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1. Европейският омбудсман, избран от Европейския парламент, е оправомощен да
получава жалби от всеки гражданин на Съюза или от всяко физическо или юридическо
лице, с пребиваване или седалище в някоя от държавите-членки, относно случаи на
лошо администриране в действията на институциите, органите, службите или
агенциите на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнение на
неговите функции. Той разглежда жалбите и изготвя доклад по тях.
В съответствие със своите функции омбудсманът извършва разследвания, които счита
за обосновани, или по собствена инициатива, или въз основа на жалби, които са му
били отправени пряко или с посредничеството на член на Европейския парламент,
освен в случаите, когато твърденията в жалбите са предмет или са били предмет на
съдебно производство. В случаите, когато омбудсманът е установил случай на лошо
администриране, той сезира въпросната институция, орган, служба или агенция, която
разполага със срок от три месеца, за да представи своето становище. Омбудсманът
впоследствие предава доклад до Европейския парламент и до заинтересованата
институция, орган, служба или агенция. Лицето, което е подало жалбата, се информира
за резултата от тези разследвания.
Омбудсманът представя ежегоден доклад до Европейския парламент относно
резултатите от разследванията.
2. Омбудсманът се избира след избора на Европейския парламент за срока на мандата
на парламента. Мандатът му може да бъде подновяван.
Омбудсманът може да бъде освободен от длъжност от Съда, по искане на Европейския
парламент, ако не отговаря на условията, необходими за изпълняването на неговите
задължения или ако е извършил сериозно нарушение.
3. Омбудсманът изпълнява функциите си при пълна независимост. При изпълнение на
своите задължения той не изисква, нито получава инструкции от никое правителство,
институция, орган, служба или агенция. По време на своя мандат омбудсманът не може
да упражнява никаква друга платена или неплатена професионална дейност.
4. Европейският парламент, като действа чрез регламенти, по своя собствена
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инициатива, в съответствие със специална законодателна процедура, приема
правилата и общите условия, отнасящи се до изпълнението на функциите на
Омбудсмана, след като поиска становището на Комисията и след одобрението на
Съвета.
Консолидирани текстове на Договора за Европейския Съюз и на Договора за
функционирането на Европейския Съюз - Консолидиран текст на Договора за
Европейския Съюз - Консолидиран текст на Договора за функционирането на
Европейския съюз - Протоколи - Приложения - Декларации, приложени към
заключителния акт на Междуправителствената конференция, която прие Договора от
Лисабон подписан на 13 декември 2007 г. - Таблици на съответствието

2

