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Изменение 45
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) По отношение на избягването и 
управлението на конфликти на 
интереси е изключително важно 
Агенцията да си създаде и да 
поддържа репутация на 
безпристрастност, почтеност и 
високи професионални стандарти. За 
тази цел следва да се предприемат 
мерки, за да се гарантира, че 
решенията не могат да бъдат 
повлияни от интереси, които са в 
конфликт с ролята на Агенцията 
като орган, служещ на Съюза като 
цяло, или от частни интереси или 
връзки на който и да било член на 
персонала на Агенцията или 
командирован национален експерт, 
или на който и да било член на 
Административния съвет или на 
Съвета за акредитация на 
сигурността, които създават или 
могат потенциално да създадат 
конфликт с правилното изпълнение 
на официалните задължения на 
въпросното лице. Поради тази 
причина Административният съвет 
следва да приеме изчерпателни 
правила относно този въпрос, като 
вземе предвид препоръките, 
отправени от Сметната палата в 
специалния ѝ доклад № 15 от 2012 г.

Or. en

Изменение 46
Евжен Тошеновски
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Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) На 10 декември 2010 г. 
представителите на държавите 
членки, свикани на 
Междуправителствена конференция, 
взеха решение седалището на 
Агенцията да бъде разположено в 
Прага. Приемното споразумение 
между Чешката република и 
Агенцията влезе в сила на 
9 август 2012 г. Приемното 
споразумение, както и други 
специфични договорености (като 
например споразумението за наем и 
пакетът за възнагражденията на 
служителите), следва да се считат за 
напълно съответстващи на 
настоящия регламент; следователно 
не следва да е необходимо те да бъдат 
изменяни.

Or. en

Изменение 47
Бела Ковач

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 912/2010
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията може да взема решения 
относно установяването на местни 
управления в държавите членки с тяхно 
съгласие, както и в трети държави, 
участващи в работата на Агенцията в 
съответствие с член 23.

3. Агенцията може да взема решения 
относно установяването на местни 
управления в държавите членки с тяхно 
съгласие, както и в трети държави 
(като се вземе предвид съгласието 
им), участващи в работата на Агенцията 
в съответствие с член 23.

Or. en
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Изменение 48
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а)
Регламент (ЕС) № 912/2010
Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) от петима представители, назначени 
от Комисията,

б) от двама представители, назначени от 
Комисията,

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се поддържа баланс на правомощията между всички институции. 
Правилото за вземане на решения на Административния съвет, посочено в член 5, 
параграф 6, е изменено (абсолютно мнозинство вместо мнозинство от две трети), 
като следователно броят на представителите, назначени от Комисията, следва да 
бъде намален. Освен това общият подход на Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно децентрализираните агенции включва двама представители от 
Комисията като общо правило.

Изменение 49
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а)
Регламент (EС) № 912/2010
Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) от петима представители, назначени 
от Комисията,

б) от двама представители, назначени от 
Комисията,

Or. fr

Изменение 50
Клод Тюрмес
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а)
Регламент (ЕС) № 912/2010
Член 5 – параграф 2 – алинея 1a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на Административния 
съвет се назначават с оглед на 
техните познания за задачите на 
Агенцията, като се вземат под 
внимание съответните управленски, 
административни и бюджетни 
умения. Европейският парламент, 
Комисията и държавите членки се 
стремят да насърчават равенството 
между половете и да постигнат 
балансирано представителство на 
мъжете и жените в 
Административния съвет.

Or. en

Изменение 51
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (EС) № 912/2010
Член 6 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) одобрява договореностите, 
посочени в член 23, параграф 2, след 
одобрението от страна на Съвета за 
акредитация на сигурността, посочен 
в член 11, относно въпросите, 
отнасящи се до глава III;

Or. fr
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Изменение 52
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (EС) № 912/2010
Член 6 – параграф 2 – буква дб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) приема процедурите за приемане и 
преразглеждане на системите по 
отношение на развитието и 
бъдещите поколения на системата 
EGNOS и системата, създадена от 
програмата „Галилео“;

Or. fr

Изменение 53
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (EС) № 912/2010
Член 6 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) дава мнение на изпълнителния 
директор по споразуменията за 
делегиране, сключвани между 
Комисията и Агенцията по силата на 
член [15, параграф 1, буква г)] от 
Регламент [бъдещ регламент за ГНСС], 
преди подписването им;

з) одобрява, по предложение на 
изпълнителния директор, 
споразуменията за делегиране, 
сключвани между Комисията и 
Агенцията по силата на член [15, 
параграф 1, буква г)] от Регламент 
[бъдещ регламент за ГНСС], преди 
подписването им;

Or. fr

Изменение 54
Катрин Тротман
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (EС) № 912/2010
Член 6 – параграф 2 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) одобрява, по предложение на 
изпълнителния директор, работните 
договорености между Европейската 
агенция за ГНСС и Европейската 
космическа агенция, посочени в 
член [15, параграф 1в] на [бъдещия 
регламент за ГНСС];

Or. fr

Изменение 55
Бела Ковач

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 912/2010 
Член 6 – параграф 2 – буква иа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) приема кодекс за поведение на 
своите служители;

Or. en

Изменение 56
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (EС) № 912/2010 
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Административният съвет назначава 
изпълнителния директор и може да 

Административният съвет назначава 
изпълнителния директор и може да 



AM\1003791BG.doc 9/20 PE519.568v01-00

BG

продължи или да прекрати срока на 
неговите правомощия в съответствие с 
член 15б, параграф 4. Той упражнява 
дисциплинарен контрол върху 
изпълнителния директор.

продължи или да прекрати срока на 
неговите правомощия в съответствие с 
член 15б, параграфи 3 и 4. Той 
упражнява дисциплинарен контрол 
върху изпълнителния директор.

Or. fr

Изменение 57
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (EС) № 912/2010 
Член 8 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. подготвя работните 
договорености между Европейската 
агенция за ГНСС и Европейската 
космическа агенция, посочени в 
член [15, параграф 1в] на [бъдещия 
регламент за ГНСС], и ги предоставя 
на Административния съвет съгласно 
член 6, параграф 2, буква за).

Or. fr

Изменение 58
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (EС) № 912/2010 
Член 8 – точка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. подготвя доклад за напредъка по 
отношение на изпълнението на 
годишната работна програма за всяко 
заседание на Административния 
съвет, включително, също така, 
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изготвената от председателя на 
Съвета за акредитация на 
сигурността глава в съответствие с 
член 11а, параграф 1, буква в).

Or. fr

Изменение 59
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (EС) № 912/2010 
Член 8 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. гарантира, че Агенцията, в качеството 
си на оператор на ЦНСГ, е в състояние 
да изпълнява указанията, давани въз 
основа на Съвместно действие 
2004/552/ОВППС;

7. гарантира, че Агенцията, в качеството 
си на оператор на ЦНСГ, е в състояние 
да изпълнява указанията, давани въз 
основа на Съвместно действие 
2004/552/ОВППС и на определената за 
нея роля съгласно член 6 от 
Решение № 1104/2011/ЕС;

Or. fr

Изменение 60
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (EС) № 912/2010 
Член 8 – точка 7а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. гарантира потока на 
съответната информация, по-
специално по отношение на 
въпросите на сигурността, между 
различните органи на Агенцията.

Or. fr
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Изменение 61
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (EС) № 912/2010 
Член 8 – точка 7б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. осведомява Комисията относно 
позицията на Агенцията по 
отношение на потенциалните 
технически и оперативни 
характеристики, необходими за 
осъществяването на развитието на 
системите, посочено в член [13, 
параграф 3, буква ва)] на [бъдещия 
регламент за ГНСС], по-специално по 
отношение на определянето на 
бъдещите задачи и фазата на 
проектиране в съответствие с 
член 13 и изследователските 
дейности в подкрепа на това 
развитие; гарантира, че по време на 
фазата на проектиране и фазата на 
разгръщане на новото поколение 
космически сегмент, Агенцията се 
основава, при необходимост, на 
уменията на Европейската 
космическа агенция;

Or. fr

Изменение 62
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (EС) № 912/2010 
Член 8а – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В многогодишната програма на 
Агенцията, посочена в член 6, 
параграф 2, буква а), се предвиждат 
действията, които Агенцията трябва да 
изпълни по време на периода, обхванат 
от многогодишната финансова рамка, 
предвидена в член 312 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
включително действията, свързани с 
международните отношения и 
предоставянето на информация, за 
които тя отговаря. В програмата се 
определят човешките и финансовите 
ресурси, предназначени за всяка 
дейност. Тя взема предвид резултата от 
оценките, посочени в член 26.

В многогодишната програма на 
Агенцията, посочена в член 6, 
параграф 2, буква а), се предвиждат 
действията, които Агенцията трябва да 
изпълни по време на периода, обхванат 
от многогодишната финансова рамка, 
предвидена в член 312 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
включително действията, свързани с 
международните отношения и 
предоставянето на информация, за 
които тя отговаря. В програмата се 
определят общото стратегическо 
планиране, етапите, очакваните 
резултати, ключовите области на 
изпълнение и ключовите показатели 
за изпълнение и бюджетното 
планиране, включително човешките и 
финансовите ресурси, предназначени за 
всяка дейност. Тя взема предвид 
резултата от оценките, посочени в 
член 26.

Or. fr

Изменение 63
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (EС) № 912/2010 
Член 8а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На базата на многогодишната работна 
програма, в посочената в член 6, 
параграф 2, буква б) годишна работна 
програма се предвиждат действията, 
които Агенцията трябва да изпълни през 
следващата година, включително 
действията, свързани с международните 
отношения и предоставянето на 

На базата на многогодишната работна 
програма, в посочената в член 6, 
параграф 2, буква б) годишна работна 
програма се предвиждат действията, 
които Агенцията трябва да изпълни през 
следващата година, включително 
действията, свързани с международните 
отношения и предоставянето на 
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информация, за които тя отговаря. В 
програмата се определят човешките и 
финансовите ресурси, предназначени за 
всяка дейност. За сведение в нея се 
включват задачите, които Комисията, 
при необходимост, е делегирала на 
Агенцията в съответствие с член [15, 
параграф 1, буква г)] от Регламент 
(бъдещ регламент за ГНСС).

информация, за които тя отговаря. В 
програмата се определят човешките и 
финансовите ресурси, предназначени за 
всяка дейност. За сведение в нея се 
включват задачите, които Комисията, 
при необходимост, е делегирала на 
Агенцията в съответствие с член [15, 
параграф 1, буква г)] от Регламент 
(бъдещ регламент за ГНСС). В 
работната програма се включват 
подходящи показатели за 
изпълнението, позволяващи 
извършването на ефективна оценка 
на очакваните резултати.

Or. fr

Изменение 64
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕС) № 912/2010
Член 8а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В общия годишен доклад, посочен в 
член 8, буква е), се прави преглед на
изпълнението на работните програми 
на Агенцията.“

3. В годишния доклад, посочен в член 6, 
буква е), се включва информация 
относно:

а) изпълнението на многогодишните и 
годишните работни програми, 
включително с оглед на показателите 
за изпълнение;
б) бюджета и политиката за 
персонала;
в) системите за управление и 
вътрешен контрол на Агенцията;

г) отпечатъка на Агенцията върху 
околната среда и нейните мерки за 
опазване на околната среда;
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д) констатациите от вътрешните и 
външните одити;
е) последващите действия във връзка 
с препоръките на одита и 
препоръката за освобождаване от 
отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета;
ж) декларацията за достоверност на 
изпълнителния директор.
Годишният доклад е обществено 
достъпен.

Or. en

Изменение 65
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (EС) № 912/2010 
Член 8а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В общия годишен доклад, посочен в 
член 8, буква е), се прави преглед на 
изпълнението на работните програми на 
Агенцията.“ 

В общия годишен доклад, посочен в 
член 8, буква е), се прави преглед на 
изпълнението на работните програми на 
Агенцията, включително чрез 
въвеждането на показателите за 
изпълнение, посочени в 
параграфи 1 и 2. Той включва също 
така преразглеждане на постигнатия 
напредък по отношение на 
въвеждането на системите за 
управление и техниките, посочени в 
член [12 д)] на [бъдещия регламент за 
ГНСС].“

Or. fr

Изменение 66
Катрин Тротман
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7а (нова)
Регламент (EС) № 912/2010 
Член 10 – буква в – бележка под линия

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Бележката под линия на член 10, 
буква в) се заменя със следния текст:
I. Решение 2011/292/ЕС на Съвета 
относно правилата за сигурност за 
защита на класифицирана 
информация на ЕС. Правилата на 
Комисията относно сигурността са 
посочени в приложението към 
Решение 2001/844/EО, ЕОВС, Евратом 
на Комисията от 29 ноември 2001 г. 
за изменение на нейния процедурен 
правилник (ОВ L 317, 3.12.2001 г., 
стр. 1).

Or. fr

Изменение 67
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а) (нова)
Регламент (EС) № 912/2010 
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) В член 11 параграф 1 се заменя със 
следния текст:
„1. В рамките на Агенцията се 
създава Съвет за акредитация на 
сигурността на европейските ГНСС 
(наричан по-нататък „Съвет за 
акредитация на сигурността“). Що се 
отнася до европейските ГНСС, 
Съветът за акредитация на 
сигурността е независимият орган, 
отговорен за всички задачи на органа 
за акредитация на сигурността, 
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посочен в съответните разпоредби 
относно сигурността, приложими за 
Съвета и Комисията.“

Or. fr

Изменение 68
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква аа)
Регламент (EС) № 912/2010 
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) В член 11 параграф 2 се заменя със 
следния текст:
„2. Съветът за акредитация на 
сигурността изпълнява задачите, 
възложени на Агенцията, по 
отношение на акредитацията на 
сигурността съгласно член 16, 
буква а), подточка i) от 
Регламент (ЕО) № 683/2008 и е 
оправомощен да взема решения 
относно акредитацията на 
сигурността, както е предвидено в 
настоящия член, по-специално по 
отношение на прегледа и одобрението 
на документи, свързани със 
сигурността, по-специално 
правилника за специфичните за 
системите и услугите изисквания за 
сигурност (документи, наречени 
„ПССУИС“), както и тези, 
приложими към отговорните органи 
за публично регулирани услуги 
(документи, наречени „споразумение 
за предоставяне на мандат и услуги“ 
(СПМУ), одобрението на 
стратегията за акредитация на 
сигурността и изстрелването на 
спътници, разрешението за 
експлоатация на системите в 
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различните им конфигурации и в 
рамките на различните услуги, които 
предлагат, разрешението за 
експлоатация на наземните станции, 
и по-специално на станциите за 
наблюдение, разположени в трети 
държави, както и разрешението за 
производство на приемници, 
съдържащи технологиите на 
публично регулираните услуги и 
техните компоненти.“

Or. fr

Изменение 69
Бела Ковач

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 912/2010
Член 15а – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Кодексът за поведение има за цел 
да гарантира най-високите 
стандарти на поведение, 
професионализъм и отчетност на 
всички служители.
Негови водещи принципи са 
безпристрастност, почтеност, 
откритост, прилежност, честност, 
отчетност и уважение на 
длъжностните лица при изпълнение 
на служебните им задължения.
Кодексът за поведение се основава на 
два водещи принципа:
1. Най-високи стандарти на 
ефективност, компетентност и 
почтеност
2. Отчетност на служителите, 
изпълняващи ръководни функции, 
които не прилагат стандартите на 
поведение
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Or. en

Обосновка

Той определя какви следва да са принципите, които се прилагат по отношение на
служителите.

Изменение 70
Фиона Хол

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕС) № 912/2010
Член 22а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изпълнителният директор, както и 
длъжностните лица, временно 
командировани от държавите членки и 
от Комисията, представят декларация за 
ангажименти и декларация за интереси, 
в която се заявява отсъствието на 
каквито и да било преки или косвени 
интереси, които биха могли да се считат 
за накърняващи тяхната независимост. 
Декларациите се представят в писмена 
форма при встъпване в длъжност, а в 
случай че настъпят промени в личното 
им положение, се представя нова 
декларация.

1. Членовете на Административния 
съвет и на Съвета за акредитация на 
сигурността, изпълнителният 
директор, както и длъжностните лица, 
временно командировани от държавите 
членки и от Комисията, представят 
декларация за ангажименти и 
декларация за интереси, в която се 
заявява отсъствието или наличието на 
каквито и да било преки или косвени 
интереси, които биха могли да се считат 
за накърняващи тяхната независимост. 
Тези декларации са точни и пълни. 
Декларациите се представят в писмена 
форма при встъпване в длъжност, а в 
случай че настъпят промени в личното 
им положение, се представя и 
своевременно се актуализира нова 
декларация.

Or. en

Изменение 71
Фиона Хол

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
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Регламент (ЕС) № 912/2010
Член 22а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Външните експерти, участващи в ad 
hoc работни групи, обявяват в писмен 
вид, преди всяко събрание, в което 
участват, интересите, които биха 
могли да се считат за накърняващи 
тяхната независимост по отношение на 
точките в дневния ред.

2. Членовете на Административния 
съвет и на Съвета за акредитация на 
сигурността, изпълнителният 
директор, както и командированите 
национални експерти и външните 
експерти, участващи в ad hoc работни 
групи, обявяват точно и пълно в 
писмен вид, преди всяко събрание, в 
което участват, отсъствието или 
наличието на интереси, които биха 
могли да се считат за накърняващи 
тяхната независимост по отношение на 
точките в дневния ред, и се въздържат 
от участие в обсъждането и 
гласуването на тези точки.

Or. en

Изменение 72
Фиона Хол

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕС) № 912/2010
Член 22а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Административният съвет и Съветът 
за акредитация на сигурността 
въвеждат политика, която позволява 
да се избягват конфликтите на 
интереси.“

3. Административният съвет и Съветът 
за акредитация на сигурността 
определят в своя процедурен 
правилник практическите условия за 
правилото за декларацията за 
интереси, посочена в параграфи 1 и 2, 
както и управлението на конфликтите 
на интереси.“

Or. en
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Изменение 73
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно през 2016 г. и на всеки пет
години след това Комисията извършва 
оценка на Агенцията, отнасяща се по-
специално до въздействието от нейната 
дейност, до нейната ефективност, 
правилно функциониране, методи на 
работа, нужди и до използването на 
поверените й ресурси. Тази оценка 
включва по-специално разглеждането на 
евентуална промяна в задачите на 
Агенцията и на финансовото отражение 
на подобна промяна.

1. Най-късно през 2016 г. и на всеки 
три години след това Комисията 
извършва оценка на Агенцията, 
отнасяща се по-специално до 
въздействието от нейната дейност, до 
нейната ефективност, правилно 
функциониране, методи на работа, 
нужди и до използването на поверените 
ѝ ресурси. Тази оценка включва по-
специално разглеждането на евентуална 
промяна в задачите на Агенцията и на 
финансовото отражение на подобна 
промяна.

Or. ro


