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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация  

 *** Процедура на одобрение  

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него.  

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно позицията по предложението за регламент на Европейския парламент и 

на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на 

Европейска агенция за морска безопасност 

(COM(2015)0667 – C8–0404/2015 – 2015/0313(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и 

Съвета (COM(2015)0667), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението в Парламента (C8–0404/2015), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 16 март 2016 г.1, 

– след консултация с Комитета на регионите, 

– като взе предвид член 59 и член 50, параграф 1, от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм, както и 

становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 

работи (A8–0215/2016), 

1. приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на 

Комисията; 

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да 

внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Съвета, на Комисията, както 

и на националните парламенти. 

 

                                                 
1 Все още непубликувано в Официален вестник. 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ 
И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ 

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция по 

морска безопасност 

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) 

Докладчик по становище: Артис Пабрикс 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения: 

Изменение 1 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 1406/2002 

Член 2б  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Агенцията, в сътрудничество с 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана и с Европейската 

агенция за контрол на рибарството, 

оказва подкрепа на националните 

органи, изпълняващи функции по 

брегова охрана на национално равнище 

и на равнището на Съюза, и, когато е 

целесъобразно, на международно 

равнище, посредством: 

1. Агенцията, в сътрудничество с 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана и с Европейската 

агенция за контрол на рибарството, 

оказва подкрепа на националните 

органи, изпълняващи функции по 

брегова охрана на национално равнище 

и на равнището на Съюза, и, когато е 

целесъобразно, на международно 

равнище, посредством: 

a)  споделяне на информация, 

получена въз основа на обединяване и 

анализиране на наличните данни от 

a)  споделяне на информация, 

получена въз основа на обединяване и 

анализиране на наличните данни от 
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корабните докладни системи и други 

информационни системи, 

администрирани от агенциите или 

достъпни за тях в съответствие със 

съответните им правни основания и без 

да се засяга собствеността на държавите 

членки върху данните; 

корабните докладни системи и други 

информационни системи, 

администрирани от агенциите или 

достъпни за тях в съответствие със 

съответните им правни основания и без 

да се засяга собствеността на държавите 

членки върху данните; 

б) предоставяне на услуги за 

наблюдение и комуникация въз основа 

на най-новите технологии, в това число 

спътникова и наземна инфраструктура и 

датчици, инсталирани на всякакъв вид 

платформи , например дистанционно 

управляеми летателни системи; 

б) предоставяне на услуги за 

наблюдение и комуникация въз основа 

на най-новите технологии, в това число 

спътникова и наземна инфраструктура и 

датчици, инсталирани на всякакви 

видове платформи; 

в) изграждане на капацитет 

посредством изготвянето на насоки, 

препоръки и най-добри практики, както 

и чрез подпомагане на обучението и 

обмена на персонал, с оглед 

подобряване на обмена на информация 

и сътрудничеството при изпълнение 

на функциите по брегова охрана; 

в) изграждане на капацитет 

посредством изготвянето на насоки, 

препоръки и най-добри практики, както 

и чрез осигуряване на обучение и на 

обмен на персонал; 

 ва) засилване на обмена на 

информация и на сътрудничеството 

относно функциите по брегова охрана 

и нововъзникващите рискове в 

морската област; 

г) споделяне на капацитета, 

включително планиране и 

осъществяване на многоцелеви 

операции и споделяне на активи и други 

възможности в междусекторен и 

трансграничен аспект. 

г) споделяне на капацитета, 

включително планиране и 

осъществяване на многоцелеви 

операции и споделяне на активи и други 

възможности в междусекторен и 

трансграничен аспект. 

2. Условията за сътрудничеството 

на Агенцията с Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана и с 

Европейската агенция за контрол на 

рибарството в сферата на функциите по 

брегова охрана се определят в работно 

споразумение в съответствие с 

финансовите правила, приложими за 

агенциите. 

2. Условията за сътрудничеството 

на Агенцията с Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана и с 

Европейската агенция за контрол на 

рибарството в сферата на функциите по 

брегова охрана се определят в работно 

споразумение в съответствие със 

съответните им мандати и  с 

финансовите правила, приложими за 

агенциите. 

3. Комисията може да приеме под 

формата на препоръка практическо 

ръководство за европейското 

3. Комисията може да приеме под 

формата на препоръка практическо 

ръководство за европейското 
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сътрудничество в сферата на функциите 

по брегова охрана, което да съдържа 

насоки, препоръки и най-добри 

практики за обмен на информация и 

сътрудничество на национално 

равнище, на равнището на Съюза и на 

международно равнище.“ 

сътрудничество в сферата на функциите 

по брегова охрана, което да съдържа 

насоки, препоръки и най-добри 

практики за обмен на информация и 

сътрудничество на национално 

равнище, на равнището на Съюза и на 

международно равнище.“ 
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