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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0050/22

Изменение 22
Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Димитриос 
Пападимулис, Барбара Спинели, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Палома 
Лопес Бермехо, София Сакорафа, Анхела Валина, Хелмут Шолц, Костас 
Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL
Фабио Масимо Касталдо, Елеонора Еви

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 – член 1 - параграф 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 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. Омбудсманът 
може да встъпва по дела пред Съда на 
Европейския съюз (Съд на ЕС) в 
съответствие с член 40 от Статута 
на Съда на Европейския съюз.
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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0050/23

Изменение 23
Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Димитриос 
Пападимулис, Барбара Спинели, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Палома 
Лопес Бермехо, София Сакорафа, Анхела Валина, Хелмут Шолц, Костас 
Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL
Фабио Масимо Касталдо, Елеонора Еви

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 – член 2 - параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. Всеки гражданин на Съюза или 
всяко физическо или юридическо лице с 
местопребиваване или седалище в 
държава – членка на Съюза, може да 
подаде до омбудсмана, пряко или с 
посредничеството на член на 
Европейския парламент, жалба във 
връзка със случай на лоша 
администрация в действията на 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза, с изключение на 
Съда на Европейския съюз при 
изпълнение на неговите съдебни 
функции. Омбудсманът информира 
заинтересованата институция, орган, 
служба или агенция непосредствено 
след като е бил сезиран с жалба.

2. Всеки гражданин на Съюза или 
всяко физическо или юридическо лице с 
местопребиваване или седалище в 
държава – членка на Съюза, може да 
подаде до омбудсмана, пряко или с 
посредничеството на член на 
Европейския парламент, жалба във 
връзка със случай на лоша 
администрация в действията на 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза, с изключение на 
Съда на Европейския съюз при 
изпълнение на неговите съдебни 
функции. Омбудсманът информира 
заинтересованата институция, орган, 
служба или агенция непосредствено 
след като е бил сезиран с жалба, като 
спазва стандартите на ЕС за защита 
на данните.
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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0050/24

Изменение 24
Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Димитриос 
Пападимулис, Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа, Анхела Валина, Хелмут 
Шолц, Костас Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL
Фабио Масимо Касталдо, Елеонора Еви

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 – член 2 - параграф 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. Когато Омбудсмана, поради 
висящо или приключило съдебно 
производство, отнасящо се до 
представените пред него факти, може 
да спре разглеждането на жалбата 
или може да отправи временни 
препоръки, резултатите от всички 
проведени до този момент проверки 
могат да се представят поверително 
и при поискване от компетентния 
орган.
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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0050/25

Изменение 25
Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Димитриос 
Пападимулис, Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа, Анхела Валина, Хелмут 
Шолц, Костас Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL
Фабио Масимо Касталдо, Елеонора Еви

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 – член 2 - параграф 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) 
№ 259/68 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 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) 
№ 259/68 на Съвета (Правилника за 
длъжностните лица) и са изтекли 
сроковете за отговор от страна на 
съответната институция, орган, служба 
или агенция без отговор, или 
процедурите са явно неоснователни, 
или друго лице, работещо за 
институция на Съюза не може да се 
възползва от съответните процедури 
поради своя статут. Специални 
изключения могат да се предвидят и 
за случаи на тормоз, по-специално 
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случаи на сексуален тормоз.
__________________ __________________
4 ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1. 4 ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

Or. en



AM\1176395BG.docx PE635.311v01-00

BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0050/26

Изменение 26
Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Димитриос 
Пападимулис, Барбара Спинели, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Палома 
Лопес Бермехо, София Сакорафа, Анхела Валина, Хелмут Шолц, Костас 
Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL
Фабио Масимо Касталдо, Елеонора Еви

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 – член 3 – параграф 2 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

2а. Омбудсманът може да участва 
в структуриран и редовен диалог с 
институциите и да организира 
обществени консултации, преди да 
представи препоръки или на всеки 
последващ етап, както и 
систематично да анализира и оценява 
напредъка на засегнатата 
институция и да изказва 
допълнителни препоръки;
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6.2.2019 A8-0050/27

Изменение 27
Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Димитриос 
Пападимулис, Барбара Спинели, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Палома 
Лопес Бермехо, София Сакорафа, Анхела Валина, Хелмут Шолц, Костас 
Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL
Фабио Масимо Касталдо, Елеонора Еви

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 – член 3 – параграф 3 – алинея 1

Предложение за резолюция Изменение

Институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза предоставят на 
омбудсмана поисканата от него 
информация и му осигуряват достъп до 
съответните досиета. Достъпът до 
класифицирана информация или 
документи 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 предоставят на 
омбудсмана поисканата от него 
информация и му осигуряват достъп до 
съответните досиета. Достъпът до 
класифицирана информация или 
документи подлежи на спазването на 
правилата относно обработването на 
поверителна информация от съответната 
институция, орган, служба или агенция 
на Съюза или на ангажимент за 
поверителност.
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6.2.2019 A8-0050/28

Изменение 28
Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Димитриос 
Пападимулис, Барбара Спинели, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Палома 
Лопес Бермехо, София Сакорафа, Анхела Валина, Хелмут Шолц, Костас 
Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL
Фабио Масимо Касталдо, Елеонора Еви

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 – член 3 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Предложение за резолюция Изменение

Задълженията, свързани с 
чувствителни документи, не 
възпрепятстват способността на 
Омбудсмана да изпълнява ефективно 
своите задължения и функции.
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