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Изменение 12
Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Изявление (да бъде приложено към законодателната резолюция) (ново) 

Проект на законодателна резолюция Изменение

Изявление на Европейския парламент 
относно използването на публично 
регулираната услуга (PRS)
Парламентът изразява загриженост 
относно ясните сигнали, че 
отбраната и вътрешната сигурност 
ще бъдат секторите, в които 
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. 
Парламентът изразява съжаление 
относно факта, че в продължение на 
много години както Съветът, така и 
Комисията отхвърляха използването 
на PRS в областта на вътрешната 
сигурност и отбраната да вземе 
превес, което обаче се превръща в 
реалност в настоящия момент.

Or. en

Изменение 13

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE

Проект на законодателна резолюция
Изявление (да бъде приложено към законодателната резолюция) (ново) 

Проект на законодателна резолюция Изменение

Изявление на Европейския парламент 
относно управлението на 
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сигурността
Парламентът отбелязва, че 
управлението на сигурността остава 
неясно в случай на непосредствено 
нападение от враждебна държава или 
недържавен участник срещу Съюза, 
държавите-членки или страни 
партньори, използващи PRS или други 
услуги на „Галилео“. 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 съюз1 трябва 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.
1 ОВ L 246, 20.7.2004 г., стр. 30.

Or. en

Изменение 14
Norbert Glante

Предложение за решение
Съображение 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В заключенията, които бяха приети 
на заседанието на 12 октомври 2006 г., 
Съветът по транспорт поиска от 
Комисията както активно да продължи 
да работи по изготвяне на политиката за 
достъпа до PRS на базата на 
подготвителната работа, а именно за да 

(2) В заключенията, които бяха приети 
на заседанието на 12 октомври 2006 г., 
Съветът по транспорт поиска от 
Комисията както активно да продължи 
да работи по изготвяне на политиката за 
достъпа до PRS на базата на 
подготвителната работа, а именно за да 
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може да определи условията, при които 
държавите-членки ще организират и 
управляват своите групи потребители, 
така и да представи своевременно 
предложения за обсъждане и одобрение 
от страна на Съвета. В тези 
заключения Съветът по транспорт 
припомни, че използването на PRS от 
държавите-членки ще бъде 
незадължително и че всички 
оперативни разходи по услугата ще се 
поемат от потребителите на 
нетърговска основа.

може да определи условията, при които 
държавите-членки ще организират и 
управляват своите групи потребители, 
така и да представи своевременно 
предложения за обсъждане и одобрение 
от страна на Съвета. Използването на 
PRS от държавите-членки следва да
бъде незадължително. Оперативните
разходи по услугата следва да се поемат 
от участниците в зависимост от броя 
на използваните приемници за PRS на 
нетърговска основа.

Or. de

Обосновка

Оперативните разходи за PRS следва да се поемат не от потребителите, а от 
участниците. Допълването предоставя възможност за прехвърляне на разходите за 
приемниците за PRS върху участниците.

Изменение 15

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) 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 
Комисията, Съветът, Европейската 
служба за външна дейност и 
държавите-членки да действат в 
съответствие с Договора за 
космическото пространство от 1967 
г. и държавите-членки и 
Европейската служба за външна 
дейност да полагат повече усилия по 
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отношение на евентуалното 
преразглеждане на международната 
правна рамка или, като алтернатива, 
по отношение на нов договор, който 
би отчел технологичния напредък от 
60-те години на миналия век насам и 
ефективно би предотвратил 
надпревара във въоръжаването в 
космическото пространство.

Or. en

Изменение 16
Edit Herczog

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, и 
следователно е от жизнено значение 
за услугите, при които трябва да 
бъдат гарантирани висока степен на 
точност и пълна надеждност. 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 
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контрол.

Or. en

Изменение 17
Ioan Enciu

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. 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 и проверки на сигурността на 
досиетата.

Or. en

Изменение 18

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE
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Предложение за решение
Съображение 4 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Съюзът се основава на 
зачитането на основните права, като 
членове 7 и 8 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
в частност, изрично признават 
основното право на неприкосновеност 
на личния живот и защита на 
личните данни. Във връзка с това 
националните надзорни органи и 
работната група за защита на 
лицата при обработването на лични 
данни, създадена съгласно Директива 
95/46/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 24 октомври 1995 г. за 
защита на физическите лица при 
обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни1, 
следва да бъдат включени при 
прилагането на настоящото 
решение, с цел гарантиране на 
съответствие на предвиденото 
използване на личните данни в 
услугите на PRS с основните права на 
гражданите, установени от 
Хартата.
1 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

Or. en

Изменение 19
Edit Herczog

Предложение за решение
Съображение 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Наред с това, за да се насърчи в 
световен план използването на 
европейската технология за защитените 
правителствени приложения в областта 

(7) Наред с това, за да се насърчи в 
световен план използването на 
европейската технология за защитените 
правителствени приложения в областта 
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на спътниковата навигация, е 
целесъобразно да се предвидят 
условията, при които трети държави и 
международни организации ще могат да 
използват PRS, като при всяко 
положение спазването на изисквания по
отношение на сигурността е от 
първостепенно значение.

на спътниковата навигация, е 
целесъобразно да се предвидят общи 
минимални стандарти за 
безопасност и сигурност, наред със 
специфичните условия, при които 
трети държави и международни 
организации ще могат да използват PRS, 
като при всяко положение спазването на 
изисквания по отношение на 
сигурността е от първостепенно 
значение.

Or. en

Изменение 20
Ioan Enciu

Предложение за решение
Съображение 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Наред с това, за да се насърчи в 
световен план използването на 
европейската технология за защитените 
правителствени приложения в областта 
на спътниковата навигация, е 
целесъобразно да се предвидят 
условията, при които трети държави и 
международни организации ще могат да 
използват PRS, като при всяко 
положение спазването на изисквания 
по отношение на сигурността е от 
първостепенно значение.

(7) Наред с това, за да се насърчи в 
световен план използването на 
европейската технология за защитените 
правителствени приложения в областта 
на спътниковата навигация, е 
целесъобразно да се предвидят 
условията, при които трети държави и 
международни организации ще могат да 
използват PRS. Спазването на 
изисквания по отношение на 
сигурността следва винаги да бъде 
задължително.

Or. en

Изменение 21
Lambert van Nistelrooij

Предложение за решение
Съображение 13 
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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 
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/2010, 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.

(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 
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/2010, 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.
Комисията следва да разгледа дали в 
бъдеще, при спазване на условието за 
реципрочност, на оправомощени 
предприятия от държави, които не 
са членки на ЕС, следва също да бъде 
позволено да участват в 
производството на приемници за PRS. 
В този случай трябва да бъдат 
сключени съответни споразумения за 
сигурност, с които се определят 
условията за подобно разрешаване, с 
цел да се гарантира съответствие с 
общите минимални стандарти.

Or. en
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Изменение 22
Philippe Lamberts

Предложение за решение
Съображение 16 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Тъй като PRS няма да бъде на 
разположение преди 2014-2015 г. и 
тъй като Комисията, както е 
посочено в доклада й от 18 януари 
2011 г. относно междинния преглед на 
европейските програми за спътникова 
навигация, все пак трябва да 
осъществи пилотни проекти за 
изпитване и валидиране на 
предвидените в настоящото решение 
процедури и механизми, следва да бъде 
предвидено преразглеждане на 
настоящото решение с цел да се 
направи равносметка на резултатите 
от пилотния проект и на други 
събития при предоставянето на PRS.

Or. en

Изменение 23
Lambert van Nistelrooij

Предложение за решение
Член 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящото решение се определят 
редът и условията, при които 
държавите, Съветът, Комисията, 
агенциите на Съюза и международните 
организации могат да имат достъп до 
публично регулираната услуга 
(наричана по-нататък „PRS“), 
предоставяна от глобалната 
навигационна спътникова система 
(наричана по-нататък „ГНСС“), 
създадена по програмата „Галилео“.

С настоящото решение се определят 
редът и условията, при които 
държавите, Съветът, Комисията, 
агенциите на Съюза и международните 
организации могат да имат достъп до 
публично регулираната услуга 
(наричана по-нататък „PRS“), 
предоставяна от глобалната 
навигационна спътникова система 
(наричана по-нататък „ГНСС“), 
създадена по програмата „Галилео“, 
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която е система за граждански цели 
под граждански контрол, т.е. тя е 
създадена съгласно стандарти за 
граждански цели на базата на 
изискванията за такива цели, и е под 
контрола на европейските 
институции.

Or. en

Изменение 24

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 2 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съветът и Комисията вземат решение 
относно категориите от свои служители, 
които имат разрешение да държат или 
да използват приемник за PRS, в 
съответствие с минималните общи 
стандарти по член 6, параграф 6. 
Държавата-членка, които използва PRS, 
взема суверенно решение за категориите 
физически лица, пребиваващи на нейна 
територия, и юридически лица, 
установени на територията ѝ, които 
имат разрешение да държат или да 
използват приемник за PRS, както и за 
приложенията на услугата в 
съответствие с минималните стандарти, 
посочени в член 6, параграф 6. 
Приложенията могат да включват 
такива, които са свързани със 
сигурността.

5. Съветът и Комисията вземат решение 
относно категориите от свои служители, 
които имат разрешение да държат или 
да използват приемник за PRS, в 
съответствие с минималните общи 
стандарти по член 6, параграф 6 и в 
съответствие с основните права на 
гражданите на ЕС на 
неприкосновеност на личния живот и 
защита на данните. Държавата-
членка, които използва PRS, взема 
суверенно решение за категориите 
физически лица, пребиваващи на нейна 
територия, и юридически лица, 
установени на територията ѝ, които 
имат разрешение да държат или да 
използват приемник за PRS, както и за 
приложенията на услугата в 
съответствие с минималните стандарти, 
посочени в член 6, параграф 6 и в
съответствие с основните права на 
гражданите на ЕС на 
неприкосновеност на личния живот и 
защита на данните. Приложенията 
могат да включват такива, които са 
свързани със сигурността.
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Or. en

Изменение 25

Philippe Lamberts 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, посочени в 
член 2 от Обща позиция 
2008/944/ОВППС на Съвета от 8 
декември 2008 г., определяща общи 
правила за режим на контрол върху 
износа на военни технологии и 
оборудване1, и
1 ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.

Or. en

Изменение 26

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 2 – параграф 7 – тире 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– съществува споразумение между 
Съюза, от една страна, и съответната 
трета държава или международна 
организация, от друга страна, сключено 
съгласно процедурата, предвидена в 
член 218 от Договора за 
функционирането на Съюза, и в което са 
определени условията и редът за 
използването на PRS от съответната 

– съществува споразумение между 
Съюза, от една страна, и съответната 
трета държава или международна 
организация, от друга страна, сключено 
съгласно процедурата, предвидена в 
член 218 от Договора за 
функционирането на Съюза, и в което са 
определени условията и редът за 
използването на PRS от съответната 
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трета държава или международна 
организация.

трета държава или международна 
организация, със съгласието на 
Европейския парламент.

Or. en

Изменение 27
Norbert Glante

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез делегирани актове в 
съответствие с членове 12, 13 и 14 
Комисията определя правилата за 
защитата на класифицираната 
информация относно PRS и, по-
конкретно, правилата по отношение на 
необходимостта за дадено физическо 
или юридическо лице да има достъп до 
класифицирана информация с оглед на 
изпълнението на функция или 
възложена задача. Всяка държава-
членка уведомява Комисията за 
конкретните разпоредби, които приема 
за прилагане на настоящия параграф.

2. Чрез делегирани актове в 
съответствие с членове 12, 13 и 14 
Комисията определя правилата за 
защитата на класифицираната 
информация относно PRS и, по-
конкретно, правилата по отношение на
необходимостта за дадено физическо 
или юридическо лице да има достъп до 
класифицирана информация с оглед на 
изпълнението на функция или 
възложена задача. Всяка държава-
членка уведомява Комисията за 
конкретните разпоредби, които приема 
за прилагане на настоящия параграф, 
като се гарантира степен на защита, 
която е поне равностойна на 
степента, гарантирана от 
разпоредбите относно сигурността 
на Комисията1 и от разпоредбите 
относно сигурността на Съвета2.
1 Приложение към 
Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом 
на Комисията от 29 ноември 2001 г. 
за изменение на нейния процедурен 
правилник (OВ L 317, 3.12.2001 г., стр. 
1).
2 Приложение към Решение 
2001/264/ЕО на Съвета от 19 март 
2001 г. за приемане на разпоредбите 
относно сигурността на Съвета (ОВ 
L 101, 11.4.2001 г., стр. 1).
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Or. de

Обосновка

Това ново изменение обхваща по-добре защитата на класифицираната информация в 
рамките на PRS.

Изменение 28

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 4 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Защита на основните права

1. Комисията и държавите-членки 
гарантират защитата на правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
защитата на личните данни на 
гражданите по отношение на 
използването на PRS.
2. Държавите-членки и Комисията 
създават система за оценка на 
защитата на правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
на правото на защита на данните 
при използването на приложения на 
PRS с участието на националните 
надзорни органи и работната група за 
защита на лицата при 
обработването на лични данни, 
създадена съгласно член 29 от 
Директива 95/46/ЕО, като Агенцията 
на ЕС за основните права 
осъществява наблюдение върху нея.

Or. en
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Изменение 29
Edit Herczog

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Функцията на компетентния орган за 
PRS, определен от дадена държава, е да 
управлява и контролира 
производството, държането и 
използването на приемниците за PRS от 
страна на физическите лица, 
пребиваващи на територията на тази 
държава, и от юридическите лица, които 
са установени на територията на същата 
държава.

2. Функцията на компетентния орган за 
PRS, определен от дадена държава, е да 
управлява и контролира 
производството, държането и 
използването на приемниците за PRS от 
страна на физическите лица, 
пребиваващи на територията на тази 
държава, и от юридическите лица, които 
са установени на територията на същата 
държава, като същевременно 
гарантира общи минимални 
стандарти за безопасност и 
сигурност.

Or. en

Изменение 30
Norbert Glante

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 ползвател
на 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.
Свързаните с това разходи се поемат 
от съответния участник в PRS.

Or. de
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Обосновка

Самите участници трябва да поемат направените разходи, ако посочат по-скоро 
Европейската агенция за ГНСС, а не собствен орган за PRS.

Изменение 31

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 6 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държателите и потребителите на 
приемниците за PRS са обединени в 
категории потребители от съответния 
компетентен орган за PRS, който
определя правата за достъп до PRS за 
всяка категория потребители.

5. Държателите и потребителите на 
приемниците за PRS са обединени в 
категории потребители от съответния 
компетентен орган за PRS. Той
гарантира, че предвиденото 
използване на PRS е в съответствие с 
принципите и правилата, които 
гарантират правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
правото на защита на данните. 
Компетентният орган за PRS
определя правата за достъп до PRS за 
всяка категория потребители.

Or. en

Изменение 32
Philippe Lamberts

Предложение за решение
Член 14 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а

Преразглеждане и доклади
Най-късно до 31 декември 2014 г. 
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Комисията, в контекста на опита, 
придобит чрез пилотните проекти, 
които са били осъществени 
съвместно с компетентните органи 
за PRS и държавите-членки, докладва 
пред Европейския парламент и 
Съвета относно правилното 
функциониране и целесъобразността 
на установените правила за достъп 
до услуги на PRS, и, по 
целесъобразност, предлага съответни 
изменения на настоящото решение.

Or. en

Изменение 33

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение – точка 2 – буква а а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) гарантирането на 
съответствието на приложенията 
за PRS и използването от страна на 
потребителите на PRS с правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
правото на защита на данните в 
сътрудничество със съответните 
национални и европейски надзорни 
органи;

Or. en

Изменение 34
Ioan Enciu

Предложение за решение
Приложение – точка 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всеки компетентен орган за PRS 
подава непрекъсната информация на 
центъра за сигурност за категориите 
потребители, които са от сферата на 
неговата компетентност, както и за 
модулите за сигурност, свързани с всяка 
категория.

5. Всеки компетентен орган за PRS 
подава непрекъсната информация на 
центъра за сигурност за категориите 
потребители, които са от сферата на 
неговата компетентност, както и за 
модулите за сигурност, свързани с всяка 
категория. Освен това всеки орган за 
PRS следва да продължи да бъде в 
пълна готовност за всякакви 
потенциални или непосредствени 
заплахи спрямо системата за PRS.

Or. en


