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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 

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; 

a)  споделяне на информация, 

получена въз основа на обединяване и 

анализиране на наличните данни от 

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 

в) изграждане на капацитет 

посредством изготвянето на насоки, 

препоръки и най-добри практики, както 

и чрез осигуряване на обучение и на 

обмен на персонал; 
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и сътрудничеството при изпълнение 

на функциите по брегова охрана; 

 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 

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.“ 

3. Комисията може да приеме под 

формата на препоръка практическо 

ръководство за европейското 

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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