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Изменение 1
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава Комисията и 
държавите-членки да изготвят 
методи и критерии, въз основа на 
които на равнището на Европейския 
съюз би могъл да бъде съставен  
неограничителен списък на 
химическите и биологични агенти и 
на токсичните вещества, 
представляващи особена опасност за 
сигурността  (например критерии, 
свързани с икономическите загуби, с 
щетите, нанесени на околната среда, 
с токсичността, с възможността за 
разпространение и т.н.); 

Or. en

Изменение 2
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. насърчава най-напредналите 
държави-членки в областта на 
вътрешната сигурност, въпреки нейното 
чувствително и извънредно национално 
естество, да обменят информация, 
технологии и инфраструктура, за да се 
избегне дублиране и по този начин да се 
постигне синхронно взаимодействие с
европейска значимост;

2. насърчава най-напредналите 
държави-членки в областта на 
вътрешната сигурност, въпреки нейното 
чувствително и извънредно национално 
естество, да обменят информация, 
технологии и инфраструктура и да 
започнат съвместно стратегически 
проекти, за да се избегне разпиляване 
и  дублиране, и по този начин да се 
постигне синхронно взаимодействие с 
европейска значимост; призовава 
Комисията и Съвета да създадат и 
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актуализират редовно база данни с 
наличните в държавите-членки 
медицински мерки за 
противодействие, за да се отговори на 
ХБРЯ инциденти, да 
благоприятстват за поделянето на 
съществуващия капацитет и да 
координират рентабилна политика за 
придобиване на гореспоменатите 
мерки за противодействие;

Or. fr

Изменение 3
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. настоява да бъдат прилагани 
подходящи гаранции и мерки за 
сигурност в рамките на 
обработването на общите за 
държавите-членки бази данни и на 
чувствителните данни от научни 
изследвания, тъй като подход, 
насочен към сигурността на данните, 
ще благоприятства за засилването на 
сътрудничеството и споделянето на 
информация между органите и 
организациите на държавите-членки;

Or. en

Изменение 4
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. призовава за установяване на 
европейски стандарти за качество и 
безопасност и за разработване на 
европейска система за сертифициране 
на оборудване и технологии за ХБРЯ 
сигурност;

3. призовава за установяване и 
прилагане на процедури и на 
европейски стандарти за качество и 
безопасност, както и за разработване на 
европейска система за сертифициране 
на оборудване и технологии за ХБРЯ 
сигурност;

Or. en

Изменение 5
Michèle Rivasi

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава за установяване на 
европейски стандарти за качество и 
безопасност и за разработване на 
европейска система за сертифициране 
на оборудване и технологии за ХБРЯ 
сигурност;

3. призовава за установяване на 
европейски стандарти за качество и 
безопасност на оборудването и за 
разработване на европейска система за 
сертифициране на оборудване и 
технологии за ХБРЯ сигурност;

Or. fr

Изменение 6
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава за създаването, в 
сътрудничество с Европол, на база 
данни, съдържаща всички ХБРЯ 
вещества, която ще позволи отблизо 
да се контролират търговията и 
трафикът на тези вещества;
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Or. en

Изменение 7
Michèle Rivasi

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. припомня, че излагането на ХБРЯ 
вещество не е безвредно и може да 
представлява риск за здравето;

Or. fr

Изменение 8
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава, че рисковете, 
свързани с търговията с химически 
вещества по интернет, трябва да 
бъдат предмет на по-обширни научни 
изследвания и че трябва да бъдат 
предприети специфични действия; 

Or. en

Изменение 9
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
европейска промишлена политика в 

4. подчертава необходимостта от 
европейска промишлена политика в 
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областта на гражданската сигурност в 
Европа, като се има предвид 
фрагментацията на този пазар; 
препоръчва по-голяма подкрепа за МСП
и стимулиране на сътрудничеството
между европейските дружества; изисква 
появата на глобално управление, което 
да е в състояние да поеме отговорност 
за проектите по ХБРЯ сигурността като 
цяло;

областта на гражданската сигурност в 
Европа, като се има предвид 
фрагментацията на този пазар;
препоръчва по-голяма подкрепа за 
МСП/МСИ, които създават 
значителна част от иновациите в 
Седмата рамкова програма за научни 
изследвания и развитие/Сигурност, и 
стимулиране на сътрудничеството (по-
специално трансгранично) между 
европейските дружества; изисква 
появата на глобално управление, което 
да е в състояние да поеме отговорност 
за проектите по ХБРЯ сигурността като 
цяло, обхващащо целия жизнен цикъл 
на ХБРЯ  заплаха (предотвратяване, 
откриване и реагиране);  призовава 
Комисията да предложи стратегия 
за разработване на промишлеността 
за биологична защита в Европа;

Or. fr

Изменение 10
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
европейска промишлена политика в 
областта на гражданската сигурност в 
Европа, като се има предвид 
фрагментацията на този пазар; 
препоръчва по-голяма подкрепа за МСП
и стимулиране на сътрудничеството 
между европейските дружества; изисква 
появата на глобално управление, което 
да е в състояние да поеме отговорност 
за проектите по ХБРЯ сигурността като 
цяло;

4. подчертава необходимостта от 
европейска промишлена политика в 
областта на гражданската сигурност в 
Европа, като се има предвид 
фрагментацията на този пазар; 
препоръчва по-голяма подкрепа за 
МСП/МСИ, които представляват 
основният двигател на иновациите и 
подема на икономиката, и 
стимулиране на сътрудничеството 
между европейските дружества; изисква 
появата на глобално управление, което 
да е в състояние да поеме отговорност 
за проектите по ХБРЯ сигурността като 
цяло;
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Or. en

Изменение 11
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава Комисията и 
държавите-членки да насърчават 
промишлеността да замени 
високорисковите химикали с по-слабо 
рискови алтернативни продукти, 
когато е възможно и осъществимо от 
икономическа гледна точка; 

Or. en

Изменение 12
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията, при работата си 
по категоризацията на списъците на 
ХБРЯ материали да отчита 
въздействието върху европейската 
промишленост, по-конкретно в 
химическия и биологичния сектор;

5. призовава Комисията, при работата си 
по категоризацията на списъците на 
ХБРЯ материали, да отчита 
въздействието върху европейската 
промишленост, по-конкретно в 
химическия и биологичния сектор, за да 
се избегне въвеждане на 
регламентиране със санкциониращо 
въздействие за европейската 
промишленост;

Or. fr
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Изменение 13
Michèle Rivasi

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията, при работата си 
по категоризацията на списъците на 
ХБРЯ материали да отчита 
въздействието върху европейската 
промишленост, по-конкретно в 
химическия и биологичния сектор;

5. призовава Комисията, при работата си 
по категоризацията на списъците на 
ХБРЯ материали, да отчита 
въздействието върху европейската 
промишленост;

Or. fr

Изменение 14
Michèle Rivasi

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта от 
продължаване на финансирането на 
научноизследователската и развойна 
дейност; приканва да се разработят 
приложни изследвания с европейско 
измерение и да се пуснат в ход големи 
демонстрационни програми;

6. призовава да се разработят приложни 
изследвания с европейско измерение по 
отношение на сигурността на 
съоръженията с оглед опазване на 
населението и околната среда;

Or. fr

Изменение 15
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта от 
продължаване на финансирането на 

6. подчертава необходимостта от 
продължаване на общностното 
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научноизследователската и развойна 
дейност; приканва да се разработят 
приложни изследвания с европейско 
измерение и да се пуснат в ход големи 
демонстрационни програми;

финансиране на 
научноизследователската и развойна 
дейност в областта на ХБРЯ 
сигурност; призовава да се разработят 
приложни изследвания с европейско 
измерение и да се пуснат в ход големи 
демонстрационни програми; насърчава 
създаването на експертни центрове, 
специализирани в ХБРЯ заплахи и 
мобилността на изследователите;

Or. fr

Изменение 16
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта от 
продължаване на финансирането на 
научноизследователската и развойна 
дейност; приканва да се разработят 
приложни изследвания с европейско 
измерение и да се пуснат в ход големи 
демонстрационни програми; 

6. подчертава необходимостта от 
продължаване на финансирането на 
научноизследователската и развойна
дейност чрез Седмата и следващите 
рамкови програми;  призовава да се 
разработят приложни изследвания с 
европейско измерение и да се пуснат в 
ход големи демонстрационни програми;

Or. en

Изменение 17
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава значението от това 
научните изследвания в областта на 
сигурността да се разглеждат като 
хоризонтален въпрос, приложим за 
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откриването и реагирането в 
областта на ХБРЯ сигурност, за да се 
повиши капацитетът на Европейския 
съюз за реагиране на заплахите срещу 
сигурността; 

Or. en

Изменение 18
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подкрепя създаването на мрежа от 
лаборатории за оценка с цел 
удостоверяване на ефективността на 
технологиите и добрите практики;

7. подкрепя създаването на мрежа от 
лаборатории за оценка с цел 
удостоверяване на ефективността на 
технологиите и добрите практики с 
оглед увеличаване до най-висока 
степен на средствата, инвестирани в 
рамките на Седмата рамкова 
програма за научни изследвания и 
развитие/Сигурност;

Or. fr

Изменение 19
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подкрепя създаването на мрежа от 
лаборатории за оценка с цел 
удостоверяване на ефективността на 
технологиите и добрите практики;

7. подкрепя създаването на мрежа от 
лаборатории за оценка с цел 
удостоверяване на ефективността на 
технологиите и добрите практики, като 
се използва опитът на гражданското 
общество и на частните дружества;

Or. en
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Изменение 20
Michèle Rivasi

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7а. призовава държавите-членки да не 
произвеждат и изпробват, нито да 
използват уран и обеднен уран;

Or. fr

Изменение 21
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава към съчетаване на двете 
технологии – гражданската и военната, 
като източник на положително 
взаимодействие; насърчава, в рамките 
на ясно определени стратегически оси 
за сътрудничество, осъществяване на 
сътрудничество с Европейската агенция 
за отбрана (EDA), Европейската 
космическа агенция (ЕКА), НАТО и 
трети държави;

8. призовава към съчетаване на двете 
технологии – гражданската и военната, 
като източник на положително 
взаимодействие; насърчава, в рамките 
на ясно определени стратегически оси 
за сътрудничество, осъществяване на 
сътрудничество с Европейската агенция 
за отбрана (EDA), Европейската 
космическа агенция (ЕКА), НАТО и 
трети държави; подчертава, че е важно 
държавите-членки на Европейския 
съюз да извършват общи упражнения 
за предотвратяване и борба с 
инцидентите, свързани с ХБРЯ 
сигурност, в които да участват 
въоръжените сили, силите за 
гражданска защита на държавите-
членки и общностният механизъм за 
гражданска защита;

Or. el
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Изменение 22
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава към съчетаване на двете 
технологии – гражданската и военната, 
като източник на положително 
взаимодействие; насърчава, в рамките 
на ясно определени стратегически оси 
за сътрудничество, осъществяване на 
сътрудничество с Европейската агенция 
за отбрана (EDA), Европейската 
космическа агенция (ЕКА), НАТО и 
трети държави;

8. призовава към съчетаване на двете 
технологии – гражданската и военната, 
като източник на положително 
взаимодействие; в рамките на ясно 
определени стратегически оси за 
сътрудничество, насърчава
осъществяване на сътрудничество с 
Европейската агенция за отбрана (EDA), 
държавите от НАТО, като например 
САЩ и Канада, и трети държави, 
пионери в областта на ХБРЯ 
сигурност, чрез обмен на добри 
практики, структуриран диалог 
между експерти и общо разработване 
на капацитет;

Or. fr

Изменение 23
Michèle Rivasi

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава към съчетаване на двете 
технологии – гражданската и 
военната, като източник на 
положително взаимодействие;
насърчава, в рамките на ясно 
определени стратегически оси за 
сътрудничество, осъществяване на 
сътрудничество с Европейската агенция 
за отбрана (EDA), Европейската 
космическа агенция (ЕКА), НАТО и 

8. призовава към ясно разграничаване 
между използването за граждански и 
военни цели на всяко ХБРЯ вещество;
насърчава, в рамките на ясно 
определени стратегически оси за 
сътрудничество, осъществяване на 
сътрудничество с Европейската агенция 
за отбрана (EDA), Европейската 
космическа агенция (ЕКА), НАТО и 
трети държави;
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трети държави;

Or. fr

Изменение 24
Michèle Rivasi

Проектостановище
Параграф 8 б (нов)

Проектостановище Изменение

8а. призовава за извършване на 
проучване относно сигурността на 
ядрените централи, по-специално в 
случай на терористични атаки;

Or. fr

Изменение 25
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. приветства инициативите, предприети 
от Съвместния изследователски център 
(СИЦ) за подпомагане на програмите на 
Международната агенция за атомна 
енергия (МААЕ), както и на ядрените 
инспекции; препоръчва да се работи в 
посока обединяване на техните бази 
данни и резултати от проучвания с 
данните и резултатите, получени от 
държавите-членки;

9. приветства инициативите, предприети 
от Съвместния изследователски център 
(JRC) за подпомагане на програмите на 
Международната агенция за атомна 
енергия (МААЕ), както и на ядрените 
инспекции; препоръчва да се работи в 
посока обединяване на техните бази 
данни и резултати от проучвания с 
данните и резултатите, получени от 
държавите-членки;

Or. fr
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Изменение 26
Michèle Rivasi

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. приканва за осъществяване на 
програми за обучение и повишаване на 
осведомеността с общоевропейски 
обхват; отбелязва с интерес проучването 
на възможностите за създаване на 
Европейски център за обучение за 
ядрена безопасност в рамките на СИЦ;

10. потвърждава, че изпитванията с 
ХБРЯ вещества са опасни за 
околната среда и за населението, 
разположено около зоните за 
изпитвания и призовава за 
осъществяване на програми за обучение 
и повишаване на осведомеността с 
общоевропейски обхват относно тези 
рискове ; отбелязва с интерес 
проучването на възможностите за 
създаване на Европейски център за 
обучение за ядрена безопасност в 
рамките на СИЦ;

Or. fr

Изменение 27
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. приканва за осъществяване на 
програми за обучение и повишаване на 
осведомеността с общоевропейски 
обхват; отбелязва с интерес проучването 
на възможностите за създаване на 
Европейски център за обучение за 
ядрена безопасност в рамките на СИЦ;

10. призовава за осъществяване на 
програми за обучение и повишаване на 
осведомеността с общоевропейски 
обхват, като се разглеждат 
възможностите, които интернет 
предоставя, като основни ресурси за 
осведомяване на гражданите по ХБРЯ 
въпроси;  отбелязва с интерес 
проучването на възможностите за 
създаване на Европейски център за 
обучение за ядрена безопасност в 
рамките на СИЦ;

Or. en
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Изменение 28
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. приканва за осъществяване на 
програми за обучение и повишаване на 
осведомеността с общоевропейски 
обхват; отбелязва с интерес проучването 
на възможностите за създаване на 
Европейски център за обучение за 
ядрена безопасност в рамките на СИЦ; 

10. призовава за осъществяване на 
програми за обучение и повишаване на 
осведомеността с общоевропейски 
обхват; подчертава полагащото се 
значение на координацията на 
механизмите за ранно 
предупреждение на европейските 
граждани във връзка с ХБРЯ 
инциденти; отбелязва с интерес 
проучването на възможностите за 
създаване на Европейски център за 
обучение за ядрена безопасност в 
рамките на СИЦ; 

Or. el

Изменение 29
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. приканва за осъществяване на 
програми за обучение и повишаване на 
осведомеността с общоевропейски 
обхват; отбелязва с интерес проучването 
на възможностите за създаване на 
Европейски център за обучение за 
ядрена безопасност в рамките на СИЦ;

10. призовава за осъществяване на 
програми, свързани с ХБРЯ заплахи, за 
обучение и повишаване на 
осведомеността с общоевропейски 
обхват; отбелязва с интерес проучването 
на възможностите за създаване на 
Европейски център за обучение за 
ядрена безопасност в рамките на 
Съвместния изследователски център 
(JRC);

Or. fr
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Изменение 30
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 10 б (нов)

Проектостановище Изменение

10а. признава, че е необходимо да се 
подобри планирането на 
извънредните ХБРЯ ситуации и 
подчертава, че следва местните 
органи да участват активно в 
дейностите за повишаване на 
осведомеността на обществеността 
и за реагиране при инциденти;

Or. en

Изменение 31
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. приветства мерките, предприети от 
регионалните центрове за високи 
постижения в областта на ХБРЯ в 
зоните на напрежение извън 
Европейския съюз; насърчава 
международни експерти от страните в 
рисково положение да се обучават в 
Европа относно задължителните 
правила на безопасността и 
поверителност.

11. подчертава тясната връзка и 
огледалния ефект между 
сигурността в Европейския съюз и 
сигурността извън него; във връзка с 
това приветства действията, 
провеждани от регионалните центрове 
за високи постижения в областта на 
ХБРЯ в зоните на напрежение извън 
Европейския съюз, които имат за цел 
насърчаване на експертна работа в 
мрежа, подобряване на капацитета за 
контрол на износа и предотвратяване 
на незаконния трафик на ХБРЯ 
вещества и укрепване на арсенала от 
нормативни инструменти на тези 
държави и на регионалното 
сътрудничество в тази област; 
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насърчава международни експерти от 
страните в рисково положение да се 
обучават в Европа относно 
задължителните правила на 
безопасността и поверителност;

Or. fr

Изменение 32
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 12 б (нов)

Проектостановище Изменение

12а. подкрепя изготвянето на 
стратегии за повишаване на 
осведомеността в дружествата, в 
научната и университетската 
общност и във финансовите 
институции относно рисковете, 
свързани с разпространяването и 
трафика на ХБРЯ материали в 
рамките на тяхната работа и 
дейности; от друга страна счита 
най-общо, че поверителността е 
основна съставна част на 
ефикасността на някои мерки за 
сигурност на плана за действие и че 
следва да се предпазваме от всякакъв 
риск от разгласяване, което би могло 
да ги направи неефикасни;

Or. fr

Изменение 33
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 12 б (нов)
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Проектостановище Изменение

12б. като съзнава, че 
разпространяването увеличава 
заплахата от отклоняване от страна 
на терористични групи, насърчава ЕС 
да продължава усилията си за 
обобщаване на правната рамка за 
борба срещу ядрения тероризъм и да 
гарантира спазването на 
действащите разпоредби; подкрепя 
проектите за сътрудничество с 
трети държави, например от 
Средиземноморието, за борба срещу 
трафика на ядрени и радиологични 
материали; призовава ЕС да придаде 
всеобхватен характер на 
Конвенцията за забрана на 
химическото оръжие и на 
Конвенцията за забрана на 
биологични оръжия с оглед на 
конференцията за разглеждане на 
Конвенцията за забрана на 
биологичните и токсичните оръжия 
(КЗБТО) през 2011 г.

Or. fr

Изменение 34
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 12 в (нов)

Проектостановище Изменение

12в. насърчава въвеждането на мерки 
за борба срещу финансирането на 
разпространяването, като се черпи 
вдъхновение от механизмите, 
въведени в областта на борбата 
срещу финансирането на тероризма.

Or. fr
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