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Изменение 9
Costas Botopoulos

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Статут на омбудсмана Изменение

2. Институциите и органите на 
Общността са длъжни да предоставят 
поисканата от омбудсмана информация, 
както и да му осигурят достъп до 
съответните досиета. Те могат да 
отказват да направят това само въз 
основа на надлежно аргументирани 
съображения за поверителност.

2. Институциите и органите на 
Общността са длъжни да предоставят 
поисканата от омбудсмана информация, 
както и да му осигурят достъп до 
съответните досиета. Ако поисканата 
информация е поверителна или 
досието съдържа поверителни 
документи или сведения, 
заинтересованата институция или 
орган информира омбудсмана, който е 
задължен да не разпространява 
въпросните сведения или документи.
В случай на документ, който има 
чувствителен характер по смисъла на 
член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001, омбудсманът гарантира, 
че с него работят само лица от 
неговата служба, които са били 
надлежно упълномощени за това.

Or. en

Обосновка

Възможно е настоящата формулировка да намали доверието на гражданите към 
действията на омбудсмана и следва да бъде заличена. Допълнителният текст 
подчертава необходимостта от запазване на поверителност и защита на 
чувствителните документи.
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Изменение 10
Giuseppe Gargani, Riccardo Ventre

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Статут на омбудсмана Изменение

2. Институциите и органите на 
Общността са длъжни да предоставят 
поисканата от омбудсмана информация, 
както и да му осигурят достъп до 
съответните досиета. Те могат да 
отказват да направят това само въз 
основа на надлежно аргументирани 
съображения за поверителност.

2. Институциите и органите на 
Общността са длъжни да предоставят 
поисканата от омбудсмана информация, 
както и да му осигурят достъп до 
съответните досиета. Настоящият 
параграф не нарушава прилагането на 
правилата за изключенията, 
предвидени в член 4 от Регламент 
(ЕО) № 1049/2001, както и 
вътрешните правилници на Съвета, 
Парламента и Комисията относно 
достъпа до техните собствени 
документи.

Or. it

Обосновка

Изменението се стреми към запазването на правилата за изключенията от 
прилагането на принципа на достъп до документите на институциите, по аналогия 
както с разпоредбите относно прилагането на този принцип на общностно равнище, 
така и с правилата в тази връзка, приети в много държави-членки, в които 
функционира службата на омбудсмана. Неконтролираният достъп до документи 
може да има отрицателни последствия върху законодателната, договорната и 
политическата дейност на институциите, по-специално при липсата на специфични 
мерки във връзка с работата с чувствителни документи.

Изменение 11
Costas Botopoulos

Предложение за решение
Член 5

Статут на омбудсмана Изменение

Доколкото това може да способства за 
постигането на по-голяма ефективност 
на проверките и по-добрата защита на 

Доколкото това може да способства за 
постигането на по-голяма ефективност 
на проверките и по-добрата защита на 
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правата и интересите на 
жалбоподателите, омбудсманът може да 
сътрудничи с аналогични органи в 
някои държави-членки, при условие че 
спазва приложимото национално 
законодателство. Омбудсманът не може 
да изисква по този начин документи, до 
които не би имал достъп съгласно член 
3.

правата и интересите на 
жалбоподателите, омбудсманът може да 
сътрудничи с аналогични органи в 
някои държави-членки, при условие че 
спазва приложимото национално 
законодателство. Омбудсманът не може 
да изисква по този начин документи, до 
които не би имал достъп съгласно член 
3. При същите условия омбудсманът 
може да сътрудничи с други 
институции за насърчаването и 
закрилата на основните права.

Or. en

Обосновка

Изменението се стреми да даде възможност на омбудсмана за сътрудничество също 
така с други национални и международни институции, които работят в областта на 
основните права. Терминът „основни права“ е по-общ, като обхваща също така 
понятието „права на човека“ и е в съответствие с настоящата практика и с 
Хартата за основните права, в която са залегнали правото на гражданите на добра 
администрация и правото им на жалба пред Европейския омбудсман.
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