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Изменение 1
Николас Гонсалес Касарес, Клара  Агилера , Мануел Писаро, Кармен Аврам, 
Изабел Карваляйш, Пиетро Бартоло, Иво Христов, Предраг Фред Матич

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. отбелязва, че през 2019 г. 
Агенцията е получила 16,7 милиона 
евро вноска от общия бюджет на Съюза, 
което представлява намаление с 0,4% 
спрямо 2018 г.; приветства факта, че 
през 2019 г. Агенцията успя да изпълни 
своя бюджет на 99,9% за бюджетните 
кредити за поети задължения и на 86% 
за бюджетните кредити за плащания;

3. отбелязва, че през 2019 г. 
Агенцията е получила 16,7 милиона 
евро вноска от общия бюджет на Съюза, 
което представлява намаление с 0,4% 
спрямо 2018 г.; припомня, че 
бюджетът на Агенцията е един от 
най-ниските в сравнение с 
бюджетите на другите европейски 
агенции; приветства факта, че през 
2019 г. Агенцията успя да изпълни своя 
бюджет на 99,9% за бюджетните 
кредити за поети задължения и на 86% 
за бюджетните кредити за плащания;

Or. es

Изменение 2
Николас Гонсалес Касарес, Клара  Агилера , Мануел Писаро, Кармен Аврам, 
Изабел Карваляйш, Пиетро Бартоло, Иво Христов, Предраг Фред Матич

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. припомня значението на 
контрола на риболовните дейности за 
постигането на целите на общата 
политика в областта на рибарството 
(ОПОР); признава жизненоважния 
принос на Агенцията за изпълнението 
на тези цели; подчертава, че текущото 
преразглеждане на Регламента относно 
контрола на рибарството ще доведе до 
повишено търсене на услугите на 
Агенцията; следователно подчертава 
необходимостта от увеличаване на 
финансовите и човешките ресурси на 

4. припомня значението на 
контрола на риболовните дейности за 
постигането на целите на общата 
политика в областта на рибарството 
(ОПОР); признава жизненоважния 
принос на Агенцията за изпълнението 
на тези цели; подчертава, че текущото 
преразглеждане на Регламента относно 
контрола на рибарството ще доведе до 
повишено търсене на услугите на 
Агенцията; подчертава, че е нелогично 
да се иска изпълнението на все по-
големи задължения, без да се 
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Агенцията през следващите години; осигуряват подходящи ресурси; 
следователно подчертава 
необходимостта от увеличаване на 
финансовите и човешките ресурси на 
Агенцията през следващите години;

Or. es

Изменение 3
Валентино Грант, Розана Конте, Анализа Тардино, Масимо Казанова

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. припомня значението на 
контрола на риболовните дейности за 
постигането на целите на общата 
политика в областта на рибарството 
(ОПОР); признава жизненоважния 
принос на Агенцията за изпълнението 
на тези цели; подчертава, че 
текущото преразглеждане на 
Регламента относно контрола на 
рибарството ще доведе до повишено 
търсене на услугите на Агенцията; 
следователно подчертава 
необходимостта от увеличаване на 
финансовите и човешките ресурси на 
Агенцията през следващите години;

4. припомня значението на 
контрола на риболовните дейности за 
постигането на целите на общата 
политика в областта на рибарството 
(ОПОР); признава жизненоважния 
принос на Агенцията за изпълнението 
на тези цели; поради това призовава за 
оптимизиране на ресурсите, за да се 
постигне максимална ефективност, 
без да се увеличават разходите за 
европейските данъкоплатци;

Or. it

Изменение 4
Валентино Грант, Розана Конте, Анализа Тардино, Масимо Казанова

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. приветства непрекъснатото 
подобрение от 2017 г. насам на степента 
на изпълнение на работната програма на 
Агенцията, която достигна 99% през 

5. приветства непрекъснатото 
подобрение от 2017 г. насам на степента 
на изпълнение на работната програма на 
Агенцията, която достигна 99% през 
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2019 г., спрямо 98% през 2018 г. и 93% 
през 2017 г.; отбелязва също така, че 
през 2019 г. Агенцията координира 32 
381 инспекции на риболовни кораби, 
което доведе до откриването на 1 487 
предполагаеми нарушения, а това 
представлява увеличение съответно с 
20,2% и 107,8% спрямо 2018 г.; счита, 
че тези данни показват, че инспекциите 
и последващите действия във връзка с 
тях продължават да бъдат основен 
инструмент за гарантиране на 
спазването на правилата на ОПОР;

2019 г., спрямо 98% през 2018 г. и 93% 
през 2017 г.; отбелязва също така, че 
през 2019 г. Агенцията координира 
32 381 инспекции на риболовни кораби, 
което доведе до откриването на 1 487 
предполагаеми нарушения, а това 
представлява увеличение съответно с 
20,2% и 107,8% спрямо 2018 г.; счита, 
че тези данни показват, че инспекциите 
и последващите действия във връзка с 
тях продължават да бъдат основен 
инструмент за гарантиране на 
спазването на правилата на ОПОР; в 
тази връзка призовава за 
извършването на проверки, за да се 
види колко от предполагаемите 
нарушения са всъщност 
действителни нарушения;

Or. it

Изменение 5
Валентино Грант, Розана Конте, Анализа Тардино, Франс Жаме, Максет 
Пирбакас, Масимо Казанова

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. призовава да се обърне по-
голямо внимание на контрола на 
риболовните кораби извън ЕС, за да се 
избегнат несъответствия при 
прилагането на правилата по 
отношение на рибарите, плаващи под 
знамето на ЕС.

Or. it

Изменение 6
Валентино Грант, Розана Конте, Анализа Тардино, Масимо Казанова

Проект на становище
Параграф 6
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Проект на становище Изменение

6. приветства успешното 
функциониране на тристранната 
работна договореност между Агенцията, 
Европейската агенция по морска 
безопасност (ЕАМБ) и Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана 
(Frontex) от 2017 г. насам; отбелязва, че 
Агенцията е на път да постигне целите 
на това споразумение до 2020 г.; 
насърчава Агенцията да продължи 
усилията си в тази насока; счита, че това 
споразумение е пример за добро 
взаимодействие между европейските 
агенции, който следва да послужи като 
източник на вдъхновение за други 
агенции в други области;

6. приветства успешното 
функциониране на тристранната 
работна договореност между Агенцията, 
Европейската агенция по морска 
безопасност (ЕАМБ) и Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана 
(Frontex) от 2017 г. насам; отбелязва, че 
Агенцията е на път да постигне целите 
на това споразумение; насърчава 
Агенцията да продължи усилията си в 
тази насока; счита, че това 
споразумение е пример за добро 
взаимодействие между европейските 
агенции, който следва да послужи като 
източник на вдъхновение за други 
агенции в други области;

Or. it

Изменение 7
Николас Гонсалес Касарес, Клара  Агилера , Мануел Писаро, Кармен Аврам, 
Изабел Карваляйш, Пиетро Бартоло, Иво Христов, Предраг Фред Матич

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. подчертава помощта, оказана 
от Агенцията на Комисията при 
сътрудничеството с трети държави, 
както и нейната важна роля за 
гарантиране на еднакви условия за 
всички крайбрежни държави; в тази 
връзка подчертава, че е необходимо 
осигуряваните ресурси да се увеличат, 
за да може да се поеме повишеното 
работно натоварване, дължащо се на 
оттеглянето на Обединеното 
кралство от Европейския съюз, както 
и евентуалните последици за 
рамката за контрол на рибарството 
при установените нови отношения;

Or. es
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Изменение 8
Валентино Грант, Розана Конте, Анализа Тардино, Масимо Казанова

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. отбелязва политиката на 
Агенцията за насърчаване на равното 
третиране на персонала и целта за 
постигане на баланс между половете по 
отношение на броя, степента и 
равнището на отговорност на 
служителите; отбелязва, че към 31 
декември 2019 г. общият брой на 
жените служители е бил 46% от 
персонала; изразява съжаление във 
връзка с факта, че жените представляват 
едва 26% от служителите със степен AD 
8 или по-висока степен; отбелязва обаче 
подобрението на тази цифра с 9 пункта 
в сравнение с 2018 г. и с 2 пункта в 
сравнение с 2017 г.; призовава 
Агенцията да продължи усилията си във 
връзка с нейната политика за равенство 
между половете;

8. отбелязва политиката на 
Агенцията за насърчаване на равното 
третиране на персонала и целта за 
постигане на баланс между половете по 
отношение на броя, степента и 
равнището на отговорност на 
служителите; отбелязва, че към 31 
декември 2019 г. общият брой на 
жените служители е бил 46% от 
персонала; изразява съжаление във 
връзка с факта, че жените представляват 
едва 26% от служителите със степен AD 
8 или по-висока степен; отбелязва обаче 
подобрението на тази цифра с 9 пункта 
в сравнение с 2018 г. и с 2 пункта в 
сравнение с 2017 г.; призовава 
Агенцията да продължи усилията си във 
връзка с нейната политика за равенство 
между половете, както по отношение 
на броя на заетите жени, така и по 
отношение на тяхната степен.

Or. it

Изменение 9
Валентино Грант, Розана Конте, Анализа Тардино, Масимо Казанова

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. изразява съжаление за факта, че 
въпреки ангажимента, поет от 
Агенцията през юни 2018 г., да 
публикува на своя уебсайт съответните 
срещи на изпълнителния директор и 
служителите с представители на 

9. изразява съжаление за факта, че 
въпреки ангажимента, поет от 
Агенцията през юни 2018 г., да 
публикува на своя уебсайт съответните 
срещи на изпълнителния директор и 
служителите с представители на 
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интереси, досега не е публикувана 
информация за никаква среща; 
призовава Агенцията да изпълни 
ангажимента си и редовно да 
актуализира специалната уебстраница 
на своя уебсайт с тази информация;

интереси, досега не е публикувана 
информация за никаква среща; 
призовава Агенцията да изпълни 
ангажимента си и редовно да 
актуализира специалната уебстраница 
на своя уебсайт с тази информация, 
както по отношение на записите на 
заседанията, така и по отношение на 
документите, изготвяни там; 
неизпълнението на този ангажимент 
в бъдеще не следва да остава без 
последствия;

Or. it

Изменение 10
Николас Гонсалес Касарес, Клара  Агилера , Мануел Писаро, Кармен Аврам, 
Изабел Карваляйш, Пиетро Бартоло, Иво Христов, Предраг Фред Матич

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. изразява съжаление за факта, че 
въпреки ангажимента, поет от 
Агенцията през юни 2018 г., да 
публикува на своя уебсайт съответните 
срещи на изпълнителния директор и 
служителите с представители на 
интереси, досега не е публикувана 
информация за никаква среща; 
призовава Агенцията да изпълни 
ангажимента си и редовно да 
актуализира специалната уебстраница 
на своя уебсайт с тази информация;

9. изразява съжаление за факта, че 
въпреки ангажимента, поет от 
Агенцията през юни 2018 г., да 
публикува на своя уебсайт съответните 
срещи на изпълнителния директор и 
служителите с представители на 
интереси, досега не е публикувана 
информация за никаква среща; 
призовава Агенцията да спази 
ангажимента си и редовно да 
актуализира специалната уебстраница 
на своя уебсайт с тази информация;

Or. es


