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BG Единство в многообразието BG

7.2.2019 A8-0050/1

Изменение 1
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
Приложение I – параграф 8 – точка 4 а (нова)

Предложение за резолюция Изменение

(4a) Омбудсманът има право да 
отправя препоръки, когато установи, 
че дадена институция не прилага 
правилно съдебно решение.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

7.2.2019 A8-0050/2

Изменение 2
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
Приложение І – параграф 8 – точка 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 Съвета2. 
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 Съвета2. 
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 



AM\1176403BG.docx PE635.311v01-00

BG Единство в многообразието BG

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.

_________________ _________________
2 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).

2 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).

Or. en



AM\1176403BG.docx PE635.311v01-00

BG Единство в многообразието BG

7.2.2019 A8-0050/3

Изменение 3
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
Член 1 - точка 3

Предложение за резолюция Изменение

3. При изпълнението на функциите, 
посочени в Договорите и в настоящия 
регламент, омбудсманът не може да се 
намесва в дела пред съдилищата, нито 
може да поставя под въпрос 
обосноваността на съдебно решение или 
компетентността на съда да се 
произнесе с решение.

3. При изпълнението на функциите, 
посочени в Договорите и в настоящия 
регламент, омбудсманът не може да 
провежда разследвания, когато 
предполагаемите факти са били 
предмет на съдебно разследване, нито 
може да поставя под въпрос 
обосноваността на съдебно решение или 
компетентността на съда да се 
произнесе с решение.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

7.2.2019 A8-0050/4

Изменение 4
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
Член 2 – точка 7

Предложение за резолюция 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 ѝ, резултатите от 
всички извършени преди това от него 
проверки се изпращат в архив.

7. Омбудсманът няма право да 
взема решение, докато е висящо 
съдебно производство, нито по 
отношение на фактите, представени 
в приключило съдебно производство; 
Въпреки това Омбудсманът има 
право да отправя препоръки, когато 
установи, че дадена институция не 
прилага правилно съдебно решение и 
това има последствия в смисъл на 
лоша администрация.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/5

Изменение 5
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
Член 2 – точка 8

Предложение за резолюция Изменение

8. До омбудсмана не може да се 
подават жалби във връзка с 
трудовоправни отношения между 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза и техните 
длъжностни лица или други служители, 
освен ако са изчерпани всички 
възможности за подаване на молби и 
жалби по вътрешно-административен 
ред, и по-специално процедурите по 
член 90 от Правилника за длъжностните 
лица на Европейския съюз и Условията 
за работа на другите служители на 
Европейския съюз, установени в 
Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) 
№ 259/684 на Съвета (Правилника за 
длъжностните лица) и са изтекли 
сроковете за отговор от страна на 
съответната институция, орган, служба 
или агенция.

8. До омбудсмана не може да се 
подават жалби, с изключение на случаи 
на сексуален тормоз, във връзка с 
трудовоправни отношения между 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза и техните 
длъжностни лица или други служители, 
освен ако са изчерпани всички 
възможности за подаване на молби и 
жалби по вътрешно-административен 
ред, и по-специално процедурите по 
член 90 от Правилника за длъжностните 
лица на Европейския съюз и Условията 
за работа на другите служители на 
Европейския съюз, установени в 
Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) 
№ 259/684 на Съвета (Правилника за 
длъжностните лица) и са изтекли 
сроковете за отговор от страна на 
съответната институция, орган, служба 
или агенция.

_________________ _________________
4 ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1. 4 ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.
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BG Единство в многообразието BG

7.2.2019 A8-0050/6

Изменение 6
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
Член 2 – точка 9

Предложение за резолюция Изменение

9. Омбудсманът информира 
жалбоподателя възможно най-бързо за 
действията, които е предприел по 
отношение на жалбата.

9. Омбудсманът уведомява 
жалбоподателя възможно най-скоро и 
не по-късно от двадесет работни дни 
след жалбата за предприетите от него 
мерки.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

7.2.2019 A8-0050/7

Изменение 7
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
Член 3 – точка 3 – параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

По искане на омбудсмана длъжностните 
лица и другите служители на 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза свидетелстват за 
факти, които се отнасят до текуща 
проверка, която омбудсманът извършва. 
Те се изказват от името на своята 
институция, орган, служба или 
агенция. Те остават обвързани със 
задълженията, произтичащи от 
съответните норми, на които са 
подчинени.

По искане на омбудсмана длъжностните 
лица и другите служители на 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза свидетелстват за 
факти, които се отнасят до текуща 
проверка, която омбудсманът извършва. 
Омбудсманът обработва тези 
свидетелски показания, като спазва 
необходимостта за поверителност.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

7.2.2019 A8-0050/8

Изменение 8
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
Член 3 – точка 4

Предложение за резолюция Изменение

4. Доколкото националното 
законодателство позволява, 
компетентните органи на държавите 
членки, по искане на омбудсмана или по 
своя собствена инициатива, бързо му 
предават всяка информация или 
документ, които могат да помогнат за 
изясняване на случаи на лоша 
администрация от страна на 
институциите, органите, службите или 
агенциите на Съюза. Когато такава 
информация или документ са обхванати 
от националното законодателство 
относно обработката на поверителна 
информация или от разпоредби, които 
възпрепятстват съобщаването ѝ, 
съответната държава членка може да 
разреши на омбудсмана да има достъп 
до тази информация или документ, при 
условие че омбудсманът се ангажира да 
ги разглежда в съгласие с компетентния 
орган, издал документа. Във всички 
случаи се предоставя описание на 
документа.

4. Компетентните органи на 
държавите членки, по искане на 
омбудсмана или по своя собствена 
инициатива, бързо му предават всяка 
информация или документ, които могат 
да помогнат за изясняване на случаи на 
лоша администрация от страна на 
институциите, органите, службите или 
агенциите на Съюза. Когато такава 
информация или документ са обхванати 
от националното законодателство 
относно обработката на поверителна 
информация или от разпоредби, които 
възпрепятстват съобщаването ѝ, 
съответната държава членка може да 
разреши на омбудсмана да има достъп 
до тази информация или документ, при 
условие че омбудсманът се ангажира да 
ги разглежда в съгласие с компетентния 
орган, издал документа. Във всички 
случаи се предоставя описание на 
документа.
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BG Единство в многообразието BG

7.2.2019 A8-0050/9

Изменение 9
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
Член 3 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

Член 3a
Омбудсманът и неговите служители 
разглеждат жалбите, свързани с 
искания 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 решение 
относно оповестяването или 
предоставянето по друг начин на 
достъп до посочените документи, 
което съответната институция, 
агенция или орган осигуряват в 
рамките на сроковете, предвидени в 
Регламент (ЕО) № 1049/2001.
Ако съответната институция не се 
съобрази с препоръката да оповести 
посочените документи, тя трябва 
надлежно да мотивира отказа си. В 
такъв случай, Омбудсманът 
информира жалбоподателя относно 
наличните средства за правна 
защита, включително процедурите, 
които са предвидени за отнасяне на 
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случая до Съда на Европейския съюз.
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