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SHORT JUSTIFICATION

In order to ensure that it is able to function democratically, the European Union has always 
needed the legitimisation of its citizens – and this is all the more the case as it expands. Such 
legitimisation directly depends on a number of factors, including confidence in a secure and 
evolving system of values which uphold the fundamental rights of European citizens.

A historic milestone has been reached in the process of European integration insofar as the 
need for communication between the Union and European citizens has become clearer than 
ever. First and foremost, this means that the European Union is required to take on board the 
concerns of its citizens and succeed in reassuring them that its institutions are constantly 
endeavouring to meet their expectations. In order to be credible, such endeavours must keep 
step with historic developments and the fresh requirements which must be met as a result to 
ensure the harmonious functioning of the Union.

The institutional structure of the European Union is fashioned so as to reflect and conform to 
the dual basic principle of 'Union of States and Union of Peoples'. The institutions of the 
Union represent both the States and the people. The European Parliament is only one of the 
institutions representing the people. The primary objective of the European Ombudsman, as 
an institution governed by the rule of law, is to ensure correct conduct by the institutions and 
bodies of the European Union in their dealings with members of the public, showing due 
respect for them and thereby strengthening their confidence in these institutions and bodies 
and in the European edifice as a whole, wherever possible.

The proposals relating to the review of the decision of the European Parliament 
94/262/ECSC, EC, Euratom of 9 March 1994 on the regulations and general conditions 
governing the performance of the Ombudsman's duties as incorporated into Annex X to the 
Rules of Procedure of Parliament1acquire particular significance in the light of the above 
observations. Insofar as these modifications effectively equip the Ombudsman to function as 
required by European Union primary legislation, it is important that they be adopted.

                                               
1  OJ L 113, 4.5.1994, p. 15. Decision amended by the Decision of the European Parliament of 14 March 2002, 
2002/262/EC, ECSC, Euratom (OJ L 92, 9.4.2002, p. 13).
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по конституционни въпроси да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. Встъпване във висящи съдебни дела

Като взема предвид разпоредбите относно статута (член 40, параграф 2) и правилника 
за дейността (член 93) на Съда на Европейските общности, възможността 
доказателствата да се предават на Съда може само да улесни процеса на правно 
разследване.Това в никакъв случай не може да се счита за намеса, тъй като след като се 
подаде молба, Съдът сам решава дали да използва показанията или не. В противен 
случай това би било равносилно на поставяне под въпрос на разумността на решението 
на Съда;

2. Достъп до документи

Достъпът до всички документи, без изключение, които са притежание на институциите 
на Общността, дава възможност да се гарантира, че омбудсманът е възможно най-добре 
информиран и следователно в позиция да прави по-уместни препоръки, като по този 
начин защитава по-ефективно отделните граждани. Освен това, омбудсманът при 
никакви обстоятелства няма право да огласява съдържанието на тези документи;

3. Показания, дадени от длъжностни лица на институции на Общността

По отношение на свидетелските показания, дадени от длъжностни лица и други 
служители на европейските институции съгласно инструкциите на техните 
администрации, формулировката на съответната разпоредба заплашва да урони 
авторитета на институциите на Общността, създавайки впечатлението, че те крият 
нещо и пренебрегвайки факта, че те са или следва да бъдат в служба на гражданите.
Длъжностните лица следва да бъдат обвързани само от съответните разпоредби на 
Правилника за длъжностните лица на Европейските общности;

4. Информация относно факти, свидетелстващи за извършването на престъпление 
по  наказателното право

Ако омбудсманът разкрие факти, свидетелстващи за извършването на престъпление по  
наказателното право, той не може обосновано да отхвърли възможността да уведоми 
отговорната институция на Общността или дори да отнесе въпроса на вниманието на 
Службата за борба с измамите, доколкото това помага за гарантиране на повишена 
ефективност при подвеждане под отговорност и правораздаване;

5. Сътрудничество в областта на правата на човека

Сътрудничеството с институции, които защитават основните права, следва да е 
възможно и се подразбира. Независимо от това следва да се подчертае, че такова 
сътрудничество следва да се осъществява при условията съгласно член 5 от решението 
на Парламента относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на 
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