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Изменение 1/rev
Жозеп-Мария Терикабрас
от името на групата Verts/ALE

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

Предложение за резолюция
Съображение 4 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

(4а) Омбудсманът има право да 
отправя препоръки, когато установи, 
че дадена институция не прилага 
правилно съдебно решение.
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Изменение 2/rev
Жозеп-Мария Терикабрас
от името на групата Verts/ALE

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

Предложение за резолюция
Съображение 8

Предложение за резолюция Изменение

(8) Омбудсманът следва да има 
достъп до всички елементи, необходими 
за изпълнението на неговите функции. 
За тази цел институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза трябва 
да бъдат длъжни да предоставят на 
омбудсмана всякаква информация, 
която той поиска от тях, без да се 
накърняват неговите задължения 
съгласно Регламент (ЕС) № 1049/2001 
на Европейския парламент и на Съвета1. 
Достъпът до класифицирана 
информация или документи следва да 
подлежи на спазването на правилата 
относно обработването на поверителна 
информация от съответната институция, 
орган, служба или агенция на Съюза. 
Институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза, които предоставят 
класифицирана информация или 
документи, следва да уведомяват 
омбудсмана за това, че тази информация 
или документи са класифицирани. За 
прилагането на правилата относно 
обработването на поверителна 
информация от страна на съответната 
институция, орган, служба и агенция на 
Съюза, омбудсманът следва 
предварително да е съгласувал със 
съответната институция, орган, служба 
или агенция условията за работа с 

(8) Омбудсманът следва да има 
достъп до всички елементи, необходими 
за изпълнението на неговите функции. 
За тази цел институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза трябва 
да бъдат длъжни да предоставят на 
омбудсмана всякаква информация, 
която той поиска от тях, без да се 
накърняват неговите задължения 
съгласно Регламент (ЕС) № 1049/2001 
на Европейския парламент и на Съвета1. 
Достъпът до класифицирана 
информация или документи следва да 
подлежи на спазването на правилата 
относно обработването на поверителна 
информация от съответната институция, 
орган, служба или агенция на Съюза. 
Институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза, които предоставят 
класифицирана информация или 
документи, следва да уведомяват 
омбудсмана за това, че тази информация 
или документи са класифицирани. За 
прилагането на правилата относно 
обработването на поверителна 
информация от страна на съответната 
институция, орган, служба и агенция на 
Съюза, омбудсманът следва 
предварително да е съгласувал със 
съответната институция, орган, служба 
или агенция условията за работа с 
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класифицирана информация или 
документи или с друга информация, за 
която е в сила задължението за 
опазване на професионална тайна. 
Ако омбудсманът счете, че поисканото 
съдействие не е налице, той следва да 
уведоми Европейския парламент за 
това, който следва да предприеме 
необходимите мерки.

класифицираната информация или 
документи. Ако омбудсманът счете, че 
поисканото съдействие не е налице, той 
следва да уведоми Европейския 
парламент за това, който следва да 
предприеме необходимите мерки.

_________________ _________________
1 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2001 г. относно публичния 
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията 
(ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

1 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2001 г. относно публичния 
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията 
(ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
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