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Изменение 16

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) По различни поводи Съветът посочи, 
че системата, създадена по програмата 
„Галилео“, е система за граждански 
цели, която е под граждански контрол, 
т.е. тя е реализирана съгласно стандарти 
за граждански цели на базата на 
изискванията за такива цели, и е под 
контрола на институциите на Съюза.

(3) По различни поводи Съветът посочи, 
че системата, създадена по програмата 
„Галилео“, е система за граждански 
цели, която е под граждански контрол, 
т.е. тя е реализирана съгласно стандарти 
за граждански цели на базата на 
изискванията за такива цели, и е под 
контрола на институциите на Съюза.
Изразява загриженост относно 
факта, че понастоящем 
Европейската комисия посочва, че 
отбраната ще бъде секторът, в 
който несъмнено ще бъде използвано 
най-голямото количество приемници 
за PRS и че, с изключение на 
Обединеното кралство и Германия, 
всички държави-членки планират 
приложения на PRS в сектора на 
националната си отбрана; изразява 
съжаление относно факта, че в 
продължение на много години както 
Съветът, така и Комисията 
отричаха възможността 
използването на PRS за военни цели 
да вземе превес, но изглежда, че това 
сега се превръща в реалност.

Or. en

Обосновка

Since the late 90ies the European Commission communicated to the Council, European 
Parliament and the wider public, that Galileo and its different services is designed for purely 
civilian use. In its 2000 Communication the Commission stated that “Galileo is a non-
military programme. Its coverage is global and it provides three services” (page 40). Also in 
the context of Public Regulated Services the 2000 Commission Communication remained 
silent: “Of particular concern are applications intended for air and sea navigation, the 
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management and regulation of road and rail traffic, the emergency services, road tolls, 
controlled access to towns and cities, transport of dangerous substances, carriage and 
monitoring of dangerous persons, humanitarian operations and, lastly, the registration of 
black boxes” (page 13).In 2011, the Commission continued to promote the idea that Galileo 
is designed for “civil use” (page 2). But from Commission document COM(2010) 550 final 
and the charts on pages 6 and 7 it now becomes clear that military use is the dominant 
element within PRS and that, with the exception of two member states all European nations 
seek to use PRS for defence and by far the most PRS receivers will be purchased by member 
states' armed forces.

Изменение 17
Sabine Lösing

Предложение за решение
Съображение 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) По различни поводи Съветът посочи, 
че системата, създадена по програмата 
„Галилео“, е система за граждански
цели, която е под граждански контрол, 
т.е. тя е реализирана съгласно стандарти 
за граждански цели на базата на 
изискванията за такива цели, и е под 
контрола на институциите на Съюза.

(3) По различни поводи Съветът посочи, 
че системата, създадена по програмата 
„Галилео“, е система за граждански 
цели, която е под граждански контрол, 
т.е. тя е реализирана съгласно стандарти 
за граждански цели на базата на 
изискванията за такива цели, и е под 
контрола на институциите на Съюза, 
следователно системата „Галилео“и
в частност PRS  не бива да бъде 
използвана за военни цели и по-
специално за мисии и операции на 
Европейска политика за сигурност и 
отбрана

Or. en

Обосновка

Това изменение изтъква цивилния характер на системата „Галилео“ и изключва 
военната й употреба, в частност на PRS.

Изменение 18
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Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 3 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3 б) Важно е да се отбележи, че 
услугите, предоставяни от PRS, 
могат да играят важна роля за 
различни оръжейни системи, особено 
що се отнася до навигация и 
управление, и следователно е важно 
Европейската комисия, Съветът, 
Европейската служба за външна 
дейност и държавите-членки на ЕС 
да действат в съответствие с 
Договора за космическото 
пространство от 1967 г. и 
държавите-членки на ЕС и 
Европейската служба за външна 
дейност да полагат повече усилия по 
отношение на евентуалното 
преразглеждане на международната 
правна рамка или, като алтернатива, 
по отношение на нов договор, който 
да отчете технологичния напредък 
от 60-те години на миналия век насам 
и ефективно да предотврати 
надпревара във въоръжаването в 
космическото пространство.

Or. en

Обосновка

Considering  that PRS will mainly be used by member states' armed forces as stated in 
COM(2010) 550 final pages 6 and 7, PRS and the Galileo program need to be put in the 
perspective of the 1967 Outer Space Treaty as satellites and receivers may play a part in 
complex weapons systems. The EU should not follow the examples of the USA, Russia and 
China, all of which possess satellite based weapons systems or are in the process of creating 
such capabilities and contribute to an arms race in the outer space, which is not in 
accordance with the spirit of the 1967 Treaty. Moreover, the EU should play a part in the 
creation of an international legal instrument that addresses current technical developments 
and prevents the further militarisation of space.
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Изменение 19

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Измежду различните услуги, 
предлагани от европейските системи за 
спътникова навигация, PRS е услугата, 
която е и най-защитена, и с най-
чувствително съдържание. Тя трябва да 
осигурява на своите ползватели 
непрекъснатост дори в условията на 
най-сериозни кризи. Последиците от 
нарушаването на правилата по 
отношение на сигурността при 
използването на услугата не са 
ограничени до съответния потребител, 
но се разпростират потенциално и върху 
другите потребители. Ето защо 
използването и управлението на PRS 
налагат обща отговорност на 
държавите-членки за сигурността на 
Европейския съюз и за тяхната 
собствена сигурност. В този контекст 
достъпът до PRS трябва да бъде строго 
ограничен до определени категории 
потребители, подлежащи на постоянен 
контрол.

(4) Измежду различните услуги, 
предлагани от европейските системи за 
спътникова навигация, PRS е услугата, 
която е и най-защитена, и с най-
чувствително съдържание. Тя трябва да 
осигурява на своите ползватели 
непрекъснатост дори в условията на 
най-сериозни кризи. Това е възможно 
единствено при условие, че може да 
бъде технически премахната 
възможността за големите играчи в 
областта на космическото 
пространство и навигацията, като 
Съединените американски щати и 
Китайската народна република да 
променят, прекъсват или дори 
разрушат „Галилео“ или неговите 
компоненти. Последиците от 
нарушаването на правилата по 
отношение на сигурността при 
използването на услугата не са 
ограничени до съответния потребител, 
но се разпростират потенциално и върху 
другите потребители. Ето защо 
използването и управлението на PRS 
налагат обща отговорност на 
държавите-членки за сигурността на 
Европейския съюз и за тяхната 
собствена сигурност. В този контекст 
достъпът до PRS трябва да бъде строго 
ограничен до определени категории 
потребители, подлежащи на постоянен 
контрол.

Or. en
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Обосновка

Под въпрос е дали ЕС има политическия и технологичен капацитет да гарантира 
"непрекъснатост на услугата" при кризисни ситуации, тъй като е добре известно, че 
поне САЩ е в състояние сериозно да блокира сигналите на системата на ЕС.

Изменение 20
Petru Constantin Luhan

Предложение за решение
Съображение 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) По принцип Съюзът и държавите-
членки трябва да направят всичко 
необходимо, за да гарантират 
безопасността и сигурността на 
системата, създадена по програмата 
„Галилео“, и на технологиите и 
оборудването за PRS, за да се избегне 
използването на излъчените за PRS 
сигнали от страна на физически или 
юридически лица, които не притежават 
разрешение за целта, и за да се 
предотврати враждебното използване на 
PRS по отношение на Съюза и 
държавите-членки.

(8) По принцип Съюзът и държавите-
членки трябва да направят всичко 
необходимо, за да гарантират 
безопасността и сигурността на 
системата, създадена по програмата 
„Галилео“, и на технологиите и 
оборудването за PRS, за да се избегне 
използването на излъчените за PRS 
сигнали от страна на физически или 
юридически лица, които не притежават 
разрешение за целта, и за да се 
предотврати враждебното използване на 
PRS по отношение на Съюза и 
държавите-членки. Следователно 
следва да бъде въведена европейска 
система за контрол.

Or. ro

Изменение 21
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Предложение за решение
Съображение 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В това отношение е важно 
държавите-членки да установят
санкциите, приложими при неспазване 

(9) В това отношение е важно 
Комисията да установи
административните мерки, 
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на задълженията, произтичащи от 
настоящото решение, и да следят за 
прилагането на тези санкции. Те трябва 
да бъдат ефективни, съразмерни и 
възпиращи.

приложими при неспазване на 
задълженията, произтичащи от 
настоящото решение, като в същото 
време държавите-членки определят 
приложимите санкции при 
нарушения на националните 
разпоредби, действащи по силата на 
настоящото решение. Държавите-
членки следят за прилагането на тези 
санкции и административни мерки.
Във всички случаи 
административните мерки и 
санкциите трябва да бъдат ефективни, 
съразмерни и възпиращи. При налагане 
на административни мерки и 
санкции, следва да бъде гарантирано 
правото на обжалване за обвиненото 
лице или организация. 

Or. en

Изменение 22

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Също така Съветът има функция в 
управлението на PRS чрез прилагането 
на Съвместно действие 
2004/552/ОВППС на Съвета от 12 юли 
2004 г. за някои аспекти на 
експлоатацията на европейската 
спътникова радионавигационна система, 
свързани със сигурността на 
Европейския съюз, от една страна, и 
чрез одобрението на международните 
споразумения, с които се дава 
разрешение на трета държава или 
международна организация да използва 
PRS, от друга страна.

(12) Също така Съветът има функция в 
управлението на PRS чрез прилагането 
на Съвместно действие 
2004/552/ОВППС на Съвета от 12 юли 
2004 г. за някои аспекти на 
експлоатацията на европейската 
спътникова радионавигационна система, 
свързани със сигурността на 
Европейския съюз, от една страна, и 
чрез одобрението на международните 
споразумения, с които се дава 
разрешение на трета държава или 
международна организация да използва 
PRS, от друга страна. Следва да се 
отбележи, че управлението на 
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сигурността остава неясно в случай 
на непосредствено нападение от 
враждебна държава или недържавен 
участник срещу Европейския съюз, 
неговите държави-членки или страни 
партньори, използващи PRS или други 
услуги на „Галилео“. Съвместно 
действие 2004/552/ОВППС следва да 
бъде изменено с цел да предоставя по-
подробна информация относно 
въпроса дали върховният 
представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката 
на сигурност/заместник-председател 
на Комисията има правото да 
прекъсва или съществено да изменя 
услугата без по-нататъшни 
консултации в случай на 
непосредствена заплаха.

Or. en

Обосновка

Процедурите за вземане на решения, посочени в Съвместно действие 2004/552/ОВППС 
не са уместни при ситуации, в които се изисква незабавна реакция.  Необходимост за 
незабавни действия може да възникне в случай, когато враждебна държава или 
недържавен участник използва откраднат приемник за управление на ракета носител 
на оръжие за масово унищожение или най-малкото т. нар. „мръсна бомба“.

Изменение 23
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за решение
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) По отношение на производството и 
сигурността на приемниците, 
задължителните изисквания към 
сигурността налагат тази функция да се 
повери само на държава-членка, които 
използва PRS, или на предприятия, 
установени на територията на някоя 

(13) По отношение на производството и 
сигурността на приемниците, 
задължителните изисквания към 
сигурността налагат тази функция да се 
повери понастоящем само на държава-
членка, която е определила 
компетентен орган за PRS, или на 
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държава-членка, която използва PRS. 
Освен това субектът, който произвежда 
приемници, трябва да притежава 
надлежно предварително разрешение от 
страна на Европейската агенция за 
ГНСС, създадена с Регламент (ЕО) № 
хххх/20109, и да спазва правилата, 
определени от органа по акредитацията, 
създаден в рамките на посочената 
агенция. Компетентните органи за PRS 
трябва да осъществяват постоянен 
контрол за спазването на стандартите 
относно акредитацията, установени от 
органа по акредитацията, и на 
конкретните технически изисквания, 
произтичащи от минималните общи 
стандарти.

предприятия, установени на 
територията на някоя държава-членка, 
която е определила компетентен 
орган за PRS. Освен това субектът, 
който произвежда приемници, трябва да 
притежава надлежно предварително 
разрешение от страна на Европейската 
агенция за ГНСС, създадена с Регламент 
(ЕО) № хххх/20109, и да спазва 
правилата, определени от органа по 
акредитацията, създаден в рамките на 
посочената агенция. Компетентните 
органи за PRS трябва да осъществяват 
постоянен контрол за спазването на 
стандартите относно акредитацията, 
установени от органа по акредитацията, 
и на конкретните технически 
изисквания, произтичащи от 
минималните общи стандарти.

Or. en

Изменение 24

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 2 – параграф 7 – тире 1  а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

- държавата, която не е членка, или 
международната организация, спазва 
всички осем критерия на Кодекса на 
ЕС за поведение при износ на оръжие, 
включен в Общата позиция 
2008/944/ОВППС на Съвета от 8 
декември 2008 г., определяща общи 
правила за режим на контрол върху 
износа на военни технологии и 
оборудване, и
___________
1 ОВ L 335 от 13.12.2008 г., стр. 99.
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Or. en

Обосновка

Износът на технологии и компоненти на "Галилео", необходими за използването на 
PRS, следва да бъде в строго съответствие с осемте критерия на т. нар. Кодекс на 
ЕС за поведение при износ на оръжие, тъй като PRS може да играе важна роля за 
редица сложни оръжейни системи.

Изменение 25
Zuzana Roithová

Предложение за решение
Член 2 – параграф 7 – тире 2 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

държавата, която не е членка, или 
международната организация, зачита 
демокрацията, правовата държава, 
универсалността и неделимостта на 
правата на човека и на основните 
свободи, защитата на религиозната 
вяра, зачитането на човешкото 
достойнство, принципите на 
равенство и солидарност и 
зачитането на принципите на 
Устава на Организацията на 
обединените нации и на 
международното право.

Or. en

Обосновка

Необходимо е държавите, които не са членки, както и международните организации 
да получават достъп до PRS единствено когато зачитат основните принципи, 
основаващите се на разпоредбите в Глава І от Дял V на Договора за Европейския съюз, 
тъй като не бива да се допуска злоупотреба с PRS  от страна на трети страни с 
репресивни, тоталитарни или авторитарни режими.
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Изменение 26
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за решение
Член 4 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако данни относно PRS са били 
оповестени на трети лица, които не 
притежават разрешение за целта, 
Комисията започва проучване,
информира Съвета и Парламента за 
резултатите от разследването си и 
приема мерки, чрез които да се 
отстранят последствията от това 
неправомерно оповестяване.

3. Ако данни относно PRS са били 
оповестени на трети лица, които не 
притежават разрешение за целта, 
Комисията предприема необходимите 
мерки, за да гарантира 
прекратяването на нарушаването и:

а) информира създателя на 
информацията;

 б) извършва оценка на 
потенциалните вреди, причинени на 
интересите на ЕС или на държавите-
членки;

в) предприема необходимите мерки за 
предотвратяване на повторно 
нарушение; и
г) уведомява съответните органи за 
предприетите действия.

Or. en

Изменение 27
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Предложение за решение
Член 5 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Санкции Санкции и административни мерки

Or. en
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Изменение 28
Zuzana Roithová

Предложение за решение
Член 5 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят 
санкциите, приложими при нарушения 
на националните разпоредби, които са 
приети в съответствие с настоящото 
решение. Те трябва да бъдат 
ефективни, съразмерни и възпиращи.

Държавите-членки определят санкциите 
и административните мерки, 
приложими при нарушения на 
националните разпоредби, които са 
приети в съответствие с настоящото 
решение.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да имат правото да въвеждат предварително не само 
санкции въз основа на наказателното право, но също така и административни мерки.

Изменение 29
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Предложение за решение
Член 5 - параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията определя какви 
административни мерки са 
приложими при нарушаване на 
разпоредбите на настоящото 
решение от страна на ползвателите 
на PRS.

Or. en
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Изменение 30
Zuzana Roithová

Предложение за решение
Член 5 - параграф 1 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до трети държави или 
международни организации, 
санкциите и административните 
мерки в случай на нарушение ще 
бъдат предвидени в споразумението, 
упоменато в член 2, параграф 7.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение добавя важния елемент на административните мерки, наред 
със санкциите за споразуменията с трети държави и международни организации.

Изменение 31
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Предложение за решение
Член 5 - параграф 1 в (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Санкциите и административните 
мерки са ефективни, пропорционални 
и възпиращи. Застрашаването на 
сигурността на системата може да 
доведе до отмяна на разрешението за 
достъп. При налагане на санкции и 
административни мерки, правото на 
обжалване на обвиненото лице или 
организация бива гарантирано. 

Or. en
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Изменение 32
Zuzana Roithová

Предложение за решение
Член 6 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В качеството на субект, който 
експлоатира центъра за сигурност, 
посочен в член 16, буква а), подточка ii) 
от Регламент (ЕО) № 683/2008 (наричан 
по-нататък „центърът за сигурност“), 
Европейската агенция за ГНСС може да 
бъде определена от страна на участник в 
PRS за компетентен орган за PRS.

4. В качеството на субект, който 
експлоатира центъра за сигурност, 
посочен в член 16, буква а), подточка ii) 
от Регламент (ЕО) № 683/2008 (наричан 
по-нататък „центърът за сигурност“), 
Европейската агенция за ГНСС може да 
бъде определена от страна на участник в 
PRS за компетентен орган за PRS.
Европейската агенция за ГНСС 
функционира в качеството на
компетентен орган за PRS за Съвета, 
Комисията и агенциите на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 33
Zuzana Roithová

Предложение за решение
Член 6 - параграф 7 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7 a. Компетентните органи за PRS 
редовно докладват на Комисията и на
Европейската агенция за ГНСС 
относно спазването на минималните 
общи стандарти.

Or. en
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Изменение 34
Zuzana Roithová

Предложение за решение
Член 6 - параграф 7 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7 б. Всяка година Комисията, с 
помощта на Европейската агенция за 
ГНСС, докладва на Парламента и 
Съвета относно спазването на 
минималните общи стандарти от 
страна на Компетентните органи за 
PRS.

Or. en

Изменение 35
Zuzana Roithová

Предложение за решение
Член 6 - параграф 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Когато компетентен орган за PRS не 
спазва минималните общи стандарти, 
Комисията може да изиска от този орган 
да използва техническите средства на 
Европейската агенция за ГНСС.

Не се отнася до българския текст.

Or. cs

Обосновка

Настоящето изменение се отнася единствено за чешкия превод.
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Изменение 36
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за решение
Член 8 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка, която 
използва PRS, може сама да произвежда 
или да възложи на предприятия, 
установени на територията на държава-
членка, която използва PRS, 
производството на приемниците за PRS 
и на свързаните модули за сигурност. 
Съветът или Комисията могат да 
възложат на държава-членка, която 
използва PRS, или на предприятия, 
установени на територията на държава-
членка, която използва PRS, 
производството на приемниците за PRS 
и на свързаните модули за сигурност.

1. Всяка държава-членка, която е 
определила компетентен орган за 
PRS, може сама да произвежда или да 
възложи на предприятия, установени на 
територията на държава-членка, която е 
определила компетентен орган за 
PRS, производството на приемниците за 
PRS и на свързаните модули за 
сигурност. Съветът или Комисията 
могат да възложат на държава-членка, 
която е определила компетентен 
орган за PRS, или на предприятия, 
установени на територията на държава-
членка, която е определила 
компетентен орган за PRS, 
производството на приемниците за PRS 
и на свързаните модули за сигурност.

Or. en

Изменение 37
Zuzana Roithová

Предложение за решение
Член 8 - параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Във всеки един момент органът по 
акредитацията на сигурността на 
европейските системи за спътникова 
навигация може да отнеме от субект по 
първи параграф разрешението, което му 
е предоставил за производството на 
приемниците за PRS и на свързаните 
модули за сигурност, ако се установи, че 
предвидените в параграф 3 мерки не са 
били спазени.

5. Във всеки един момент органът по 
акредитацията на сигурността на 
европейските системи за спътникова 
навигация може да отнеме от субект по 
първи параграф разрешението, което му 
е предоставил за производството на 
приемниците за PRS и на свързаните 
модули за сигурност, ако се установи, че 
предвидените в параграф 3 мерки не са 
били спазени. Решението за отнемане 
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на разрешението подлежи на 
обжалване. В случай, че става въпрос 
за излагане на опасност на 
сигурността на системата, 
вследствие минали, настоящи или 
евентуални действия на субект по 
първи параграф, процедурата за 
обжалване няма суспензивно 
действие. 

Or. en

Обосновка

Поради стандартните принципи на европейското законодателство, от централно 
значение е всяко обвинено физическо или юридическо лице да има право на обжалване 
на решението за отнемане на разрешение; подобна процедура по обжалване обаче не 
бива да има суспензивно действие, когато става дума за съображения за сигурност.

Изменение 38
Petru Constantin Luhan

Предложение за решение
Член 8 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Системите и модулите трябва да 
бъдат гъвкави, за да могат да 
отговарят на непрестанно 
нарастващите с времето нужди.

Or. ro

Изменение 39
Zuzana Roithová

Предложение за решение
Член 10 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Самият факт, че на територията на трета 
държава е инсталирана референтна 

Самият факт, че на територията на трета 
държава е инсталирана референтна 
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станция, която съдържа оборудване за 
PRS и принадлежи към системата, 
създадена по програмата „Галилео“, не е 
основание за считането на тази държава 
за ползвател на PRS. Заедно със 
съответната трета държава Комисията 
определя реда и условията за 
приемането и функционирането на 
референтната станция с оборудване за 
PRS.

станция, която съдържа оборудване за 
PRS и принадлежи към системата, 
създадена по програмата „Галилео“, не е 
основание за считането на тази държава 
за ползвател на PRS. Заедно със 
съответната трета държава Комисията 
определя реда и условията за 
приемането и функционирането на 
референтната станция с оборудване за 
PRS. Тези подробни правила включват 
възможността за достъп до 
референтната станция с цел 
упражняването на контрол от 
страна на съответните европейски 
органи. 

Or. en

Обосновка

Европейските органи за контрол следва да разполагат с гарантиран достъп до 
референтната станция в трети държави с цел упражняването на контрол.

Изменение 40
Zuzana Roithová

Предложение за решение
Член 11 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Финансиране

Комисията, с помощта на 
държавите-членки, предлага 
подходящия модел на финансиране за 
PRS. Комисията докладва 
финансовата рамка на Европейския 
парламент и на Съвета. Този доклад
излага подробно точните разходи за 
покриване на PRS.

Or. en
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Изменение 41
Zuzana Roithová

Предложение за решение
Член 11 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11б
Консултации и прехвърляне на 

правомощия
Комисията определя условията, при 
които Европейската агенция за ГНСС 
може във възможно най-кратки 
срокове да бъде включена в процесите 
на вземане на решения относно PRS. 
При необходимост Комисията се 
консултира с Европейската агенция 
за ГНСС относно всички свързани с 
PRS въпроси; Комисията прехвърля 
вързаните с PRS правомощия на 
Европейската агенция за ГНСС във 
възможно най-кратки срокове, но 
единствен, ако тези правомощия 
могат да бъдат ефективно 
упражнявани по този начин.

Or. en

Изменение 42
Sabine Lösing

Предложение за решение
Член 14 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от два месеца от датата на 
уведомяването Европейският парламент 
и Съветът могат да формулират 
възражения срещу делегирания акт. По 
инициатива на Европейския парламент 
или Съвета този срок се удължава с 

1. В срок от два месеца от датата на 
уведомяването Европейският парламент 
и Съветът могат да формулират 
възражения срещу делегирания акт. По 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета този срок се удължава с 
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един месец. два месеца.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение коригира удължаването на срока, в който Европейският 
парламент и Съветът  могат да представят възражения срещу делегиран акт, 
прието на второ четене на външните финансови инструменти.

Изменение 43
Zuzana Roithová

Предложение за решение
Приложение - точка 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При инцидент по непредпазливост, 
засягащ сигурността на PRS, като от 
най-голямо значение е кражбата или 
загубата на приемник, всеки 
компетентен орган за PRS прави 
необходимото, за да установи и 
отстрани последиците от този 
инцидент и да го докладва пред 
центъра за сигурност.

6. При събитие, засягащо сигурността 
на PRS, като от най-голямо значение е 
кражбата или загубата на приемник, 
всеки компетентен орган за PRS прави 
необходимото, за да установи и 
отстрани последиците от това събитие
и да го докладва пред центъра за 
сигурност.

Or. en

Обосновка

Думата "събитие" съответства по-добре на законодателния текст и обхваща случаи 
на предумишлени и непредумишлени действия.

Изменение 44
Zuzana Roithová

Предложение за решение
Приложение 1 - точка 6 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При инцидент по непредпазливост, 
засягащ сигурността на PRS, като от 
най-голямо значение е кражбата или 
загубата на приемник, всеки 
компетентен орган за PRS прави 
необходимото, за да установи и 
отстрани последиците от този 
инцидент и да го докладва пред 
центъра за сигурност.

6. При събитие, засягащо сигурността 
на PRS, като от най-голямо значение е 
кражбата или загубата на приемник, 
всеки компетентен орган за PRS прави 
необходимото, за да установи и 
отстрани последиците от това събитие
и да го докладва пред центъра за 
сигурност.

Or. cs

Обосновка

Настоящето изменение се отнася предимно за чешкия превод.

[English translator’s note: In the Czech text of the Commission proposal, the first use of the 
term ‘incident’ in point 6 is preceded by the word ‘unintentional’.] In the light of the fact that 
theft, which is an intentional criminal act, is mentioned in the list of incidents, the term 
‘incident’ [or in Czech ‘unintentional incident’] is not an appropriate expression. With a view 
also to the other language versions, it would be more appropriate to use the term ‘event’, 
which is consistent with the rest of the legislative text and covers both intentional and 
unintentional acts.


