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Изменение 1
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че бюджетните средства, 
изискани от Европейския омбудсман, 
ще му дадат възможност да изпълнява 
задълженията си в рамките на неговия 
устав, разпоредбите за изпълнение и 
споразуменията за сътрудничество, 
както и да изпълнява ефективно 
задачите си;

1. счита, че бюджетните средства, 
изискани от Европейския омбудсман, 
ще му дадат възможност да изпълнява 
задълженията си в рамките на неговия 
устав, разпоредбите за изпълнение и 
споразуменията за сътрудничество, 
както и да изпълнява ефективно 
задачите си; констатира, че през 
последните години са регистрирани 
много положителни резултати, като 
разследванията са осъществени в 
рамките на по-кратък период от 
време, без това да влияе върху 
качеството; отбелязва, че това е 
постигнато както вследствие на 
допълнителните човешки ресурси, 
така и вследствие на въвеждането на 
новаторски методи за провеждане на 
разследванията; поощрява 
омбудсмана да продължи своята 
работа с цел превръщане на тези 
отлични резултати в постоянни;

Or. lt

Изменение 2
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва със задоволство, че 
увеличението в прогнозите за бюджета 
на омбудсмана за 2012 г. е ограничено 
до 0,47% (+ EUR 44 605) и че 
омбудсманът не изисква нови 
длъжности;

2. отбелязва със задоволство, че 
увеличението в прогнозите за бюджета 
на омбудсмана за 2012 г. е ограничено 
до 0,47% (+ EUR 44 605) и че 
омбудсманът не изисква нови 
длъжности; отбелязва, че в контекста 



PE467.288v01-00 4/7 AM\871500BG.doc

BG

на текущата финансова и 
икономическа криза, както и за да 
демонстрира солидарност със своите 
колеги на национално и регионално 
равнище, които преминават през 
труден период, що се отнася до 
техните бюджети, омбудсманът се е 
опитал да ограничи във възможно 
най-висока степен увеличението на 
бюджетните средства;

Or. lt

Изменение 3
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства омбудсмана във връзка с 
ограничаването на прогнозите за 
бюджета му и показаната от него 
солидарност с неговите колеги в 
държавите-членки; отбелязва 
намерението на омбудсмана да прилага 
възможно най-голяма степен на 
ограничаване в бъдещите бюджети;

3. приветства омбудсмана във връзка с 
ограничаването на прогнозите за 
бюджета му и показаната от него 
солидарност с неговите колеги в 
държавите-членки; отбелязва 
намерението на омбудсмана да прилага 
възможно най-голяма степен на 
ограничаване в бъдещите бюджети;
поздравява омбудсмана за това, че 
демонстрира въздържаност и 
изразява солидарност със своите 
колеги на национално и регионално 
равнище, които в настоящата 
финансова и икономическа криза се 
сблъскват с трудна ситуация, що се 
отнася до техните бюджети;

Or. lt

Изменение 4
Rolandas Paksas
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва със задоволство, че 
омбудсманът продължава политиката си 
на многогодишно планиране, като 
системно проверява бюджетните редове 
и прехвърля средства с оглед 
генерирането на икономии;

5. отбелязва със задоволство, че 
омбудсманът продължава политиката си 
на многогодишно планиране, като 
системно проверява бюджетните редове 
и прехвърля средства с оглед 
генерирането на икономии;
констатира, че въвеждането на 
стратегията за проверка на 
бюджетните редове позволи броят 
им да се намали от 23 на 16; 
насърчава другите институции на 
Съюза да вземат пример от добрите 
практики на омбудсмана, като 
приложат този метод;

Or. lt

Изменение 5
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва със задоволство, че 
омбудсманът продължава политиката си 
на многогодишно планиране, като 
системно проверява бюджетните редове 
и прехвърля средства с оглед 
генерирането на икономии;

5. отбелязва със задоволство, че 
омбудсманът продължава политиката си 
на многогодишно планиране, като 
системно проверява бюджетните редове 
и прехвърля средства с оглед 
генерирането на икономии; съзнава, че 
с оглед на допълнителните 
отговорности на омбудсмана по 
силата на Договора от Лисабон 
ограниченото увеличаване на 
бюджета на институцията във вида, 
в който е предвидено, може да не е 
устойчиво; поощрява омбудсмана да 
продължи да представя реалистични, 
основаващи се на разходите 
бюджетни прогнози, които отчитат 
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в пълна степен необходимостта от 
оптимално управление на 
ограничените ресурси;

Or. lt

Изменение 6
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. одобрява политиката на обучения на 
омбудсмана, включително намерението 
за присъединяване към 
Междуинституционалния рамков 
договор, което ще позволи достъп до 
голям брой курсове;

7. одобрява политиката на обучения на 
омбудсмана, включително намерението 
за присъединяване към 
Междуинституционалния рамков 
договор, което ще позволи достъп до 
голям брой курсове за свързаните с 
институцията лица, с цел 
повишаване на тяхната ефективност 
и добрата хармонизация на 
ключовите аспекти от работата на 
институцията;

Or. fr

Изменение 7
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 8 а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. насърчава Европейския омбудсман 
да продължи доброто 
сътрудничество с комисията по 
петиции, както и със "СОЛВИТ" и 
националните омбудсмани, с оглед на 
своевременното и ефективно 
препращане на жалбите, които не се 
отнасят до неговата 
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компетентност, към 
компетентната инстанция, с цел все 
по-добра защита на правата на 
европейските граждани;

Or. fr


