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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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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 (ЕО) № 1321/2004 за създаване на структури за 
управление на европейските сателитни радионавигационни програми
(COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2009)0139),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 156 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C7-0103/2009),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по бюджети (A7-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения 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.

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Целесъобразно е също така да бъде 
изменен член 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1321/2004, с който се уреждат 
задачите на Агенцията, като за тази цел 
задачите й бъдат определени съгласно 
член 16 от Регламент (ЕО) № 683/2008.

(7) Целесъобразно е също така да бъде 
изменен член 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1321/2004, с който се уреждат 
задачите на Агенцията, като за тази цел 
тези задачи бъдат определени съгласно 
член 16 от Регламент (ЕО) № 683/2008.

Or. en
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Обосновка

Член 6 от Регламент (ЕО) № 683/2008 се отнася за задачи, не за мисии. 

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради измененията на заглавието 
на Регламент (ЕО) № 1321/2004 и на 
наименованието на Агенцията са 
необходими изменения във всички 
части от текста на посочения регламент, 
в които се споменават досегашните 
заглавие и наименование.

(8) Поради измененията на заглавието 
на Регламент (ЕО) № 1321/2004 и на 
наименованието на Агенцията са 
необходими изменения във всички 
части от текста на посочения регламент, 
в които се споменават досегашните 
заглавие и наименование. Също така 
всички разпоредби на Регламент (ЕО) 
№ 683/2008, цитиращи предишното 
название на Агенцията, следва да 
бъдат изменени.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се гарантира също така, че 
Агенцията изпълнява задачите си, 
спазвайки ролята на Комисията на 
ръководител на програмите и съгласно 
определените от нея насоки, е 
целесъобразно изрично да се предвиди, 
че Агенцията се управлява от нейния 
изпълнителен директор под 
ръководството на Административния 
съвет в съответствие с насоките, 
определени от Комисията по отношение 
на Агенцията, както и че представителят 
на Комисията в Административния 
съвет на Агенцията разполага с 

(10) За да се гарантира също така, че 
Агенцията изпълнява задачите си, 
спазвайки ролята на Комисията на 
ръководител на програмите и съгласно 
определените от нея насоки, е 
целесъобразно изрично да се предвиди, 
че Агенцията се управлява от нейния 
изпълнителен директор под надзора на 
Административния съвет в съответствие 
с насоките, определени от Комисията по 
отношение на Агенцията, както и че 
представителят на Комисията в 
Административния съвет на Агенцията 
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половината гласове. разполага с 30 % от гласовете.

Or. en

Обосновка

Тъй като съгласно Регламент 1321/2004 Административният съвет взема решенията 
си с мнозинство от две трети, Комисията ще се нуждае от подкрепата на 
представителя на поне една държава-членка, за да наложи вето на някое решение.

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Освен това е необходимо на 
Европейския парламент да бъде 
разрешено да бъде представляван в 
Административния съвет на Агенцията 
като наблюдател, тъй като в 
Регламент (ЕО) № 683/2008 се 
подчертава ползата от тясното 
сътрудничество между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията. 
Целесъобразно е също така мандатът на 
изпълнителния директор да бъде 
намален от пет на четири години, за да 
се осигури добро управление на 
програмите.

(11) Освен това е необходимо на 
Европейския парламент да бъде 
разрешено да бъде представляван в 
Административния съвет на Агенцията, 
тъй като в Регламент (ЕО) № 683/2008 
се подчертава ползата от тясното 
сътрудничество между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията. 
Целесъобразно е също така мандатът на 
изпълнителния директор да бъде 
намален от пет на четири години, за да 
се осигури добро управление на 
програмите.

Or. en

Обосновка

Европейският парламент трябва да бъде представен в Административния съвет за 
да се гарантира, че на ЕП се предоставя подходяща и своевременна информация.

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Като се има предвид обхватът на (12) Като се има предвид обхватът на 
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поверените на Агенцията задачи, сред 
които влиза акредитацията в областта на 
сигурността, Научно-техническият 
комитет, създаден в рамките на 
Агенцията, следва да бъде закрит, а 
Комитетът за безопасност и сигурност 
на системата следва да бъде заменен с 
Комитет за акредитация на 
европейските системи на ГНСС по 
отношение на сигурността, който ще 
отговаря за дейността по акредитацията 
в областта на сигурността и ще бъде 
съставен от представители на 
държавите-членки и Комисията, като 
генералният секретар/върховен 
представител и ЕКА ще имат ролята на 
наблюдатели.

поверените на Агенцията задачи, сред 
които влиза акредитацията в областта на 
сигурността, Научно-техническият 
комитет, създаден в рамките на 
Агенцията, следва да бъде закрит, а 
Комитетът за безопасност и сигурност 
на системата следва да бъде заменен със 
Съвет за акредитация на европейските 
системи на ГНСС по отношение на 
сигурността, който ще отговаря за 
дейността по акредитацията в областта 
на сигурността и ще бъде съставен от 
представители на държавите-членки и 
Комисията, като генералният 
секретар/върховен представител и ЕКА 
ще имат ролята на наблюдатели.

(Настоящото изменение се прилага за целия 
текст. Приемането му изисква съответните 
промени в целия текст.)

Or. en

Обосновка

За да се избегне объркване с решението за комитология, названието "Комитет" се 
заменя със "Съвет".

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следователно Регламент (ЕО) № 
1321/2004 трябва да бъде съответно 
изменен,

(20) Следователно Регламент (ЕО) 
№1321/2004 и Регламент (ЕО) № 
683/2008 трябва да бъдат съответно 
изменени.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент № 1321/2004
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административният съвет се състои 
от по един представител, назначен от 
всяка държава-членка, и един 
представител, назначен от Комисията. 
Мандатът на членовете на 
Административния съвет е пет години. 
Той може да се подновява еднократно. 
Един представител на Европейския 
парламент присъства на заседанията 
на Административния съвет като 
наблюдател.“

2. Административният съвет се състои 
от по един представител, назначен от 
всяка държава-членка, двама 
представители, назначени от 
Европейския парламент, и един 
представител, назначен от Комисията. 
Член на Европейския парламент не 
може да бъде член на 
Административния съвет. Мандатът 
на членовете на Административния 
съвет е пет години. Той може да се 
подновява еднократно. 

Or. en

Обосновка

За да не се компрометират законодателните и надзорни функции на Европейския 
парламент, член на Европейския парламент не може да бъде член на 
Административния съвет.

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент № 1321/2004
Член 5 – параграф 7 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Всеки член, представляващ една 
държава-членка, разполага с един глас. 
Членът, представляващ Комисията, 
разполага с брой гласове, който е равен 
на сбора на гласовете на всички 
представители на държавите-членки.
Изпълнителният директор на Агенцията 
не участва в гласуването.“

7. Всеки член, представляващ една 
държава-членка или Европейския 
парламент, разполага с един глас. 
Членът, представляващ Комисията, 
разполага с брой гласове, който е равен 
на 30% от сбора на гласовете на всички 
представители на държавите-членки и 
на Европейския парламент.
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Изпълнителният директор на Агенцията 
не участва в гласуването.“

Or. en

Обосновка

Тъй като съгласно Регламент 1321/2004 Административният съвет взема решенията 
си с мнозинство от две трети, с правото си на гласуване в размер на 30% Комисията 
ще се нуждае от подкрепата на представителя на поне една държава-членка, за да 
наложи вето на някое решение.

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Регламент № 1321/2004
Член 10 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Дейностите и решенията за 
акредитация по отношение на 
сигурността се предприемат в 
контекста на колективна 
отговорност за сигурността на 
Европейския съюз и неговите 
държави-членки.

Or. en

Обосновка

Трябва да се вземе предвид, че Проектът за глобален мониторинг на околната среда и 
сигурността (ГМОСС) е проект на Общността; поради тази причина следва да има и 
колективен подход спрямо акредитацията по отношение на сигурността. 

Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Регламент № 1321/2004
Член 10 – параграф 3 – алинея 1a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на Съвета за акредитация 
по отношение на сигурността 
действат независимо и обективно в 
обществен интерес и не се стремят 
да следват политически указания.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Регламент № 1321/2004
Член 10 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комитетът взема решения с 
мнозинство на гласовете, както е 
предвидено в член 205, параграф 2 от 
Договора. Гласовете на 
представителите на държавите-членки
при гласуване в Комитета се 
претеглят по начина, определен в 
горепосочения член. Председателят на 
Комитета не участва в гласуването.

7. Съветът за акредитация по 
отношение на сигурността приема 
становища с мнозинство от три 
четвърти от представителите на 
държавите-членки. Председателят на 
Съвета не участва в гласуването.

Or. en

Обосновка

Гласуването с квалифицирано мнозинство следва да не се прилага в този случай, тъй 
като решенията за акредитация по отношение на сигурността следва да се 
основават на експертни технически умения и поради тази причина всеки подаден глас 
на представител в Съвета за акредитация по отношение на сигурността следва да 
има еднаква тежест с останалите.
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Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Регламент № 1321/2004
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Комисията счита, че приемането 
на решение за акредитация може да 
окаже значително въздействие върху 
правилното протичане на 
програмите, например по отношение 
на разходите и графика, Комисията 
уведомява за това Съвета за 
акредитация по отношение на 
сигурността. Съветът за 
акредитация по отношение на 
сигурността взема предвид във 
възможно най-голяма степен всяко
подобно становище на Комисията и в 
решението си обосновава как е отчел 
становището на Комисията.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Регламент № 1321/2004
Член 10 – параграф 7- алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При необходимост Комисията 
информира Комитета за 
европейските програми за ГНСС, 
учреден по силата на член 19 от 
Регламент (ЕО) № 683/2008, относно 
въздействието на решенията на 
Комитета върху ефективното 
протичане на програмите.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Парламентът и Съветът са тези, които следва да бъдат уведомени, в случай че някое 
решение за акредитация излага на риск ефективното протичане на програмата. 
Включено в изменение 14.

Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 12 a (нова)
Регламент № 1321/2004
Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Добавя се член 10а:
Член 10а

Сведение за Европейския парламент и 
Съвета

Комисията информира редовно 
Европейския парламент и Съвета 
относно развитията по задачите на 
Агенцията, включително относно 
взетите от Административния 
съвет решения. За тази цел и 
съобразно с приложимите правила за 
сигурност, Европейският парламент 
и Съветът получават дневния ред на 
заседанията на Административния 
съвет и на Съвета за акредитация по 
отношение на сигурността, 
резултатите от гласуванията и 
резюмирани бележки от тези 
заседания, както и списъци на 
органите и организациите, към които 
се числят лицата, определени за 
представители от държавите-
членки.
Европейският парламент и Съветът 
се информират своевременно за 
въздействието на взетите решения за 
акредитация върху ефективното 
протичане на програмите.
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Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1a (нов)
Регламент № 683/2008
в целия текст

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във всички членове, в които се 
срещат, думите „Надзорен орган“ се 
заменят с думата „Агенция“.
(Настоящото изменение се прилага за целия 
текст. Приемането му изисква съответните 
промени в целия текст.)

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 
година за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова 
навигация („EGNOS“ и „Галилео“) определя новата рамка на публичното управление и 
финансирането на програмите „Галилео“ и „EGNOS“. В посочения регламент е заложен 
принципът на строго разделение на компетенциите между Европейската общност, 
представлявана от Комисията, Надзорния орган и Европейската космическа агенция 
(наричана по-долу „ЕКА“), като на Комисията се възлага отговорността за ролята за 
управление на програмите. Регламентът предвижда също така Надзорният орган (в 
съответствие с предложението на Комисията наричан по-долу „Агенция“) да изпълнява 
поверените му задачи, като спазва ролята на Комисията на ръководител на програмите 
и съблюдава определените от нея насоки.

Поради това разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета следва да бъдат 
приведени в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 683/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета.

За да се гарантира също така, че Агенцията изпълнява задачите си, спазвайки ролята на 
Комисията на ръководител на програмите и съгласно определените от нея насоки, е 
целесъобразно изрично да се предвиди, че Агенцията се управлява от нейния 
изпълнителен директор под надзора на Административния съвет в съответствие с 
насоките, определени от Комисията по отношение на Агенцията, както и че 
представителят на Комисията в Административния съвет на Агенцията разполага с 30% 
от гласовете. Тъй като Административният съвет взема своите решения с мнозинство 
от две-трети, фактът, че Комисията притежава една трета от гласовете ѝ позволява с 
подкрепата на поне една държава-членка да блокира всяко решение на 
Административния съвет, което противоречи на насоките на Комисията.

Регламент (ЕО) № 683/2008 подчертава колко полезно е тясното сътрудничество между 
Европейския парламент, Съвета и Комисията. С оглед на значението на това 
сътрудничество, също така е необходимо Европейският парламент да разполага с 
представителство в Административния съвет под формата на две от тридесетте места в 
него. За да не се компрометират законодателните и надзорни функции на Европейския 
парламент, член на Европейския парламент не може да бъде член на 
Административния съвет.

Дейностите и решенията за акредитация по отношение на сигурността се предприемат в 
контекста на колективна отговорност за сигурността на Общността и нейните държави-
членки. Дейностите по акредитация следва да се извършват независимо от 
институциите – ръководители на програмите, а именно Комисията, държавите-членки и 
ЕКА, и от други организации, които отговарят за прилагането на разпоредбите по 
отношение на сигурността. Във връзка с това Съветът за акредитация по отношение на 
сигурността на европейските системи на ГНСС (наименованието „комитет” се заменя 
със „съвет“, за да се избегне объркване с условията за комитология) следва да бъде в 
рамките на Агенцията автономен орган, който независимо взема решения за 
акредитация. Членовете на Съвета за акредитация по отношение на сигурността следва 
да действат независимо и обективно в обществен интерес и да не се стремят да следват 
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политически указания.

Съветът за акредитация по отношение на сигурността следва да приема своите решения 
с мнозинство от три-четвърти от представителите на държавите-членки. Всеки 
представител следва да разполага с един глас, тъй като становищата относно 
акредитацията следва да са технически, без да следват политически указания.

Ако Комисията счита, че приемането на решение за акредитация може да окаже 
значително въздействие върху правилното протичане на програмите, например по 
отношение на разходите и графика, Комисията уведомява за това Съвета за 
акредитация по отношение на сигурността. Съветът за акредитация по отношение на 
сигурността надлежно взема предвид всяко уведомление от страна на Комисията и 
решенията му съдържат обосновка относно това как са отчетени забележките на 
Комисията. Тази процедура избягва всеки етап на комитология, като по този начин 
подобрява ефективността и увеличава отчетността на Съвета за акредитация по 
отношение на сигурността. Така също се гарантира политически контрол на този род 
решения, тъй като Комисията ще трябва да осведомява Европейския парламент и 
Съвета относно въздействието на решенията за акредитация върху ефективното 
протичане на програмите.


