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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 912/2010 de instituire a Agenției GNSS European
(COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2013)0040),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 172 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0031/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 aprilie 20131,

– după consultarea Comitetului Regiunilor,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei 
pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

                                               
1 JO C 198, 10.7.2013, p. 67.
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Regulamentul (UE) nr. xxx/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind implementarea și operarea 
sistemelor europene de radionavigație prin
satelit8, care înlocuiește Regulamentul
(CE) nr. 683/2008 și care va intra în 
vigoare la 1 ianuarie 2014, definește 
schema de guvernanță publică a 
programelor în cursul perioadei 2014-2020.
Acesta extinde misiunile atribuite agenției 
și prevede, în special, că agenția poate juca 
un rol major în operarea sistemelor.

(4) Regulamentul (UE) nr. xxx/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind implementarea și operarea 
sistemelor europene de radionavigație prin
satelit, care înlocuiește Regulamentul (CE) 
nr. 683/2008 și care va intra în vigoare la 1 
ianuarie 2014, definește schema de 
guvernanță publică a programelor în cursul 
perioadei 2014-2020. Comisiei îi este 
atribuită responsabilitatea generală, 
aceasta răspunzând de asigurarea 
securității programelor, inclusiv a 
securității sistemelor și a funcționării lor. 
În plus, acesta extinde misiunile atribuite 
agenției și prevede, în special, că agenția 
poate juca un rol major în operarea 
sistemelor și în creșterea la maximum a 
avantajelor socioeconomice pe care 
acestea le prezintă.

Or. en

Justificare

Este important să se amintească faptul că cea care poartă responsabilitatea generală pentru 
programe și care răspunde de asigurarea securității acestora este Comisia.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În plus, tot în scopul menținerii 
autonomiei consiliului de acreditare de 
securitate și pentru a evita orice conflict de 
interese, ar fi la fel de util ca, pe de o 
parte, consiliul de acreditare de securitate 
și personalul agenției aflat sub autoritatea 
acestuia să efectueze lucrările într-un loc 
care garantează autonomia și 
independența față de celelalte activități ale 

(9) În plus, tot în scopul menținerii 
autonomiei consiliului de acreditare de 
securitate și pentru a evita orice conflict de 
interese, este esențial ca, pe de o parte, 
consiliul de acreditare de securitate și 
personalul agenției aflat sub autoritatea 
acestuia să efectueze lucrările într-un mod 
autonom și independent față de celelalte 
activități ale agenției, în special față de 
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agenției, în special față de activitățile 
operaționale legate de operarea sistemelor 
și, pe de altă parte, ca regulile interne ale 
agenției în materie de personal să asigure 
autonomia și independența personalului 
care efectuează activitățile de acreditare de 
securitate față de personalul care 
efectuează celelalte activități ale agenției.

activitățile operaționale legate de operarea 
sistemelor și, pe de altă parte, ca regulile 
interne ale agenției în materie de personal 
să asigure autonomia și independența 
personalului care efectuează activitățile de 
acreditare de securitate față de personalul 
care efectuează celelalte activități ale 
agenției.

Or. en

Justificare

Consiliul de acreditare de securitate se află în același loc ca restul personalului agenției.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În plus, este necesar ca Regulamentul
(UE) nr. 912/2010 să fie pus în 
conformitate cu principiile menționate în 
abordarea comună a Parlamentului 
European, a Consiliului și a Comisiei 
privind agențiile descentralizate, adoptată 
de aceste trei instituții la 5 iulie, 26 iunie și, 
respectiv, 12 iunie 2012, în special în ceea 
ce privește regulile de adoptare a deciziilor 
consiliului de administrație, durata 
mandatului membrilor consiliului de 
administrație și al consiliului de acreditare 
de securitate, precum și durata mandatului 
președinților acestora, existența unui 
program de lucru multianual, competențele 
consiliului de administrație în materie de 
gestiunea personalului, evaluarea și 
revizuirea regulamentului, prevenirea 
conflictelor de interese și prelucrarea 
informațiilor sensibile neclasificate.

(11) În plus, este necesar ca Regulamentul
(UE) nr. 912/2010 să fie pus în 
conformitate cu principiile menționate în 
abordarea comună a Parlamentului 
European, a Consiliului și a Comisiei
privind agențiile descentralizate, adoptată 
de aceste trei instituții la 5 iulie, 26 iunie și, 
respectiv, 12 iunie 2012, în special în ceea 
ce privește regulile de adoptare a deciziilor 
consiliului de administrație, durata 
mandatului membrilor consiliului de 
administrație și al consiliului de acreditare 
de securitate, precum și durata mandatului 
președinților acestora, existența unui 
program de lucru multianual, competențele 
consiliului de administrație în materie de 
gestiunea personalului, evaluarea și 
revizuirea regulamentului, prevenirea și 
gestionarea conflictelor de interese și 
prelucrarea informațiilor sensibile 
neclasificate.

Or. en
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Justificare

Acesta este textul Abordării comune privind agențiile descentralizate asupra căreia cele trei 
instituții au căzut de acord.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În ceea ce privește prevenirea și 
gestionarea conflictelor de interese, este 
esențial ca agenția să-și creeze și să-și 
mențină o reputație în materie de 
imparțialitate, integritate și standarde 
profesionale ridicate. Nu ar trebui să 
existe niciodată vreun motiv legitim 
pentru a suspecta faptul că o decizie ar 
putea fi influențată de interese aflate în 
conflict cu rolul agenției de organism 
aflat în serviciul Uniunii în general sau 
de interese private sau afilieri ale unui 
membru al personalului agenției, ale unui
expert național detașat sau ale unui 
membru al consiliului de administrație 
sau al consiliului de acreditare de 
securitate care creează sau pot crea un 
conflict cu îndeplinirea adecvată a 
sarcinilor profesionale ale persoanei în 
cauză. Parlamentul European și-a 
exprimat îngrijorarea cu privire la 
conflictele de interese din anumite agenții 
și a solicitat Curții de Conturi să efectueze 
o analiză cuprinzătoare. Consiliul de 
administrație ar trebui, prin urmare, să 
adopte un set cuprinzător de norme 
privind această chestiune care să se aplice 
pentru întreaga agenție. Normele 
respective ar trebui să țină seama de 
recomandările Curții de Conturi din 
Raportul special nr. 15 din 2012 al 
acesteia.

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile referitoare la instalarea și 
funcționarea agenției în statele membre și 
în țările terțe gazdă, precum și la avantajele 
aprobate de acestea din urmă pentru 
directorul executiv, membrii consiliului de 
administrație, personalul agenției și 
membrii familiilor acestora fac obiectul 
unor acorduri speciale încheiate între 
agenție și statele membre și țările terțe 
respective. Acordurile speciale sunt 
aprobate de către consiliul de administrație.

Dispozițiile referitoare la instalarea și 
funcționarea agenției în statele membre și 
în țările terțe gazdă, precum și la avantajele 
aprobate de acestea din urmă pentru 
directorul executiv, membrii consiliului de 
administrație și ai consiliului de acreditare 
de securitate, personalul agenției și 
membrii familiilor acestora fac obiectul 
unor acorduri speciale încheiate între 
agenție și statele membre și țările terțe 
respective. Acordurile speciale sunt 
aprobate de către consiliul de administrație.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii consiliului de administrație sunt 
numiți în funcție de cunoștințele lor cu 
privire la sarcinile de bază ale agenției, 
luându-se în considerare competențele 
relevante de management, administrative 
și bugetare. Parlamentul European, 
Comisia și statele membre urmăresc 
realizarea unui reprezentări echilibrate 
între bărbați și femei în consiliul de 
administrație.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mandatul membrilor consiliului de 
administrație are o durată de patru ani și 
poate fi reînnoit.

Mandatul membrilor consiliului de 
administrație are o durată de patru ani și 
poate fi reînnoit. Parlamentul European, 
Comisia și statele membre încearcă să 
limiteze rotația reprezentanților lor în 
consiliul de administrație.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Președintele poate fi invitat să facă o 
declarație înaintea comisiei/comisiilor 
competente din Parlamentul European și 
să răspundă întrebărilor adresate de 
deputați.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul de administrație are competența 
de a demite președintele și 
vicepreședintele.

Or. en

Justificare

Consiliul de administrație alege președintele și vicepreședintele, dar nu are competența de a-i 
demite, ceea ce ar putea fi necesar în anumite situații. În plus, consiliul de acreditare de 
securitate are această competență în ceea ce-i privește pe președintele și pe vicepreședintele 
acestuia.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera c
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O majoritate de două treimi din toți 
membrii care au drept de vot este necesară 
pentru alegerea președintelui consiliului de 
administrație și a vicepreședintelui 
acestuia, pentru adoptarea bugetului și a 
programelor de lucru.

O majoritate de două treimi din toți 
membrii care au drept de vot este necesară 
pentru alegerea și demiterea președintelui
și ale vicepreședintelui consiliului de 
administrație și pentru adoptarea bugetului 
și a programelor de lucru.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) adoptă, până la data de 30 iunie a 
primului an al cadrului financiar multianual 
prevăzut la articolul 312 din Tratatul 

(a) adoptă, până la data de 30 iunie a 
primului an al cadrului financiar multianual 
prevăzut la articolul 312 din Tratatul 
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privind funcționarea Uniunii Europene, 
programul de lucru multianual al agenției 
pentru perioada acoperită de cadrul 
financiar multianual după integrarea părții 
elaborate de consiliul de acreditare de 
securitate, în conformitate cu articolul 11 
alineatul (3) litera b), și după primirea 
avizului Comisiei;

privind funcționarea Uniunii Europene, 
programul de lucru multianual al agenției 
pentru perioada acoperită de cadrul 
financiar multianual după integrarea părții 
elaborate de consiliul de acreditare de 
securitate, în conformitate cu articolul 11 
alineatul (3) litera b), după primirea 
avizului Comisiei și după consultarea 
Parlamentului European;

Or. en

Justificare

Conform Abordării comune, Parlamentul ar trebui consultat cu privire la programul de lucru 
multianual.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 6 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) adoptă regulamentul său de procedură. (i) adoptă regulamentul său de procedură și 
îl publică;

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 6 – alineatul 2 – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) adoptă, pe baza unei propuneri a 
directorului executiv, o strategie
antifraudă proporțională cu riscurile de 
fraudă, având în vedere o analiză 
costuri-beneficii a măsurilor care 
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urmează a fi puse în aplicare.

Or. en

Justificare

Directorul executiv trebuie să elaboreze o strategie antifraudă și să o prezinte consiliului de 
administrație, dar consiliul nu are competența de a adopta o astfel de strategie.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ib (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) ia, dacă e cazul, pe baza unor 
propuneri din partea directorului 
executiv, decizii privind structurile 
organizaționale ale agenției, cu excepția 
celor legate de activitățile de acreditare de 
securitate care fac obiectul capitolului III.

Or. en

Justificare

Deciziile privind structurile interne ar trebui luate de consiliul de administrație pe baza unor 
propuneri din partea directorului executiv.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

 El adoptă, de asemenea, măsurile 
referitoare la detașarea experților 
naționali detașați menționate la articolul 
15c, după consultarea consiliului de 

eliminat
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acreditare de securitate și ținând cont de 
observațiile acestuia în mod 
corespunzător.

Or. en

Justificare

Această dispoziție a fost mutată la articolul 15c.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei și ale consiliului de 
administrație, directorul executiv își 
exercită funcțiile în mod independent și 
nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni 
de la niciun guvern și de la niciun alt 
organism.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 8 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. asigură reprezentarea agenției, cu 
excepția activităților desfășurate și a 
deciziilor luate în conformitate cu 
capitolele II și III, și are ca sarcină 
gestionarea acesteia; semnează convențiile 
de delegare încheiate între Comisie și 
agenție în temeiul articolului [15 alineatul

1. asigură reprezentarea agenției, cu 
excepția activităților desfășurate și a 
deciziilor luate în conformitate cu 
capitolele II și III, și are ca sarcină 
gestionarea de zi cu zi a acesteia; semnează 
convențiile de delegare încheiate între 
Comisie și agenție în temeiul articolului 
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(1) litera d)] din regulamentul [viitorul 
regulament privind GNSS];

[15 alineatul (1) litera d)] din regulamentul 
[viitorul regulament privind GNSS];

Or. en

Justificare

Articolul 7 stipulează că directorul executiv răspunde de gestionarea agenției.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 8 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. pregătește lucrările consiliului de 
administrație și participă, fără a avea drept 
de vot, la lucrările consiliului de 
administrație;

2. pregătește lucrările consiliului de 
administrație și participă, fără a avea drept 
de vot, la lucrările consiliului de 
administrație, în condițiile prevăzute la 
articolul 5 alineatul (5) al doilea 
paragraf;

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 8 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. pune în aplicare deciziile luate de 
consiliul de administrație;

Or. en
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 8 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. asigură punerea în aplicare a
programelor de lucru anuale ale agenției
sub controlul consiliului de administrație, 
cu excepția acelei părți a programelor 
menționată în capitolul III;

3. asigură pregătirea programelor de lucru 
anuale și multianuale ale agenției și le 
prezintă consiliului de administrație, cu
excepția părților pregătite și adoptate de 
consiliul de acreditare de securitate, în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (3) 
literele (b) și (c);

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 8 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. asigură punerea în aplicare a 
programelor de lucru anuale și 
multianuale ale agenției, cu excepția 
părților puse în aplicare de consiliul de 
acreditare de securitate, în conformitate 
cu articolul 11 alineatul (1) litera (b), și 
realizarea rapoartelor privind punerea în 
aplicare destinate consiliului de 
administrație;

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
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Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 8 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. elaborează în fiecare an un proiect de 
raport general pe care îl transmite 
consiliului de administrație, ținând cont în 
mod corespunzător de observațiile 
președintelui consiliului de acreditare de 
securitate în ceea ce privește activitățile 
prevăzute în capitolul III;

6. elaborează raportul anual privind 
activitățile și perspectivele agenției, cu 
excepția părții pregătite și adoptate de 
consiliul de acreditare de securitate, în
conformitate cu articolul 11 alineatul (3) 
litera (d), și îl transmite consiliului de
administrație spre aprobare;

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 8 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. definește structura organizațională a 
agenției și o înaintează spre aprobare 
consiliului de administrație;

eliminat

Or. en

Justificare

Aspect care face obiectul amendamentului ce vizează adăugarea articolului 6 alineatul (2) 
litera (ib).

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 8 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. pregătește un plan de acțiune pentru a 
se asigura că vor fi transpuse în practică 

12. pregătește un plan de acțiune pe baza 
concluziilor și a recomandărilor din 
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concluziile și recomandările evaluărilor 
anterioare și prezintă Comisiei un raport 
semestrial privind progresele realizate;

evaluările realizate în conformitate cu 
articolul 26, precum și a celor care rezultă 
din anchetele efectuate de OLAF și a 
tuturor rapoartelor de audit interne sau 
externe și prezintă Comisiei un raport 
semestrial privind progresele realizate;

Or. en

Justificare

Armonizare cu articolul 6 alineatul (2) litera (g).

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 8 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European sau Consiliul 
poate invita directorul executiv să prezinte 
un raport privind îndeplinirea misiunilor 
sale și să facă o declarație în fața acestor 
instituții.

Or. en

Justificare

Preluare de la articolul 15b.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 8 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Programul multianual al agenției 
menționat la articolul 6 alineatul (2) litera
(a) prevede acțiunile care trebuie
îndeplinite de agenție în cursul perioadei 
acoperite de cadrul financiar multianual 

(1) Programul de lucru multianual al
agenției, astfel cum este menționat la 
articolul 6 alineatul (2) litera (a), include 
obiectivele și rezultatele așteptate, inclusiv 
indicatorii de performanță. Acesta conține
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prevăzut la articolul 312 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
inclusiv acțiunile legate de relațiile 
internaționale și de comunicare pentru care 
este responsabilă. Acest program 
determină resursele umane și financiare 
alocate fiecărei activități. El ține cont de
rezultatul evaluărilor prevăzute la articolul 
26.

acțiunile care trebuie realizate de agenție 
în cursul perioadei acoperite de cadrul 
financiar multianual prevăzut la articolul 
312 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, inclusiv acțiunile legate 
de relațiile internaționale și de comunicare 
pentru care este responsabilă și specifică
resursele umane și financiare alocate 
fiecărei activități. El ține cont de evaluările
prevăzute la articolul 26.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 8 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2)Pe baza programului de lucru 
multianual, programul de lucru anual 
prevăzut la articolul 6 alineatul (2) litera
(b) prevede acțiunile care trebuie
îndeplinite de agenție în cursul anului 
următor, inclusiv acțiunile legate de 
relațiile internaționale și de comunicare
pentru care este responsabilă. Acest 
program determină resursele umane și 
financiare alocate fiecărei activități. El 
include, cu titlu informativ, sarcinile pe 
care Comisia, după caz, le-a delegat 
agenției în temeiul articolului [15 alineatul
(1) litera d)] din regulament (viitorul 
regulament privind GNSS).

(2) Programul de lucru anual prevăzut la 
articolul 6 alineatul (2) litera (b) are la 
bază programul de lucru multianual. 
Acesta include obiectivele și rezultatele 
așteptate, inclusiv indicatorii de 
performanță. El conține o descriere 
detaliată a acțiunilor care trebuie realizate
de agenție în cursul anului următor, 
inclusiv acțiunile legate de relațiile 
internaționale și de comunicare pentru care 
este responsabilă și specifică determină 
resursele umane și financiare alocate 
fiecărei activități, în conformitate cu 
principiile întocmirii bugetului și ale 
gestionării pe activități. Acesta indică în 
mod clar sarcinile care au fost adăugate, 
modificate sau eliminate în comparație cu 
anul precedent. El include, cu titlu 
informativ, sarcinile pe care Comisia, după 
caz, le-a delegat agenției în temeiul 
articolului [15 alineatul (1) litera d)] din 
regulament (viitorul regulament privind 
GNSS).
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Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 8 a – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În urma adoptării programelor de 
lucru multianuale și anuale de către 
consiliul de administrație, directorul 
executiv le transmite Parlamentului 
European, Consiliului, Comisiei și 
statelor membre și le publică. Directorul 
executiv și președintele consiliului de 
acreditare de securitate pot fi invitați să 
prezinte partea programului de lucru 
anual de care răspund în fața 
comisiei/comisiilor competente din 
Parlamentul European și să răspundă 
întrebărilor adresate de deputați.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 8 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Raportul general anual prevăzut la 
articolul 8 litera (f) relatează punerea în 
aplicare a programelor de lucru ale 
agenției.

(3) Raportul anual prevăzut la articolul 6
litera (f) include informații privind: 

(a) punerea în aplicare a programelor de 
lucru multianuale și anuale, inclusiv în 
ceea ce privește indicatorii de 
performanță;
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(b) planul bugetar și cel privind politica 
de personal;
(c) sistemele de gestionare și de control 
intern ale agenției;
(d) concluziile auditurilor interne și 
externe;
(e) măsurile luate pe baza recomandărilor 
rezultate în urma auditurilor și a 
recomandării privind descărcarea de 
gestiune;
(f) declarația de asigurare a directorului 
executiv.
Raportul anual se publică.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 11 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) ia, dacă e cazul, pe baza unor 
propuneri din partea președintelui, decizii 
privind structurile organizaționale ale 
agenției legate de activitățile de acreditare 
de securitate care fac obiectul prezentului 
capitol;

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 11 – alineatul 3 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) adoptă regulamentul său de procedură. (f) adoptă regulamentul său de procedură și 
îl publică;

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 11 – alineatul 7 – prima teză

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Consiliul de acreditare de securitate 
este alcătuit dintr-un reprezentant al 
fiecărui stat membru, un reprezentant al 
Comisiei și un reprezentant al ÎR.

(7) Consiliul de acreditare de securitate 
este alcătuit dintr-un reprezentant al 
fiecărui stat membru, un reprezentant al 
Comisiei și un reprezentant al ÎR, numiți 
în funcție de cunoștințele lor cu privire la 
activitățile de acreditare de securitate,
luându-se în considerare competențele 
relevante manageriale, administrative și 
bugetare. Comisia, ÎR și statele membre 
urmăresc realizarea unei reprezentări 
echilibrate între bărbați și femei în 
consiliul de acreditare de securitate. 

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 11 – alineatul 7 – a doua teză

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mandatul membrilor consiliului de 
acreditare de securitate are o durată de 
patru ani și poate fi reînnoit.

Mandatul membrilor consiliului de 
acreditare de securitate are o durată de 
patru ani și poate fi reînnoit. Comisia, ÎR și 
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statele membre încearcă să limiteze 
rotația reprezentanților lor în Consiliul de 
acreditare în probleme de securitate. 

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 11 – alineatul 8 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Președintele poate fi invitat să facă o 
declarație înaintea comisiei/comisiilor 
competente din Parlamentul European și 
să răspundă întrebărilor adresate de 
deputați.

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 11 a – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionează activitățile de acreditare de 
securitate sub conducerea consiliului de 
acreditare de securitate;

(a) pregătește activitatea consiliului de 
acreditare de securitate și gestionează 
activitățile de acreditare de securitate sub 
supravegherea acestui consiliu;

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
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Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 11 a (nou) – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigură punerea în aplicare a acelei 
părți a programelor de lucru ale agenției 
prevăzute în prezentul capitol sub
controlul consiliului de acreditare de 
securitate;

(b) pune în aplicare părțile programelor de 
lucru multianuale și anuale pregătite și 
aprobate de consiliul de acreditare de 
securitate în temeiul articolului 11 
alineatul (3) literele (b) și (c) sub
supravegherea acestui consiliu;

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 15 b (nou) – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directorul executiv este numit de către 
consiliul de administrație în funcție de 
meritele și capacitățile sale atestate în 
domeniul administrației și gestiunii, 
precum și de competențele și experiența sa 
în domeniile relevante, pe baza unei liste 
de candidați propuși de Comisie în urma 
unei competiții deschise și transparente, 
după publicarea unei cereri de exprimare a 
interesului în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene și în alte publicații.

(2) Directorul executiv este numit de către 
consiliul de administrație, după obținerea 
aprobării Parlamentului European, în 
funcție de meritele și capacitățile sale 
atestate în domeniul administrației și 
gestiunii, precum și de competențele și 
experiența sa în domeniile relevante, pe 
baza unei liste de candidați propuși de 
Comisie în urma unei competiții deschise 
și transparente, după publicarea unei cereri 
de exprimare a interesului în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și în alte 
publicații.

Or. en

Justificare

Aceeași abordare este valabilă și în cazul Autorității Bancare Europene (Reg. 1093/2010), al 
Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (Reg. 1094/2010) și al Autorității 
Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (Reg. 1095/2010).
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 15 b – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a fi numiți în funcție, 
candidații de pe lista menționată la primul 
paragraf sunt invitați să facă o declarație 
în fața comisiei competente din 
Parlamentul European și să răspundă 
întrebărilor adresate de deputați.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 15 b (nou) – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul de administrație informează 
Parlamentul European în legătură cu 
intenția sa de a prelungi mandatul 
directorului executiv. Cu o lună înainte de 
o astfel de prelungire, directorul executiv 
poate fi invitat să facă o declarație în fața 
comisiilor competente din Parlament și să 
răspundă întrebărilor adresate de 
deputați.

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
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Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 15 b – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Parlamentul European sau Consiliul 
poate invita directorul executiv să prezinte 
un raport privind îndeplinirea misiunilor 
sale și să facă o declarație în fața acestor 
instituții.

eliminat

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 15 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția poate recurge, de asemenea, la 
experți naționali.. Aceștia dețin autorizările 
de securitate adecvate.

Agenția poate recurge, de asemenea, la 
experți naționali detașați. Acești experți
dețin autorizările de securitate adecvate.
Acestor experți nu li se aplică Statutul 
funcționarilor și Regimul aplicabil 
celorlalți agenți.
Consiliul de administrație adoptă o decizie 
care prevede norme privind detașarea 
experților naționali în cadrul agenției. 
Înainte de a adopta o astfel de decizie, 
acesta consultă consiliul de acreditare de 
securitate cu privire la detașarea 
experților naționali implicați în activitățile 
de acreditare de securitate menționate la 
capitolul III și ține seama în mod 
corespunzător de observațiile acestuia.

Or. en
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 22 a (nou) – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directorul executiv, precum și 
funcționarii detașați temporar din partea 
statelor membre și din partea Comisiei fac 
o declarație de angajament și o declarație 
de interese, indicând absența oricăror 
interese directe sau indirecte despre care 
se poate considera că aduc atingere 
independenței lor. Declarațiile respective 
se fac în scris în momentul intrării în 
funcție și se reînnoiesc în cazul în care 
situația lor personală se schimbă.

(1) Consiliul de administrație adoptă 
norme de prevenire și gestionare a 
conflictelor de interese. Normele
respective se aplică întregii agenții și se 
publică. Înainte de a adopta normele în 
cauză, acesta consultă consiliul de 
acreditare de securitate și ține seama în 
mod corespunzător de observațiile 
acestuia.

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 22 a (nou) – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Experții externi care participă la 
grupurile de lucru ad hoc declară în scris, 
înainte de fiecare reuniune la care 
participă, interesele despre care se poate 
considera că aduc atingere independenței 
lor având în vedere subiectele înscrise pe 
ordinea de zi.

(2) Prin normele menționate la alineatul 
(1) se realizează cel puțin:

(a) stabilirea unei cerințe pentru membrii 
consiliului de administrație și ai 
consiliului de acreditare de securitate, 
pentru directorul executiv, personalul 
agenției și experții naționali detașați de a 
face o declarație de angajament și o 
declarație de declarație de interese despre 
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care s-ar putea considera că aduc 
atingere independenței lor;
(b) stabilirea obligației ca declarațiile 
menționate la litera (a) să fie corecte și 
complete, să fie făcute în scris la data la 
care persoana respectivă începe 
activitatea și reînnoite în cazul în care 
intervine o modificare a situației 
personale a acesteia și să fie făcute 
publice;
(c) includerea unor criterii clare și 
obiective de evaluare a declarațiilor făcute 
în conformitate cu litera (a), asigurarea 
unei aplicări coerente a acestor criterii și 
stabilirea obligației ca aceste declarații să 
fie verificate în cazul în care apar 
preocupări cu privire la ele;
(d) includerea unei proceduri prin care să 
se asigure faptul că nicio persoană cu un 
interes despre care s-ar putea considera 
că aduce atingere independenței sale cu 
privire la o chestiune de pe ordinea de zi a 
unei reuniuni nu participă la discuția sau 
la luarea unei decizii privind chestiunea 
în cauză;
(e) includerea unei politici și a unor 
proceduri clare și coerente de abordare a 
cazurilor de încălcare a normelor, care să 
includă sancțiuni eficiente, proporționale 
și descurajatoare;
(f) asigurarea unei formări obligatorii 
adecvate privind conflictele de interese 
pentru directorul executiv, tot personalul 
agenției, experții naționali detașați, 
precum și pentru membrii consiliului de 
administrație și ai consiliului de 
acreditare de securitate;
(g) abordarea chestiunilor legate de 
situația ulterioară încheierii activității în 
cadrul agenției a unei persoane.

Or. en
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Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 22 a (nou) – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul de administrație și consiliul 
de acreditare de securitate instituie o 
politică ce permite evitarea conflictelor de 
interese.

eliminat

Or. en


