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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно годишния доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 
2012 г.
(2013/2051(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид годишния доклад относно дейностите на Европейския омбудсман 
през 2012 г.,

– като взе предвид член 24, параграф 3, член 228 и член 298 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

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

– като взе предвид своята резолюция от 18 юни 2008 г.1 относно приемането на 
решение на Европейския парламент за изменение на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, 
Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите 
условия за изпълнението на функциите на омбудсмана2,

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

– като взе предвид правилата за прилагане на Устава на омбудсмана от 1 януари 
2009 г.3,

– като взе предвид предходните си резолюции относно дейностите на Европейския 
омбудсман,

– като взе предвид член 205, параграф 2, второ и трето изречение от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по петиции (A7-0000/2013),

A. като има предвид, че годишният доклад относно дейностите на Европейския 
омбудсман през 2012 г. беше официално внесен до председателя на Европейския 
парламент на 21 май 2013 г. и че омбудсманът г-н Никифорос Диамандурос е 
внесъл своя доклад в комисията по петиции на 28 май 2013 г. в Брюксел;

Б. като има предвид, че годишният доклад за 2012 г. е последният годишен доклад на 
г-н Диамандурос като Европейски омбудсман, тъй като на 14 март 2013 г. той 
информира председателя на Европейския парламент за намерението си да се 
оттегли от поста си на 1 октомври 2013 г.; като има предвид, че г-н Диамандурос 
беше избран за Европейски омбудсман за първи път през 2003 г. и впоследствие 

                                               
1 OВ C 286 E, 27.11.2009 г., стр. 172.
2 ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15.
3 Приет на 8 юли 2002 г. и изменен с решения на омбудсмана от 5 април 2004 г. и от 3 декември 2008 г.
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беше преизбран през 2005 г. и 2010 г.;

В. като има предвид, че г-н Диамандурос беше Европейски омбудсман в продължение 
на десет години; като има предвид, че неговият наследник се избира за периода от 1 
октомври 2013 г. до европейските избори през 2014 г., след което новият Парламент 
трябва да започне нова процедура за избор;

Г. като има предвид, че член 24 от ДФЕС постановява, че „всеки гражданин на Съюза 
може да се обръща към омбудсмана, предвиден в член 228“;

Д. като има предвид, че член 228 от ДФЕС оправомощава Европейския омбудсман да 
приема жалби относно случаи на лошо администриране, свързани с дейността на 
институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, с изключение на Съда на 
Европейския съюз при изпълнението на неговите съдебни функции;

Е. като има предвид, че съгласно член 298 от ДФЕС институциите, органите, службите 
и агенциите на ЕС „изпълняват своите задачи с подкрепата на открита, ефикасна и 
независима европейска администрация“, и като има предвид, че същият този 
член предвижда за целта приемането на специално вторично законодателство, под 
формата на регламенти, приложими за всички области на администрацията на ЕС;

Ж. като има предвид, че член 41 от Хартата на основните права гласи, че „всеки има 
право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок“;

З. като има предвид, че лошо администриране е налице, когато публичен орган не 
действа в съответствие с правило или принцип, който е задължителен за него;

И. като има предвид, че това определение не ограничава лошото администриране до 
случаите, в които нарушеното правило или принцип са правно обвързващи; като 
има предвид, че принципите на добро администриране надхвърлят правните 
принципи, като изискват от институциите на ЕС не само да изпълняват своите 
законови задължения, но също така и да бъдат ориентирани към обслужването на 
хората и да гарантират, че гражданите се третират подобаващо и се ползват в пълна 
степен от своите права;

Й. като има предвид, че през 2012 г. омбудсманът регистрира 2 442 жалби (2 510 през 
2011 г.) и обработи 2 460 жалби (2 544 през 2011 г.); като има предвид, че в обхвата 
на мандата му попадаха 740 жалби (30%);

К. като има предвид, че омбудсманът започна 450 проверки (382 през 2011 г.) въз 
основа на жалби; като има предвид, че това представлява увеличение с 18% в 
сравнение с 2011 г.; като има предвид, че той започна 15 проверки по собствена 
инициатива (14 през 2011 г.) и представи един специален доклад на Парламента;

Л. като има предвид, че омбудсманът приключи 390 проверки (включително 10 
проверки по собствена инициатива), от които 206 през 2012 г., 113 през 2011 г. и 71 
през предходни години; като има предвид, че 85,3% (324) от приключените 
проверки са свързани с жалби на отделни граждани, а 14,7% (56) – с жалби на 
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дружества, сдружения и други юридически лица;

М. като има предвид, че 1 467 от получените жалби са попадали в правомощията на 
член на Европейската мрежа на омбудсманите; като има предвид, че тази мрежа е 
съставена от национални и регионални омбудсмани и подобни органи от ЕС, ЕИП, 
Швейцария и страните кандидатки; като има предвид, че комисията по петиции на 
Парламента е пълноправен член на мрежата; като има предвид, че омбудсманът 
прехвърли 63 жалби на тази комисия;

Н. като има предвид, че 52,7% от проверките, започнати през 2012 г., бяха свързани с 
Европейската комисия, 16,8% – с Европейската служба за подбор на персонал 
(EPSO), 5,2% – с Европейския парламент, 3,0% – с Европейската служба за външна 
дейност, 1,5% – с Европейската инвестиционна банка и 20,9% – с други институции, 
агенции или органи на ЕС;

О. като има предвид, че съгласно извършените през 2012 г. проверки основните 
твърдения за лошо администриране са свързани със законосъобразността (27,7%), 
справедливостта (10,3%), сроковете за вземане на решения (8%) и исканията за 
достъп до документи (6,7%);

П. като има предвид констатацията на омбудсмана, че при 76 от приключените случаи 
(19%) не е налице лошо администриране, а при 56 случая (14%) е налице такова;

Р. като има предвид, че констатацията за неналичието на лошо администриране не е 
непременно отрицателен резултат за жалбоподателя, тъй като той може да се 
възползва от възможността да получи пълни обяснения от съответната институция, 
както и независим анализ на омбудсмана по случая, и има гаранция, че съответната 
институция е действала в съответствие с принципите на добро управление;

С. като има предвид, че през 2012 г. при 80 случая е било постигнато приятелско 
споразумение или въпросът е бил уреден от съответната институция; като има 
предвид, че когато омбудсманът констатира случаи на лошо администриране или 
няма основания за продължаване на проверката, той може да отправи допълнителна 
забележка; като има предвид, че допълнителната бележка цели да се посъветва 
дадена институция как да подобри качеството на услугата, която предоставя на 
гражданите;

Т. като има предвид, че омбудсманът приключи 47 случая, при които констатира 
наличието на лошо администриране, като отправи критична забележка към 
съответната институция; като има предвид, че в 9 случая съответната институция 
прие проектопрепоръка;

У. като има предвид, че омбудсманът отправя критична забележка, ако: (i) вече не е 
възможно съответната институция да отстрани случая на лошо администриране, (ii) 
няма данни лошото администриране да води до общи последствия и (iii) не се 
установява необходимост от последващи действия; като има предвид, че 
омбудсманът също така отправя критична забележка, когато счита, че с приемането 
на проектопрепоръка няма да се постигнат полезни резултати; той постъпва по 
подобен начин и в случаите, когато институцията не приема проектопрепоръка и 
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представянето на специален доклад не се счита за уместно;

Ф. като има предвид, че омбудсманът отправя критична забележка, когато съответната 
институция има възможност да отстрани случаите на лошо администриране, когато 
се касае за сериозен случай на лошо администриране или това лошо 
администриране води до общи последици; като има предвид, че през 2012 г. 
омбудсманът е отправил 17 проектопрепоръки;

Х. като има предвид, че през 2012 г. омбудсманът е изпратил един специален доклад на 
Европейския парламент; като има предвид, че този специален доклад се е отнасял 
до начина, по който Комисията е разгледала жалба, подадена по инициатива на 
граждани, които се противопоставят на считаните от тях за отрицателни последици 
от разширяването на летище „Виена“; като има предвид, че изготвянето на 
специален доклад до Парламента е най-силният инструмент на омбудсмана и 
представлява последната значима стъпка, която омбудсманът може да предприеме 
за разглеждането на даден случай;

Ц. като има предвид, че всяка година омбудсманът публикува проучване относно 
последващите действия, предприети от институциите във връзка с неговите 
критични и допълнителни забележки; като има предвид, че проучването от 2011 г. 
показа, че процентът на предприемане на задоволителни последващи действия в 
резултат на отправени критични и допълнителни забележки е 84%;

Ч. като има предвид, че през 2012 г. омбудсманът насочи вниманието си по-специално 
към интеграцията на хората с увреждания; като има предвид, че омбудсманът, 
заедно с комисията по петиции на ЕП, Европейската комисия, Агенцията за 
основните права и Европейския форум на хората с увреждания, работи за защита, 
насърчаване и мониторинг на прилагането на рамката на ЕС съгласно Конвенцията 
на ООН за правата на хората с увреждания; като има предвид, че тази конвенция е 
първият договор за правата на човека, който ЕС някога е ратифицирал;

Ш. като има предвид, че през 2012 г. Европейската фондация за управление на 
качеството официално призна, че омбудсманът „се е ангажирал за постигането на 
отлични резултати“;

1. одобрява годишния доклад за 2012 г., представен от Европейския омбудсман; 
отбелязва факта, че г-н Диамандурос ще се оттегли от поста си на 1 октомври 
2013 г.;

2. изразява своята благодарност към г-н Диамандурос за неговата образцова работа 
като Европейски омбудсман през последните десет години и за постигнатите от 
него резултати за превръщането на ЕС в една по-справедлива и прозрачна 
структура; надява се той да се радва на добро здраве след оттеглянето си от поста и 
му пожелава всичко най-хубаво в неговите по-нататъшни начинания;

3. признава отличната работа, извършена от омбудсмана, за подобряване и 
задълбочаване на диалога с гражданите, гражданското общество, институциите и 
другите заинтересовани страни на всички равнища;
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4. счита, че постоянните усилия на омбудсмана за увеличаване и подобряване на 
откритостта, прозрачността и отчетността при процесите на вземане на решения и 
администрациите в Европейския съюз са допринесли много за създаването на Съюз, 
в който решенията се вземат „при възможно най-голямо зачитане на принципа на 
откритост и възможно най-близко до гражданите“, както е посочено в член 1 от 
Договора за Европейския съюз;

5. признава с уважение неуморимия ангажимент, с който той работеше за гражданите, 
за да ги запознае с техните права съгласно Договорите и да насърчи 
администрациите на европейските институции и органи да станат по-прозрачни и 
ориентирани към обслужването на хората;

6. счита, че омбудсманът винаги е упражнявал своите правомощия по активен и 
балансиран начин и му благодари за отличните работни отношения и 
сътрудничество с Парламента, и по-специално с неговата комисия по петиции;

7. отбелязва, че жалбите, свързани с прозрачността, винаги са били най-многобройни в 
списъка на жалби до омбудсмана; отбелязва също така, че броят на тези жалби 
намалява на 21,5% през 2012 г. в сравнение с пиковата 2008 година, в която 36% от 
жалбоподателите са се оплаквали от липсата на прозрачност; счита, че това е знак, 
че институциите на ЕС са положили значителни усилия, за да станат по-прозрачни; 
призовава институциите, агенциите и органите на ЕС да допринесат за още по-
голямо намаляване на това число;

8. подчертава, че прозрачността, откритостта, достъпът до информация, зачитането на 
правата на гражданите и високите етични стандарти са основни предпоставки за 
поддържане на доверието между гражданите и институциите;

9. отбелязва, че през 2012 г. омбудсманът е регистрирал 2 442 жалби и че това е 
рекордна година по отношение на започнатите проверки (465 = +18% в сравнение с 
2011 г.) и приключените проверки (390 = +23%);

10. счита, че намаляването на общия брой на жалбите, подадени до омбудсмана през 
2012 г., е още едно доказателство за успеха на интерактивното ръководство, 
публикувано на неговата интернет страница, което представлява силен инструмент, 
създаден с цел да гарантира, че по-малко граждани подават жалби до омбудсмана 
по неоснователни  причини, както и да се подобрят възможностите за консултиране 
на жалбоподателите към кого да се обърнат вместо това; отбелязва, че тази 
тенденция потвърждава факта, че все повече хора, които се обръщат към 
Европейския омбудсман, правят това по основателни  причини;

11. подчертава факта, че броят на жалбите извън правомощията на омбудсмана (1 720) е 
най-малък за последните десет години; призовава омбудсмана да продължи 
усилията си за по-нататъшно намаляване на броя на тези случаи;

12. признава важния принос на Европейската мрежа на омбудсманите; отбелязва, че 
60% от жалбите, които омбудсманът е разгледал през 2012 г., попадат в 
правомощията на член на мрежата; припомня, че комисията по петиции е 
пълноправен член на мрежата; като има предвид, че през 2012 г. омбудсманът 
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прехвърли 63 жалби на тази комисия; поздравява Европейския омбудсман за 
успешната координация на мрежата; счита, че това е важна функция от дейността на 
омбудсмана и че сътрудничеството в рамките на мрежата следва да се задълбочи, за 
да се подобри националното управление на правото на ЕС; счита, че участието на 
омбудсмана в европейските и международните сдружения на омбудсманите следва 
да бъде запазено и засилено;

13. отбелязва, че както и предишни години повечето проверки, започнати от 
омбудсмана, са били свързани с Комисията (52,7%), като Европейската служба за 
подбор на персонал (EPSO) заема второто място (16,8%); отбелязва, че броят на 
проверките, започнати през 2012 г., относно Европейския парламент почти се е 
удвоил в сравнение с 2011 г.; призовава своя секретариат към пълно сътрудничество 
с омбудсмана и изпълнение на неговите препоръки;

14. приветства омбудсмана за неговата инициатива да публикува набор от принципи за 
обществените услуги, от които служителите на ЕС следва да се ръководят в своето 
поведение; припомня, че петте принципа за обществените услуги са: всеотдайна 
служба в интерес на Европейския съюз и неговите граждани, почтеност, 
обективност, уважение към другите хора и прозрачност; призовава институциите, 
агенциите и органите на ЕС да възприемат тези принципи във всички техни 
действия;

15. отбелязва факта, че през 2013 г. омбудсманът ще публикува ново издание на 
Европейския кодекс за добро поведение на администрацията, като в него ще се 
вземат предвид принципите на европейското административно право, съдържащи се 
в съдебната практика на европейските съдилища;

16.  изразява задоволство от участието на омбудсмана в конференцията, организирана 
съвместно с изследователската мрежа за административното право на ЕС 
(ReNEUAL), на която беше разгледана възможността за приемане на общ набор от 
правила за административните процедури на институциите, органите, службите и 
агенциите на ЕС, както и евентуалното съдържание на тези правила;

17. повтаря своя призив към Комисията да приеме общи задължителни правила и 
принципи за административните процедури на администрацията на ЕС и да 
представи проекторегламент за тази цел въз основа на член 298 от ДФЕС;

18. отбелязва със задоволство, че институциите са дали 98 положителни отговора на 
120-те забележки и препоръки, отправени от омбудсмана при извършването на 
неговите проверки през 2012 г., което означава, че в 82% от случаите институциите 
на ЕС се съобразяват с предложенията на омбудсмана; призовава всички 
институции, агенции и органи на ЕС да направят всичко възможно, за да гарантират 
пълно изпълнение на забележките и препоръките на омбудсмана и да му съдействат, 
като отговарят бързо на неговите запитвания, наред с другото, като работят заедно с 
омбудсмана за намаляване на сроковете за запитванията;

19. припомня, че през 2012 г. омбудсманът внесе специален доклад до Европейския 
парламент относно неуспеха на Комисията да разреши въпроса с конфликта на 
интереси при разширяването на летище „Виена“, липсата на оценка за 
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въздействието върху околната среда във връзка с това разширяване и липсата на 
процедури за преразглеждане за лицата, които се оплакват относно строителния 
проект и липсата на ОВОС;

20. счита, че особено при изготвянето на проектопрепоръка осъзнаването на факта, че 
следващата стъпка може да бъде специален доклад до Парламента, често помага 
въпросната институция или орган да бъдат убедени да променят позицията си;

21. отбелязва, че предишният и настоящият омбудсман са представили за 17 години и 
половина само 18 специални доклада;  счита, че това е доказателство за подхода на 
сътрудничество, възприет в повечето случаи от институциите на ЕС;

22. приветства омбудсмана във връзка с официалното сертифициране на неговата 
институция от Европейската фондация за управление на качеството като 
„ангажирана за постигане на отлични резултати“;  насърчава неговия наследник да 
се базира на тези постижения и да продължава да показва същата ангажираност за 
постигането на независимост, качество при разглеждането на жалбите, приобщаване 
на гражданите и добри отношения с институциите;

23. приветства участието на омбудсмана, заедно с комисията на ЕП по петиции, 
Европейския форум на хората с увреждания, Комисията и Агенцията за основните 
права, в рамката по член 33, параграф 2 на равнище ЕС, чиято задача е защитата, 
насърчаването и наблюдението на прилагането на Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания;

24. приветства приемането през 2012 г. на закон за създаване на институцията 
„омбудсман“ в Турция;  изразява задоволството си  от факта, че всички страни 
кандидатки вече са създали институцията „омбудсман“ на национално равнище;  
счита, че опитът показва, че омбудсманът е много полезен орган за подобряване на 
доброто управление, принципите на правовата държава и защитата на правата на 
човека и че държавите членки, на които все още предстои да създадат институцията 
„омбудсман“, следва активно да разгледат този въпрос;

25. 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 или сходни компетентни органи.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 14 март 2013 г. Европейският омбудсман П. Никифорос Диамандурос информира 
председателя на Европейския парламент Мартин Шулц за намерението си да се оттегли 
от поста си, считано от 1 октомври 2013 година.  Г-н Диамандурос обясни, че към края 
на март 2013 г. ще се навършат десет години от встъпването му в длъжност като 
Европейски омбудсман, и заяви, че е дошло време да остави настрана обществения си 
живот на равнището на Европейския съюз и да се опита да си възвърне някогашната 
роля като член на академичната общност и учащ се, по-скоро отколкото като участник 
в обществения живот и активен гражданин.

Европейският парламент изразява своята благодарност за постиженията на омбудсмана 
през десетте му години на този пост, и по-специално за работата му за насърчаване на 
културата на обслужване и доброто управление в администрацията на ЕС и като 
пазител на прозрачността.

На 21 май 2013 г. г-н Диамандурос представи официално последния си годишен доклад 
на председателя на Европейския парламент, а на 28 май 2013 г. представи доклада на 
комисията по петиции в Брюксел.

През 2012 г. омбудсманът започна 465 проверки (увеличение с 18% в сравнение с 2011 
г.).  Той приключи 390 проверки (23% увеличение в сравнение с 2011 г.).  В по-общ 
план, както и през 2011 г., омбудсманът помогна на над 22 000 лица, като разгледа 
техните жалби (2 442 случая), предостави отговор на техните искания за информация (1 
211) или предложи съвет чрез интерактивното ръководство на своя уебсайт (19 281).

Броят на жалбите в рамките на правомощията на омбудсмана е 740, а броят на жалбите 
извън правомощията му (1 720) е най-ниският за тези десет години.

В над 75% от случаите омбудсманът помогна на жалбоподателите чрез започване на 
проверка (18,3% от случаите), прехвърляне на случая на компетентен орган или 
предоставяне на консултация на жалбоподателите относно това към кого да се обърнат 
(57,1%).

Общо 67% от жалбите, получени през 2012 г., са подадени чрез интернет. Значително 
намалелият брой на исканията за информация, получени през последните няколко 
години, демонстрира успеха на интерактивното ръководство на омбудсмана, което е на 
разположение на неговия уебсайт от началото на януари 2009 г. То позволява на 
заинтересованите страни да получават информация, без да се налага да подават жалба. 
Най-често предоставяният съвет в такива случаи е свързването с член на Европейската 
мрежа на омбудсманите.

Поради нарасналия брой случаи през 2012 г. извършването на проверките отнемаше 
средно малко по-дълго време – единадесет месеца – в сравнение с десет месеца през 
2011 г. Омбудсманът приключи повечето проверки (69%) в рамките на една година, 
като леко подобри  резултатите от 2010 г. (66%).  Той постига това с персонал от 66 
души и бюджет в размер на 9 516 500 евро.

Както всяка година, повечето проверки на омбудсмана, започнати през 2012 г., бяха 
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свързани с Европейската комисия (53% от общия брой).  Тъй като Комисията е 
основната институция на ЕС, която взема решения с пряко въздействие върху 
гражданите, това е логично.  Бяха започнати 78 проверки (17%), свързани с 
Европейската служба за подбор на персонал (ЕПСО).  Това представлява удвояване на 
броя на проверките в сравнение с предходната година (42 проверки).

Общо 24 от извършените през 2012 г.  проверки (5%) се отнасят до Европейския 
парламент, 14 са свързани с Европейската служба за външна дейност (3%), а седем са 
свързани с Европейската инвестиционна банка (1,5%).  97 проверки (21% от общия 
брой) засягат други институции, органи, служби и агенции на ЕС.

По традиция жалбоподателите от Германия са подали най-голям брой жалби, следвани 
от Испания.  Тази тенденция се променя през 2011 г., когато Испания  преминава от 
втора на първа позиция.  Тя запазва тази позиция през 2012 година.  Отнесено към броя 
на населението, най-много оплаквания идват от Люксембург, Кипър, Малта, Белгия и 
Словения.

Основният предмет на жалбите е: i) откритост, публичен достъп и  лични данни (22% 
от приключилите проверки); ii) Комисията като пазител на договорите (22%); iii) 
възлагане на обществени поръчки и отпускане на безвъзмездни средства (7%); iv) 
изпълнение на договори (4%); v) администрацията и Правилника за длъжностните лица 
(17%); vi) процедури за кандидатстване и подбор (21%); и vii) институционални, 
политически и други въпроси (12%).

От 390 проверки, приключени през 2012 г., десет са проведени по инициатива на 
омбудсмана.  Установена е лоша администрация в 56 случая (в сравнение с 47 през 
2011 г.).  Положителен резултат е получен в 9 от тези случаи (в сравнение с 13 през 
2011 г.), благодарение на проектопрепоръки, които са приети.  Омбудсманът е отправил 
критични забележки в 47 случая през 2012 г., с дванадесет повече от 2011 г.

Броят на случаите, които институциите са уредили или при които те са се съгласили на 
приятелско споразумение, е намалял леко до 80 (в сравнение с 84 през 2011 г.).  В 197 
случая (в сравнение с 128 през 2011 г.) омбудсманът счита, че не са оправдани по-
нататъшни проверки.  Той не е установил лоша администрация в 76 случая (в 
сравнение с 64 през 2011 г.).

През 2012 г. омбудсманът е приключил 76 случая, при които не е открил лоша 
администрация. Констатирането на отсъствие на лоша администрация не е непременно 
отрицателен резултат за жалбоподателя, който най-малкото получава пълно обяснение 
от съответната институция относно действията й. Жалбоподателят се възползва също 
така и от независимия анализ на случая, направен от омбудсмана. В същото време 
подобна констатация служи като конкретно доказателство за това, че съответната 
институция е действала в съответствие с принципите за добро управление.

Ако дадена проверка доведе до предварително констатиране на лоша администрация, 
омбудсманът се опитва, когато е възможно, да постигне приятелско споразумение. През 
2012 г. в 80 случая институцията сама е решила въпроса или е било постигнато 
приятелско споразумение.
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Дори когато омбудсманът не констатира лоша администрация, той може да отправи 
допълнителна забележка. Допълнителната забележка не следва да се счита за критика 
на институцията; нейната цел е да се предостави съвет на институцията как да подобри 
конкретна практика, с цел повишаване на качеството на обслужването, което тя 
предоставя на гражданите. През 2012 г. омбудсманът е отправил допълнителни 
забележки в 30 случая.

Ако приятелско споразумение не е възможно или ако търсенето на такова решение е 
неуспешно, омбудсманът приключва случая с критична забележка към съответната 
институция или отправя проектопрепоръка. Омбудсманът обикновено отправя 
критична забележка, когато i) вече не е възможно съответната институция да отстрани 
случая на лоша администрация, ii) няма данни лошата администрация да е с общи 
последствия и iii) не се установява необходимост от последващи действия от страна на 
омбудсмана. Освен това омбудсманът отправя критична забележка, когато счита, че с 
приемането на проектопрепоръка няма да се постигнат полезни резултати или когато 
съответната институция отказва да приеме отправена проектопрепоръка, както и когато 
той е на мнение, че липсват основания за внасяне на специален доклад в Парламента.

Критичната забележка посочва на съответната институция допуснатата от нея грешка с 
цел тя да не допуска подобна лоша администрация в бъдеще. С цел да подпомогне 
институциите да извлекат поуки от проверките, които е извършил, омбудсманът 
публикува ежегодно проучване относно последващите действия, предприети от 
институциите във връзка с неговите критични и допълнителни забележки.

Когато съответната институция може да отстрани случая на лоша администрация или 
когато се касае за особено сериозен случай на лоша администрация или лошата 
администрация има общи последици, омбудсманът обикновено издава 
проектопрепоръка до съответната  институция или жалбоподател. През 2012 г. 
омбудсманът е отправил 17 проектопрепоръки.

Ако институция на Съюза не отговори по задоволителен начин на проектопрепоръка, 
омбудсманът може да изпрати специален доклад до Европейския парламент. 
Специалният доклад може да включва препоръки. Специалният доклад до Европейския 
парламент представлява последната значителна стъпка, която омбудсманът предприема 
при разглеждането на даден случай, тъй като приемането на резолюция и 
упражняването на правомощията на Парламента са въпрос на политическа преценка от 
страна на Парламента.

Омбудсманът е представил един специален доклад на Парламента през 2012 г. Той се 
отнася до начина, по който Комисията е разгледала жалба, подадена през 2006 г. по 
инициатива на 27 граждани, които се противопоставят на това, което те считат  за 
отрицателни последици от разширяването на летище „Виена“. Докладът е приет на 
12 март 2013 г.

През 2012 г. омбудсманът участва в проект на Европейската фондация за управление на 
качеството за 2012 г. и понастоящем той официално е признат  като институция, 
„ангажирана за постигане на отлични резултати“.

Поддържането на диалог със заинтересованите страни е ключов приоритет в 
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стратегията на омбудсмана за мандата 2009-2014 г.  На 24 април 2012 г. омбудсманът 
организира интерактивен семинар на тема „Европа по време на криза: 
предизвикателството за спечелване на доверието на гражданите“ с участието на 
Мартин Шулц, председател на Европейския парламент, Хеле Торнинг-Шмид, 
министър-председател на Дания и председател на Съвета на ЕС, и Жозе Мануел Барозу, 
председател на Европейската комисия.  Този семинар е ежегодно събитие, повеждано 
през пролетта, и е насочен към гражданите, сдруженията, неправителствените 
организации, дружествата, организациите на гражданското общество, журналистите, 
регионалните и националните представителства, представителите на други институции 
на ЕС, както и към други заинтересовани лица.

Друго събитие от календара на омбудсмана беше Международният ден на правото да 
знам - 28 септември, като тогава се проведе семинар на тема „Международен ден на 
правото да знам - Прозрачност и отчетност в международни банки за развитие“ в 
сътрудничество с Механизма за подаване на жалби на ЕИБ.  Омбудсманът се срещна и 
с представители на турското правителство, за да обсъди и предостави консултации по 
проектозакона за създаване на институцията „омбудсман“ в Турция. Този закон е приет 
през 2012 г. и институцията „омбудсман“ в Турция функционира от март 2013 г.

Като цяло, през 2012 г. омбудсманът и високопоставени служители от неговия екип 
представиха работата на неговата служба на повече от 50 мероприятия и двустранни 
срещи с основни заинтересовани страни, например членове на правната общност, 
бизнес асоциации, мозъчни тръстове, неправителствени организации, представители на 
регионални и местни администрации, лобисти и групи, представляващи различни 
интереси, университетски преподаватели, политически представители на високо 
равнище, както и държавни служители.  Тези конференции, семинари и срещи се 
проведоха в Брюксел и в държавите членки.

Въпросът за основните права, върху който омбудсманът съсредоточи вниманието си в 
особена степен през 2012 г., беше свързан с интеграцията на хората с увреждания. Това 
стана след влизането в сила за ЕС на 22 януари 2011 г. на Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания, първият договор за правата на човека, който ЕС е 
ратифицирал.

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания трябва да бъде прилагана на 
вътрешно равнище от страна на институциите, включително и от омбудсмана.  В този 
контекст омбудсманът подобрява  достъпността на своя уебсайт и публикации, както и 
на новия си офис в Брюксел, повишава осведомеността на своя персонал и участва в 
съответния междуинституционален комитет на ЕС (Комитет за подготовка в областта 
на социалните въпроси), който има за задача да проучи възможността за хармонизиране 
на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания  в 
администрацията на ЕС.

На 29 октомври 2012 г. Съветът на ЕС одобри предложението на Комисията за рамка на 
равнище ЕС, чиято цел е защитата, насърчаването и наблюдението на прилагането на 
конвенцията. Така наречената „рамка, предвидена в член 33, параграф 2“ включва 
омбудсмана, заедно с комисията по петиции на ЕП, Агенцията за основните права, 
Комисията и Европейския форум на хората с увреждания.
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Областите на дейност на омбудсмана в този контекст са извършване на проверки и 
докладване относно жалбите, както и  гарантиране, че институциите спазват 
задължението си да зачитат правата съгласно конвенцията.  Лицата, които смятат, че 
дадена институция на ЕС не действа в съответствие с конвенцията, имат право да се 
обърнат към омбудсмана, за да потърсят средства за защита.

С цел да се насърчи прилагането на конвенцията, омбудсманът информира гражданите 
и служителите на ЕС относно съответните им права и задължения и посочва и 
подчертава добрите административни практики.

Чрез проверки по собствена инициатива омбудсманът може активно да наблюдава 
дейността на администрацията на ЕС. В хода на 2012 г. омбудсманът също така изрази 
становище, че законодателната процедура за преразглеждане на Правилника за 
длъжностните лица предоставя ценна възможност да се гарантира, че администрацията 
на ЕС е наясно с отговорностите си по отношение на правата на хората с увреждания. 
Омбудсманът изпрати писмо до председателя на Европейския парламент в тази връзка.


