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Изменение 1
Николас Гонсалес Касарес

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. изразява задоволство във връзка 
с това, че Сметната палата обяви 
операциите, свързани с годишните 
отчети на Агенцията за финансовата 
2018 година, за законосъобразни и 
редовни;

2. изразява задоволство във връзка 
с това, че Сметната палата обяви 
операциите, свързани с годишните 
отчети на Агенцията за финансовата 
2018 година, за законосъобразни и 
редовни; подчертава, че са 
предприети действия в отговор на 
всички забележки на Европейската 
сметна палата;

Or. en

Изменение 2
Николас Гонсалес Касарес

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че въпреки 
значителното увеличаване на нейния 
бюджет от 2017 г. насам поради 
новите ѝ задачи, през 2018 г. Агенцията 
постигна успешно изпълнение на своя 
бюджет с 99,7% за поетите 
задължения и с 87,6% за плащанията, в 
съответствие с предходните години;

3. подчертава, че въпреки 
значителното увеличаване на бюджета 
от 2017 г. насам, произтичащо от 
новите ѝ задачи по подкрепа — в 
сътрудничеството с Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана и 
с Европейската агенция за морска 
безопасност — на звената за брегова 
охрана на национално равнище и на 
равнището на Съюза, Агенцията 
постигна успешно изпълнение на своя 
бюджет през 2018 г. на 99,7% за 
бюджетните кредити за поети 
задължения и на 87,6% за плащанията, в 
съответствие с предходните години; 
насърчава Агенцията да продължи 
усилията си за гарантиране на 
оптималното усвояване на 
отпуснатите бюджетни кредити;
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Or. en

Изменение 3
Ружа Томашич

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. счита, че ролята на Агенцията за 
насърчаване на създаването на 
европейска гранична и брегова охрана 
не следва по никакъв начин да 
подкопава основната дейност на 
Агенцията като орган на Съюза, 
отговорен за организирането на 
оперативната координация на 
дейностите по контрол на рибарството; 
поради това подчертава необходимостта 
от предоставяне на Агенцията на 
подходящи финансови и човешки 
ресурси, съответстващи на нейните 
нарастващи задачи;

7. счита, че ролята на Агенцията за 
насърчаване на създаването на 
европейска гранична и брегова охрана 
не следва по никакъв начин да 
подкопава основната дейност на 
Агенцията като орган на Съюза, 
отговорен за организирането на 
оперативната координация на 
дейностите по контрол на рибарството, 
тъй като това би могло да доведе до 
отслабване на надзора над 
рибарството и до увеличаване на 
незаконния, недеклариран и 
нерегулиран риболов; поради това 
подчертава необходимостта от 
предоставяне на Агенцията на 
подходящи финансови и човешки 
ресурси, съответстващи на нейните 
нарастващи задачи;

Or. hr

Изменение 4
Николас Гонсалес Касарес

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. счита, че ролята на Агенцията за 
насърчаване на създаването на 
европейска гранична и брегова охрана 
не следва по никакъв начин да 
подкопава основната дейност на 

7. счита, че ролята на Агенцията за 
насърчаване на създаването на 
европейска гранична и брегова охрана 
не следва по никакъв начин да 
подкопава основната дейност на 
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Агенцията като орган на Съюза, 
отговорен за организирането на 
оперативната координация на 
дейностите по контрол на рибарството; 
поради това подчертава необходимостта 
от предоставяне на Агенцията на 
подходящи финансови и човешки 
ресурси, съответстващи на нейните 
нарастващи задачи;

Агенцията като орган на Съюза, 
отговорен за организирането на 
оперативната координация на 
дейностите по контрол на рибарството и 
за предоставянето на помощ на 
държавите членки и Комисията в 
тази област; поради това подчертава 
необходимостта от предоставяне на 
Агенцията на подходящи финансови и 
човешки ресурси, съответстващи на 
нейните нарастващи задачи;

Or. en

Изменение 5
Крис Дейвис

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. счита, че ролята на Агенцията за 
насърчаване на създаването на 
европейска гранична и брегова охрана 
не следва по никакъв начин да 
подкопава основната дейност на 
Агенцията като орган на Съюза, 
отговорен за организирането на 
оперативната координация на 
дейностите по контрол на рибарството; 
поради това подчертава необходимостта 
от предоставяне на Агенцията на 
подходящи финансови и човешки 
ресурси, съответстващи на нейните 
нарастващи задачи;

7. счита, че ролята на Агенцията за 
насърчаване на създаването на 
европейска гранична и брегова охрана 
не следва по никакъв начин да 
подкопава основната дейност на 
Агенцията като орган на Съюза, 
отговорен за организирането на 
оперативната координация на 
дейностите по контрол на рибарството; 
във връзка с това подчертава 
необходимостта от предоставяне на 
Агенцията на подходящи финансови и 
човешки ресурси, съответстващи на 
нейните нарастващи задачи, което да ѝ 
позволи да увеличи броя на 
извършваните от нея проверки на 
място и да придобие втори 
плавателен съд, за се улесни 
изпълнението на тази задача.

Or. en

Изменение 6
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Николас Гонсалес Касарес

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. отбелязва, че Агенцията 
насърчава политика на равно третиране 
с цел подобряване на баланса между 
половете сред служителите си; 
отбелязва, че към 31 декември 2018 г. 
общият брой на жените служители е 
съставлявал 44% от персонала; изразява 
съжаление, че процентът на жените със 
степен AD8 или по-висока степен е бил 
15%, което е със 7 процентни пункта 
под равнището, постигнато през 2017 г.; 
призовава Агенцията да засили 
политиката си в областта на равенството 
между половете;

8. отбелязва, че Агенцията 
насърчава политика на равно третиране 
с цел подобряване на баланса между 
половете сред служителите си; 
отбелязва, че след като през 2017 г. 
Административният съвет прие 
правила за прилагане относно 
борбата с тормоза, Агенцията е 
публикувала покана за набиране на 
доверени съветници и е приключила 
успешно процедурата за набиране, и 
през 2018 г. е организирала прояви за 
повишаване на осведомеността на 
служителите с цел 
предотвратяването на тормоз; 
отбелязва, че към 31 декември 2018 г. 
общият брой на жените служители е 
съставлявал 44% от персонала; изразява 
съжаление, че процентът на жените със 
степен AD8 или по-висока степен е бил 
15%, което е със 7 процентни пункта 
под равнището, постигнато през 2017 г.; 
призовава Агенцията да засили 
политиката си в областта на равенството 
между половете;

Or. en

Изменение 7
Николас Гонсалес Касарес

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8а. подчертава, че през юни 2018 г. 
Агенцията е приела решение относно 
публикуването на информация за 
срещи с организации или 
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самостоятелно заети физически лица 
и че вследствие на споразумението 
между Европейския парламент и 
Европейската комисия относно 
регистъра за прозрачност Агенцията 
ще публикува онлайн на своя уебсайт 
информация за срещите на 
съответния директор и служители с 
лобисти;

Or. en

Изменение 8
Николас Гонсалес Касарес

Проект на становище
Параграф 8 б (нов)

Проект на становище Изменение

8б. отбелязва, че в резултат на 
извършената през 2017 г. 
подготвителна работа Агенцията е 
въвела през 2018 г. система за 
управление на информационната 
сигурност въз основа на 
международния стандарт ISO 27001, 
чиято цел е защитата на 
Европейската агенция за контрол на 
рибарството (EFCA) от 
технологично обусловени рискове и 
запазването на поверителността, 
целостта и наличността на 
информацията.

Or. en

Изменение 9
Николас Гонсалес Касарес

Проект на становище
Параграф 8 в (нов)

Проект на становище Изменение
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8в. подчертава активната роля и 
добавената стойност, предоставени 
от Агенцията в рамките на проекта 
PESCAO за развиване на капацитет 
за борба с незаконния, недеклариран и 
нерегулиран риболов и за подобряване 
на управлението на рибните ресурси в 
Западна Африка; подчертава трите 
операции, проведени през 2018 г. с 
участието на Сенегал, Гамбия, 
Гвинея Бисау, Гвинея-Конакри, Сиера 
Леоне, Кабо Верде и Мавритания.

Or. en

Изменение 10
Николас Гонсалес Касарес

Проект на становище
Параграф 8 г (нов)

Проект на становище Изменение

8г. признава качеството и 
значението на задачите, изпълнявани 
от Агенцията, и приветства нейната 
последователност и много добрите 
резултати, които е постигнала от 
създаването ѝ досега;

Or. en

Изменение 11
Ружа Томашич

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8а. подчертава значението на 
ролята на Агенцията за прилагането 
на общата политика в областта на 
рибарството и за постигането на 
нейните цели, по-специално по 
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отношение на задължението за 
разтоварване на сушата, тъй като 
държавите членки са изправени пред 
трудности при изпълнението на това 
задължение;

Or. hr


