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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕС) №912/2010 за създаване на Европейската агенция за 
ГНСС
(COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0040),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 172 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0031/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
17.4.2013 г.1,

– след консултация с Комитета на регионите,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по бюджети и  на комисията по бюджетен контрол 
(A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

                                               
1 ОВ C 198, 10.7.2013 г., стр. 67.
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Регламент (ЕС) № xxx/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изграждане и експлоатация на 
европейските системи за спътникова 
навигация8 , с който се заменя 
Регламент (ЕО) № 683/2008 и който ще 
влезе в сила на 1ви януари 2014 г., 
установява схемата на публичното 
управление на програмите в периода 
2014 — 2020 г. С него се разширява 
обхватът на задачите, възложени на 
Агенцията, и се предвижда по-
специално, че Агенцията може да играе 
важна роля в експлоатацията на 
системите.

(4) Регламент (ЕС) № xxx/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изграждане и експлоатация на 
европейските системи за спътникова 
навигация8 , с който се заменя 
Регламент (ЕО) № 683/2008 и който ще 
влезе в сила на 1ви януари 2014 г., 
установява схемата на публичното 
управление на програмите в периода 
2014 — 2020 г. С него на Комисията се 
предоставя общата отговорност за 
програмите и й се възлага 
отговорността за гарантирането на 
сигурността на програмите, 
включително сигурността на 
системите и тяхната експлоатация. 
Освен това с регламента се разширява 
обхватът на задачите, възложени на 
Агенцията, и се предвижда по-
специално, че Агенцията може да играе 
важна роля в експлоатацията на
системите и извличането в 
максимална степен на социално-
икономическите ползи, произтичащи 
от тези системи.

Or. en

Обосновка

Важно е да се припомни, че Комисията носи общата отговорност за програмите, 
както и отговорността за гарантирането на тяхната сигурност.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Освен това, с оглед запазването на 
самостоятелността на Съвета за 
акредитация на сигурността и за да бъде 
избегнат всякакъв конфликт на 
интереси, ще бъде също така полезно,

(9) Освен това, с оглед запазването на 
самостоятелността на Съвета за 
акредитация на сигурността и за да бъде 
избегнат всякакъв конфликт на 
интереси, е изключително важно, от 
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от една страна Съветът за акредитация 
на сигурността и намиращият се под 
негов контрол персонал на Агенцията да 
работят в такива помещения, които 
гарантират самостоятелност и 
независимост спрямо останалите 
извършвани от Агенцията дейности, по-
специално спрямо оперативните 
дейности, свързани с експлоатацията на 
системите, а от друга страна 
вътрешните правила на Агенцията по 
отношение на персонала да гарантират 
самостоятелността и независимостта на 
персонала, упражняващ дейностите по 
акредитация на сигурността, спрямо 
персонала, упражняващ останалите 
дейности на Агенцията.

една страна Съветът за акредитация на 
сигурността и намиращият се под негов 
контрол персонал на Агенцията да 
работят самостоятелно и независимо
спрямо останалите извършвани от 
Агенцията дейности, по-специално 
спрямо оперативните дейности, 
свързани с експлоатацията на 
системите, а от друга страна,
вътрешните правила на Агенцията по 
отношение на персонала да гарантират 
самостоятелността и независимостта на 
персонала, упражняващ дейностите по 
акредитация на сигурността, спрямо 
персонала, упражняващ останалите 
дейности на Агенцията.

Or. en

Обосновка

Съветът за акредитация на сигурността работи в същите помещения като 
останалите служители на Агенцията.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Освен това Регламент (ЕС) 
№ 912/2010 следва да бъде приведен в 
съответствие с принципите, включени в 
общия подход на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията за 
децентрализираните агенции, който 
беше приет от тези три институции 
съответно на 5 юли, 26 юни и 12 юни 
2012 г., по-специално що се отнася до 
правилата за приемане на решенията на 
Административния съвет, до 
продължителността на срока на 
правомощията на членовете на 
Административния съвет и на Съвета за 
акредитация на сигурността, както и на 

(11) Освен това Регламент (ЕС) 
№ 912/2010 следва да бъде приведен в 
съответствие с принципите, включени в 
общия подход на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията за 
децентрализираните агенции, който 
беше приет от тези три институции 
съответно на 5 юли, 26 юни и 12 юни 
2012 г., по-специално що се отнася до 
правилата за приемане на решенията на 
Административния съвет, до 
продължителността на срока на 
правомощията на членовете на 
Административния съвет и на Съвета за 
акредитация на сигурността, както и на 
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техните председатели, до наличието на 
многогодишна работна програма, до 
правомощията на Административния 
съвет по отношение на управлението на 
персонала, до оценката и 
преразглеждането на регламента, до 
избягването на конфликти на интереси и 
до боравенето с некласифицирана 
чувствителна информация.

техните председатели, до наличието на 
многогодишна работна програма, до 
правомощията на Административния 
съвет по отношение на управлението на 
персонала, до оценката и 
преразглеждането на регламента, до 
избягването и управлението на 
конфликти на интереси и до боравенето 
с некласифицирана чувствителна 
информация.

Or. en

Обосновка

Такава е формулировката на общия подход за децентрализираните агенции, договорен 
от трите институции.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) 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. 
Никога не следва да съществува 
никаква основателна причина да се 
подозира, че е възможно решенията 
да бъдат повлияни от интереси, 
които са в конфликт с ролята на 
Агенцията като орган, служещ на 
Съюза като цяло, или 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, и които създават или 
могат потенциално да създадат 
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конфликт с правилното изпълнение 
на официалните задължения на 
въпросното лице. Европейският 
парламент изрази загриженост 
относно конфликти на интереси в 
определени агенции и отправи искане 
към Сметната палата да направи 
задълбочен анализ. Ето защо 
Административният съвет следва да 
приеме всеобхватни правила във 
връзка с този въпрос, които обхващат 
цялата Агенция. Правилата следва да 
вземат предвид препоръките, 
отправени от Сметната палата в 
специалния й доклад № 15 от 2012 г.

Or. en

Изменение 5

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Разпоредбите относно установяването и 
функционирането на Агенцията в 
приемащите държави членки и трети 
държави, както и преимуществата, 
предоставяни от страна на последните 
на изпълнителния директор, членовете 
на административния съвет, персонала 
на Агенцията и членовете на техните 
семейства, са предмет на специални 
споразумения, сключвани между 
Агенцията и посочените държави. 
Специалните споразумения се 
одобряват от Административния съвет.

Разпоредбите относно установяването и 
функционирането на Агенцията в 
приемащите държави членки и трети 
държави, както и преимуществата, 
предоставяни от страна на последните 
на изпълнителния директор, членовете 
на Административния съвет и на 
Съвета за акредитация на 
сигурността, персонала на Агенцията 
и членовете на техните семейства, са 
предмет на специални споразумения, 
сключвани между Агенцията и 
посочените държави. Специалните 
споразумения се одобряват от 
Административния съвет.

Or. en
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Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а) 
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 а (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 постигнат балансирано 
представителство на мъжете и 
жените в Административния съвет.

Or. en

Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Срокът на правомощията на членовете 
на Административния съвет е четири 
години с възможност за подновяване.

Срокът на правомощията на членовете 
на Административния съвет е четири 
години с възможност за подновяване. 
Европейският парламент, Комисията 
и държавите членки се стремят да 
ограничат текучеството на своите 
представители в Административния 
съвет.

Or. en
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – подточка б)
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 5 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Председателят може да бъде поканен 
да направи изявление пред 
съответната(ите) комисия(и) на 
Европейския парламент и да отговори 
на въпроси на членовете.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – подточка б)
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 5 – параграф 4 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Административния съвет има право 
да освобождава от длъжност 
председателя и заместник-
председателя.

Or. en

Обосновка

Административният съвет избира председателя и заместник-председателя, но няма 
право да ги освобождава от длъжност, което може да се наложи при дадени 
обстоятелства. Освен това Съветът за акредитация на сигурността има такова 
право по отношение на своите председател и заместник-председател.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в)
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 5 – параграф 6 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 За избора на председателя и на 
заместник-председателя на 
Административния съвет, за приемането 
на бюджета и на работните програми е 
необходимо мнозинство от две трети от 
всички членове с право на глас.

За избора и освобождаването от 
длъжност на председателя и на 
заместник-председателя на 
Административния съвет, за приемането 
на бюджета и на работните програми е 
необходимо мнозинство от две трети от 
всички членове с право на глас.

Or. en

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в срок до 30 юни на първата година от 
многогодишната финансова рамка, 
предвидена в член 312 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
приема многогодишната работна 
програма на Агенцията за периода, 
обхванат от многогодишната финансова 
рамка, след като включи в нея частта, 
изготвена от Съвета за акредитация на 
сигурността в съответствие с член 11, 
параграф 3, буква б), и след като получи 
становището на Комисията;

a) в срок до 30 юни на първата година от 
многогодишната финансова рамка, 
предвидена в член 312 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
приема многогодишната работна 
програма на Агенцията за периода, 
обхванат от многогодишната финансова 
рамка, след като включи в нея частта, 
изготвена от Съвета за акредитация на 
сигурността в съответствие с член 11, 
параграф 3, буква б), след като получи 
становището на Комисията и след като 
се консултира с Европейския 
парламент;

Or. en

Обосновка

Съгласно общия подход се изискват консултации с Парламента относно 
многогодишната работна програма.
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Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) приема свой процедурен правилник. и) приема свой процедурен правилник и 
го публикува;

Or. en

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) приема, въз основа на предложение 
от изпълнителния директор, 
стратегия за борба с измамите, 
пропорционална рисковете от измами 
и свързана с анализ на разходите и 
ползите от мерките, които ще се 
изпълняват;

Or. en

Обосновка

Изпълнителният директор трябва да изготви стратегия за борба с измамите и да я 
представи на съвета, но съветът няма право да приема подобна стратегия.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 6 – параграф 2 – буква и б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) приема, при необходимост, въз 
основа на предложения на 
изпълнителния директор, решения 
относно организационните 
структури на Агенцията, с 
изключение на структурите, свързани 
с дейностите по акредитация на 
сигурността, обхванати от глава ІІІ.

Or. en

Обосновка

Решенията относно вътрешните структури следва да се вземат от съвета въз 
основа на предложение от изпълнителния директор.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 6 – параграф 3 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Той определя също така реда и 
условията за командироване на 
националните експерти, посочени в 
член 15в, след консултация със 
Съвета за акредитация на 
сигурността и като надлежно взема 
предвид неговите съображения.

заличава се

Or. en

Обосновка

Разпоредбата е преместена в член 15в.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
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Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат правомощията на 
Комисията и на Административния 
съвет, изпълнителният директор е 
независим при изпълнението на 
задълженията си, като не може да 
търси или приема инструкции от 
което и да било правителство или 
орган.

Or. en

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) изпълнява функциите по 
представляването на Агенцията, с 
изключение на дейностите и решенията, 
предприети и взети в съответствие с 
глави II и III, и отговаря за 
управлението на Агенцията; подписва 
споразуменията за делегиране на 
правомощия между Комисията и 
Агенцията по силата на член [15, 
параграф 1, буква г)] от Регламент 
[бъдещ регламент за ГНСС];

(1) изпълнява функциите по 
представляването на Агенцията, с 
изключение на дейностите и решенията, 
предприети и взети в съответствие с 
глави II и III, и отговаря за 
всекидневното управление на 
Агенцията; подписва споразуменията за 
делегиране на правомощия между 
Комисията и Агенцията по силата на 
член [15, параграф 1, буква г)] от 
Регламент [бъдещ регламент за ГНСС];

Or. en

Обосновка

Член 7 гласи, че изпълнителният директор отговаря за управлението на Агенцията.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 8 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) подготвя работата на 
Административния съвет и участва в 
работата на Административния съвет 
без право на глас;

(2) подготвя работата на 
Административния съвет и участва в 
работата на Административния съвет 
без право на глас, при спазване на 
разпоредбите на алинея втора от 
член 5, параграф 5;

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 8 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) изпълнява решенията, приети от 
Административния съвет;

Or. en

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) отговаря за изпълнението на 
работните програми на Агенцията под 
контрола на Административния съвет, 
с изключение на частта от 

(3) отговаря за изпълнението на 
многогодишните и годишните 
работни програми на Агенцията и ги 
представя на Административния съвет, 
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програмите по глава III; с изключение на частите, изготвени и 
приети от Съвета за акредитация на 
сигурността в съответствие с член 
11, параграф 3, букви б) и в);

Or. en

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) отговаря за изпълнението на 
многогодишните и годишните 
работни програми на Агенцията, с 
изключението на частите, които се 
изпълняват от председателя на 
Съвета за акредитация на 
сигурността в съответствие с член 
11а, параграф 1, буква б), и за 
докладването относно изпълнението 
на програмите на Административния 
съвет;

Or. en

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) всяка година изготвя, като 
надлежно взема предвид 
съображенията на председателя на
Съвета за акредитация на сигурността 
по отношение на дейностите по глава 

(6) изготвя годишния доклад относно 
дейностите и перспективите на 
Агенцията, с изключение на частта, 
която се изготвя и приема от Съвета 
за акредитация на сигурността, в 
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III, проект за общ доклад и го 
представя пред Административния 
съвет;

съответствие с член 11, параграф 3, 
буква г), и го представя пред 
Административния съвет за одобрение;

Or. en

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) определя организационната 
структура на Агенцията и я 
представя на Административния 
съвет за одобрение;

заличава се

Or. en

Обосновка

Обхванато от изменението, с което се прибавя член 6, параграф 2, буква (и б).

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 8 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) подготвя план за действие, за да 
гарантира предприемането на 
адекватни последващи действия във 
връзка с констатациите и препоръките, 
произтичащи от предходните оценки, и 
представя на Комисията шестмесечен 
доклад за постигнатия напредък;

(12) подготвя план за действие в 
съответствие с констатациите и 
препоръките, произтичащи от
оценките, извършени съгласно 
член 26, както и тези, произтичащи 
от разследванията на OLAF и всички 
външни или вътрешни одитни 
доклади, и представя на Комисията 
шестмесечен доклад за постигнатия 
напредък;
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Or. en

Обосновка

Текстът е хармонизиран с член 6, параграф 2, буква ж).

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският парламент или 
Съветът могат да поискат от 
изпълнителния директор да 
представи отчет за изпълнението на 
своите задачи и да направи изявление 
пред тези институции.

Or. en

Обосновка

Преместен от член 15б.

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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 

1. Многогодишната работна програма 
на Агенцията, както е посочена в 
член 6, параграф 2, буква а), включва 
цели и очаквани резултати, в това 
число и показатели за изпълнение. В 
нея 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, 
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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.

включително действията, свързани с 
международните отношения и 
предоставянето на информация, за 
които тя отговаря и се посочват 
човешките и финансовите ресурси, 
предназначени за всяка дейност. Тя 
взема предвид резултата от оценките, 
посочени в член 26.

Or. en

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 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 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).

2. Годишната работна програма, 
посочена в член 6, параграф 2, буква б,
е на базата на многогодишната 
работна програма.  Тя включва 
подробни цели и очаквани резултати, 
в това число и показатели за 
изпълнение. Тя съдържа подробно 
описание на действията, които 
Агенцията трябва да изпълни през 
следващата година, включително 
действията, свързани с международните 
отношения и предоставянето на 
информация, за които тя отговаря и 
посочва човешките и финансовите 
ресурси, предназначени за всяка 
дейност, в съответствие с 
принципите за бюджетиране и 
управление по дейности.  В нея ясно се 
указва кои задачи са добавени, 
променени или отменени в сравнение 
с предходната финансова година. 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).
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Or. en

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. След приемането им от 
Административния съвет, 
изпълнителният директор изпраща 
многогодишната и годишната 
работни програми на Европейския 
парламент, Съвета, Комисията и 
държавите членки и ги прави 
обществено достояние. 
Изпълнителният директор и 
председателят на Съвета за 
акредитация на сигурността могат 
да бъдат поканени да представят 
частта от приетата годишна 
работна програма, за която 
отговарят пред съответната(ите) 
комисия(и) на Европейския 
парламент и да отговорят на въпроси 
на членовете.

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 8a - 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 

3. В годишния доклад, посочен в член 6, 
буква е) се включва информация 
относно: 
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на Агенцията.
a) изпълнението на многогодишните и 
годишните работни програми, 
включително с оглед показателите за 
изпълнение;
б) бюджета и политиката за 
персонала;
в) системите за управление и 
вътрешен контрол на Агенцията;
г) констатациите от вътрешните и 
външни одити;
д) последващите действия по 
препоръките на одита и по 
препоръката за освобождаване от 
бюджетна отговорност;
е) декларацията за достоверност на 
изпълнителния директор.

Годишният доклад е обществено 
достъпен.

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а) 
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 11 – параграф 3 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) приема, при необходимост, въз 
основа на предложения на 
изпълнителния директор, решения 
относно организационните 
структури на Агенцията, свързани с 
дейностите по акредитация на 
сигурността, обхванати от 
настоящата глава;

Or. en
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Изменение 31

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а) 
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 11 – параграф 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) приема свой процедурен правилник. е) приема свой процедурен правилник и 
го публикува;

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – подточка б)
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 11 – параграф 7 – първо изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Съветът за акредитация на 
сигурността се състои от по един 
представител от всяка държава членка, 
един представител на Комисията и един 
на Върховния представител.

7. Съветът за акредитация на 
сигурността се състои от по един 
представител от всяка държава членка, 
един представител на Комисията и един 
на Върховния представител, при чието 
назначаване се вземат предвид 
познанията им във връзка с 
дейностите по акредитация на 
сигурността, както и съответните 
им управленски, административни и 
бюджетни умения.  Комисията, 
Върховния представител и 
държавите членки се стремят да 
постигнат балансирано 
представителство на мъжете и 
жените в Съвета за акредитация на 
сигурността.

Or. en
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – подточка б)
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 11 – параграф 7 – второ изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на правомощията на членовете 
на Съвета за акредитация на 
сигурността е четири години, с 
възможност за подновяване.

Срокът на правомощията на членовете 
на Съвета за акредитация на 
сигурността е четири години, с 
възможност за подновяване.
Комисията, Върховният 
представител и държавите членки се 
стремят да ограничат текучеството 
на своите представители в Съвета за 
акредитация на сигурността.

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – подточка б)
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 11 – параграф 8 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Председателят може да бъде поканен 
да направи изявление пред 
съответната(ите) комисия(и) на 
Европейския парламент и да отговори 
на въпроси на членовете.

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 11 а – параграф 1 – буква а) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) управлява дейностите по акредитация 
на сигурността под ръководството на 
Съвета за акредитация на 
сигурността;

a) подготвя работата на Съвета за 
акредитация на сигурността и 
управлява дейностите по акредитация 
на сигурността под ръководството на 
този Съвет;

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 11 а (нов) – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговаря за изпълнението на онази 
част от работните програми на 
Агенцията, която попада в обхвата на 
настоящата глава, под контрола на 
Съвета за акредитация на 
сигурността;

б) изпълнява частите от 
многогодишните и годишните 
работни програми на Агенцията, 
изготвени и одобрени от Съвета за 
акредитация на сигурността съгласно 
член 11, параграф 3, букви б) и в) под 
контрола на този Съвет;

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 15 б (нов) - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изпълнителният директор се 
назначава от Административния съвет 
въз основа на своите качества и 
доказани административни и 
управленски умения, както и 

2. Изпълнителният директор се 
назначава от Административния съвет, 
след потвърждение от Европейския 
парламент въз основа на своите 
качества и доказани административни и 
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съответната компетентност и опит, от 
списък от кандидати, предложени от 
Комисията въз основа на общ конкурс, 
проведен при условията на прозрачност 
след публикуването на покана за 
изразяване на интерес в Официален 
вестник на Европейския съюз и на други 
места.

управленски умения, както и 
съответната компетентност и опит, от 
списък от кандидати, предложени от 
Комисията въз основа на общ конкурс, 
проведен при условията на прозрачност 
след публикуването на покана за 
изразяване на интерес в Официален 
вестник на Европейския съюз и на други 
места.

Or. en

Обосновка

Същият подход е възприет по отношение на Европейския банков орган (Регл. 
1093/2010), Европейския орган за ценни книжа и пазари (Регл. 1094/2010) и 
Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (Регл. 
1095/2010).

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 15 б – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди назначаването кандидатите 
от списъка, посочен в първа алинея, се 
поканват да направят изявление пред 
съответната комисия на 
Европейския парламент и да 
отговорят на въпроси на членовете.

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 15 б (нов) – параграф 3 – алинея 2 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Административният съвет 
информира Европейския парламент за 
намерението си да удължи мандата 
на изпълнителни директор. В 
рамките на предхождащия 
удължаването месец 
изпълнителният директор може да 
бъде поканен да направи изявление 
пред съответните комисии на 
Европейския парламент и да отговори 
на въпроси на членовете.

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 15 б – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейският парламент или 
Съветът могат да поискат от 
изпълнителния директор да 
представи отчет за изпълнението на 
своите задачи и да направи изявление 
пред тези институции.

заличава се

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 15 в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Агенцията може също така да ползва 
услугите на командировани национални 
експерти. Посочените експерти имат 
съответните разрешения за достъп до 
класифицирана информация.“

Агенцията може да ползва услугите на 
командировани национални експерти. 
Тези експерти имат съответните 
разрешения за достъп до класифицирана 
информация.“ Правилникът за 
длъжностните лица и Условията за 
работа на другите служители не се 
прилагат за тези експерти.
Административният съвет приема 
решение за определяне на правила за 
командироването на национални 
експерти в Агенцията. Преди 
приемането на това решение, той се 
консултира със Съвета за 
акредитация на сигурността във 
връзка с командироването на 
национални експерти, които вземат 
участие в дейностите по 
акредитация на сигурността, 
посочени в глава III и надлежно взема 
предвид наблюденията му.

Or. en

Изменение 42

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

1. Административният съвет приема 
правила и за предотвратяването и 
управлението на конфликти на 
интереси. Тези правила се прилагат за 
цялата Агенция и са обществено 
достояние. Преди приемането на 
правилата, Административният 
съвет се консултира със Съвета за 
акредитация на сигурността и 
надлежно взема предвид забележките 
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Декларациите се представят в 
писмена форма при встъпване в 
длъжност, а в случай че настъпят 
промени в личното им положение, се 
представя нова декларация.

му.

Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 22 а (нов) – 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. Правилата, посочени в параграф 1, 
най-малко:

a) предвиждат изискване членовете 
на Административния съвет и 
Съвета за акредитация на 
сигурността, изпълнителният 
директор, служителите на 
агенцията и командированите 
национални експерти да представят 
декларация за задължения и 
декларация за интереси, които биха 
могли да се считат за накърняващи 
тяхната независимост;

б) изискват декларациите по буква а) 
да бъдат точни и пълни, да се 
представят в писмена форма при 
встъпване в длъжност на 
съответните лица, а в случай че 
настъпят промени в личното 
положение на лицата − да се 
подновят, както и да бъдат 
оповестени публично;
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в) включват ясни и обективни 
критерии за оценка на декларациите, 
направени съгласно буква а), 
гарантират последователно 
прилагане на тези критерии и 
предвиждат проверката на всяка
декларация, в случай че възникнат 
каквито и да било съмнения във 
връзка с нея;
г) включват процедура, която да 
гарантира, че всяко лице, чиито 
интереси биха могли да бъдат 
счетени за накърняващи неговата 
независимост във връзка с определена 
точка от дневния ред, не участва в 
обсъждането или вземането на 
решение по тази точка;
д) съдържат ясна и последователна 
политика и процедури в случай на 
нарушение на правилата, 
включително ефективни, съразмерни 
и възпиращи санкции;
е) предвиждат подходящо 
задължително обучение относно 
конфликтите на интереси за 
изпълнителния директор, всички 
служители на агенцията, 
командированите национални 
експерти и членовете на 
Административния съвет и Съвета 
за акредитация на сигурността;
ж) уреждат въпроси, свързани с 
положението след като дадено лице е 
престанало да заема поста си в 
Агенцията.

Or. en

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕО) № 912/2010
Член 22 а (нов) – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en


