта „Europa“; изтъква, че 
Комисията предоставя на Европейския парламент и на обществеността 
информация относно механизма „EU Pilot“ и досиетата за нарушения в своите 
годишни доклади относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС;

11. подкрепя ангажимента на Омбудсмана за повишаване на прозрачността на 
лобирането в ЕС; подкрепя ангажимента на Комисията за прилагане на 
преразгледаните хоризонтални правила относно експертните групи, включително 
по отношение на прозрачността и конфликтите на интереси;  подчертава, че е 
важно да се регистрират физически лица и организации, представляващи частни 
интереси, в регистъра за прозрачност, така че назначенията да могат да се 
извършват в съответствие с хоризонталните правила;  

12. подчертава значението на съществуващата от октомври 2018 г. практика за 
показване в регистъра за прозрачност на списъка на срещите, които 
регистрираните са провели с членовете на Комисията, членовете на съответните 
им кабинети и генералните директори;

13. изтъква необходимостта от междуинституционално споразумение относно 
регистър за прозрачност, който да обхваща Европейския парламент, Комисията и 
Съвета; подкрепя работата, извършена по време на първите заседания за 
ориентиране и преговорите, които започнаха през януари 2018 г.;

14. отбелязва със загриженост, че настоящата Комисия не е въвела специална 
процедура за назначаване на генерален секретар и отправя искане към новата 
Комисия да направи това; 
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15. подкрепя предложението, прието от Комисията на 31 януари 2018 г., за нов 
Кодекс за поведение на членовете на Европейската комисия; подкрепя засилените 
мерки, установени съгласно новия Кодекс, а именно удължаване на срока за 
задължително уведомяване за дейности след мандата и забрана на бившите 
членове на Комисията да лобират пред Комисията;

16. потвърждава и изразява твърдо убеждение, че в институциите на ЕС трябва да се 
прилагат строги морално-етични правила и стандарти, за да се гарантира 
зачитането на задължението за почтеност и въздържаност; 

17. настоятелно призовава Омбудсмана да наблюдава спазването от страна на общата 
здравноосигурителна система (ОЗОС) на Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания; настоятелно призовава Комисията да актуализира текста на 
общите изпълнителни разпоредби, които уреждат функционирането на ОЗОС по 
отношение на медицинските разходи на лица с увреждания или тежко заболяване;

18. приветства Наградата за добро управление, присъждана от Омбудсмана, която 
признава усилията на администрацията на ЕС за намиране на новаторски начини за 
прилагане на политики, ориентирани към гражданите;

19. насърчава Омбудсмана да продължи сътрудничеството си с националните 
омбудсмани чрез Европейската мрежа на омбудсманите;

20. изразява своята признателност за отличното сътрудничество на Омбудсмана и нейния 
екип с комисията по петиции;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и доклада на 
комисията по петиции на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, 
правителствата и парламентите на държавите членки, както и на техните 
омбудсмани и сходни компетентни органи.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Годишният доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2018 г.4 беше 
официално предаден на председателя на Европейския парламент на ххх 2019 г., а 
Омбудсманът г-жа Емили О’Райли представи доклада пред комисията по петиции на 4 
септември 2019 г. в Брюксел.

Мандатът на Омбудсмана е определен в членове 24 и 228 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

Член 24 от ДФЕС, както и член 43 от Хартата на основните права на ЕС, установяват 
правото на подаване на жалба пред Европейския омбудсман. 

Съгласно член 228 от ДФЕС Европейският омбудсман, избран от Европейския 
парламент, е оправомощен да получава жалби от всеки гражданин на Съюза или от 
всяко физическо или юридическо лице, с пребиваване или седалище в някоя от 
държавите членки, относно случаи на лошо администриране в действията на 
институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, с изключение на Съда на 
Европейския съюз при изпълнение на неговите функции.

Лошо администриране означава лошо или неосъществено администриране. Подобни 
действия има, когато дадена институция не действа в съответствие със закона, не 
спазва принципите на добра администрация или нарушава правата на човека.

Важен аспект на настоящата редакция на Договорите, която е тясно свързана с 
дейностите на Омбудсмана, се съдържа в член 15 от ДФЕС. Съгласно член 15 от ДФЕС 
институциите, органите, службите и агенциите на Съюза трябва да работят при 
възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост, за да се насърчи доброто 
управление и да се осигури участието на гражданското общество. Той предвижда също 
така, че всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, 
което пребивава или има седалище според устройствения му акт в държава членка, има 
право на достъп до документите на институциите, органите, службите и агенциите на 
Съюза.

Друга важна разпоредба, особено тясно свързана с ролята на Омбудсмана, е член 41, 
параграф 1 от Хартата на основните права на ЕС, в който се подчертава, че „[в]секи има 
право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок“.

През 2018 г. 17 996 граждани са се обърнали за помощ към службите на Омбудсмана, 
като 14 596 са получили консултации чрез интерактивното ръководство на уебсайта на 
Омбудсмана, докато други 1220 искания за информация са получили отговор от 
службите на Омбудсмана, а 2180 са били обработени от Омбудсмана като жалби.

От общо 2180 жалби, обработени през 2018 г. от Омбудсмана, 880 попадат в сферата на 
нейните правомощия, докато 1300 са извън нея.

През 2018 г. Омбудсманът е започнала 490 проверки, от които 482 въз основа на жалби 

4 https://europa.eu/!hh96tm
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и осем по собствена инициатива, и е приключила 545 проверки (534 въз основа на 
жалби и 11 по собствена инициатива). Повечето от проверките са засягали Комисията 
(285 проверки, или 58,2 %), следвана от агенциите на ЕС (43 проверки, или 8,8 %), 
Парламента (30 проверки, или 6,1 %), Европейската служба за подбор на персонал 
(EPSO) (23 проверки, или 4,7 %), Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) 
(23 проверки, или 4,7 %), Европейската инвестиционна банка (16 проверки, или 3,3 %), 
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (14 проверки, или 2,8 %) и други 
институции (56 проверки, или 11,4 %);

Трите основни въпроса, разглеждани в приключените от Омбудсмана през 2018 г. 
проверки са: прозрачност, отговорност и публичен достъп до информация и документи 
(20,6%), култура на обслужването (16,8%) и спазване на процесуалните права (16,5%). 
Други жалби се отнасят за етични въпроси, участието на обществеността в процесите 
на ЕС на вземане на решения, зачитането на основните права, правилното използване 
на свободата на преценка, включително в рамките на производствата за установяване 
на нарушение, доброто финансово управление на обществените поръчки, 
безвъзмездните средства и договорите на ЕС, набирането на служители и доброто 
управление на въпросите, свързани със служителите на ЕС.

В своята стратегическа работа през 2018 г. службата на Омбудсмана започна пет нови 
стратегически проверки относно третирането на лица с увреждания съобразно общата 
здравноосигурителна схема, относно достъпността на уебсайтовете на Комисията за 
лица с увреждания, относно дейностите, предхождащи подаването на заявление, на 
Европейската агенция по лекарствата, относно управлението от страна на Комисията на 
„кадрови въртележки“, относно засягащи служителите на ЕС ситуации и относно 
отчетността на законодателната дейност на Съвета.

Омбудсманът започна също така 10 стратегически инициативи относно, наред с други 
въпроси, използването на езиците в публичната служба на ЕС, политиките за борба с 
тормоза в публичната служба на ЕС, закрилата на децата при миграция и връщане, 
както и правилата относно „кадровите въртележки“ в различни институции и органи на 
ЕС.

Докладчикът подчертава, че свързаните с прозрачността и отговорността проверки, 
включително проверките, свързани с достъпа до информация и документи, 
продължават да имат най-голям дял сред случаите, разглеждани от Омбудсмана през 
2018 г. (20,6 %).
Тази година беше също така забележителна с използването на едно от рядко 
използваните правомощия на Омбудсмана: представяне пред Европейския парламент 
на специален доклад относно отчетността на Съвета на Европейския съюз.  

Общественото мнение за ЕС се оформи отчасти от културата на „обвиняване на 
Брюксел“. Докладчикът счита, че е важно за демокрацията в ЕС и за информираните 
публични дебати, това обществено възприятие да бъде оспорено, и обществеността има 
право да знае как правителствата допринасят за изготвянето на законодателството на 
ЕС. Поради това докладчикът подкрепя предложението за подобряване на 
прозрачността на законодателната работа в Съвета.  Омбудсманът отправи редица 
препоръки към Съвета на Европейския съюз, така че да се даде възможност на 
обществеността по-лесно да следва законодателния процес в ЕС: 
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a) да посочва системно правителствата на кои държави членки изразяват своя 
позиция в рамките на подготвителните органи на Съвета;

б) да разработи ясни и публично достъпни критерии за начина, по който определя 
документите като „LIMITE“, в съответствие с правото на ЕС; 

в) да прави редовен преглед на статута „LIMITE“ на документите още на ранен 
етап преди окончателното приемане на законодателните актове, включително 
преди неофициалните преговори на тристранните срещи, на който етап Съветът 
вече е достигнал първоначална си позиция по съответното законодателно 
предложение;

Докладчикът е удовлетворен от съществения и ползотворен диалог между Омбудсмана 
и комисията по петиции, който представлява ефективна система за отговор на 
търсенето от страна на обществеността на насоки и помощ: докато Омбудсманът 
разглежда жалби срещу институциите, органите и агенциите на ЕС, комисията по 
петиции разглежда петиции относно областите на дейност на ЕС в цяла Европа.


