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POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN 

adoptată în primă lectură la 12 martie 2014 

în vederea adoptării  Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 912/2010 de instituire a Agenției 

GNSS European 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 172, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 
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având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1, 

după consultarea Comitetului Regiunilor, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2, 

întrucât: 

(1) Din dispozițiile combinate ale articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului3 cu cele ale articolului 2 din Regulamentul 

(UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ▌4 rezultă că Agenția 

GNSS European (denumită în continuare ▌„agenția”) urmează să asigure acreditarea 

sistemelor europene de radionavigație prin satelit (denumite în continuare 

▌„sistemele”) și că, în acest scop, inițiază și monitorizează punerea în aplicare a 

procedurilor de securitate și realizarea de audituri privind securitatea. 

                                                 
1 JO C 198, 10.7.2013, p. 67. 
2 Poziția Parlamentului European din 12 martie 2014. 
3 Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 

decembrie 2013 privind punerea în aplicare și exploatarea sistemelor europene de 
radionavigație prin satelit și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 876/2002 al 
Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului 
(JO L 347, 20.12.2013, p. 1). 

4 Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 
septembrie 2010 de instituire a Agenției GNSS European, de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului privind crearea unor structuri de 
gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO 
L 276, 20.10.2010, p. 11). 
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(2) Sistemele sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013. Acestea 

sunt sisteme complexe și înființarea și funcționarea lor implică numeroase părți 

interesate cu diferite roluri. În acest context, este de o importanță crucială ca 

informațiile UE clasificate să fie prelucrate și protejate de toate părțile interesate 

implicate în punerea în aplicare a programelor Galileo și EGNOS (denumite în 

continuare „programele”), în conformitate cu principiile de bază și cu standardele 

minime stabilite în normele de securitate ale Comisiei și ale Consiliului privind 

protecția informațiilor UE clasificate, iar articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 

1285/2013, care garantează un nivel echivalent de protecție a informațiilor UE 

clasificate, să se aplice, după caz, tuturor părților interesate implicate în punerea în 

aplicare a programelor. 

(3) Părțile interesate care participă la procesul de acreditare de securitate și sunt 

afectate de acesta sunt statele membre, Comisia, agențiile relevante ale Uniunii și 

Agenția Spațială Europeană (ESA) și părțile implicate în Acțiunea comună 

2004/552/PESC a Consiliului1. 

                                                 
1  Acțiunea comună a Consiliului 2004/552/PESC din 12 iulie 2004 privind aspecte ale 

funcționării sistemului european de radionavigație prin satelit care aduc atingere 
securității Uniunii Europene (JO L 246, 20.7.2004, p. 30). 
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(4) Având în vedere caracterul specific și complexitatea sistemelor, diferitele organisme 

implicate în punerea lor în aplicare și diversitatea utilizatorilor potențiali, 

acreditarea de securitate ar trebui facilitată prin consultarea adecvată a tuturor 

părților relevante, cum ar fi autoritățile naționale ale statelor membre și țările terțe 

care operează rețele conectate la sistemul instituit prin programul Galileo pentru 

punerea la dispoziție a serviciului public reglementat (PRS), alte autorități relevante 

ale statelor membre, ESA sau, dacă acest lucru este prevăzut într-un acord 

internațional, țările terțe care găzduiesc stații terestre ale sistemelor. 

(5) Pentru a permite îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor aferente acreditării de 

securitate, este foarte importantă furnizarea de către Comisie a tuturor informațiilor 

necesare în vederea realizării respectivelor sarcini. Este important, de asemenea, ca 

activitățile de acreditare de securitate să fie coordonate cu activitatea organismelor 

care gestionează programele în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 și 

a altor entități responsabile de aplicarea dispozițiilor în materie de securitate. 
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(6) Abordarea de evaluare și de gestionare a riscurilor care urmează să fie aplicată ar 

trebui să urmeze cele mai bune practici. O astfel de abordare ar trebui să includă 

aplicarea de măsuri de securitate în conformitate cu conceptul de apărare în 

profunzime. Aceasta ar trebui să ia în considerare probabilitatea materializării unui 

risc sau a producerii evenimentului preconizat. De asemenea, abordarea ar trebui să 

fie proporțională, adecvată și rentabilă, ținând cont de costul punerii în aplicare a 

măsurilor de atenuare a riscurilor raportat la beneficiul în materie de securitate 

obținut. Apărarea în profunzime are ca scop sporirea securității sistemelor prin 

punerea în aplicare de măsuri de securitate tehnice și netehnice, organizate pe 

niveluri de apărare multiple. 

(7) Dezvoltarea, inclusiv activitățile de cercetare asociate relevante și fabricarea 

receptorilor PRS și a modulelor de securitate PRS constituie activități deosebit de 

sensibile. În consecință, este esențial să se instituie proceduri de autorizare a 

producătorilor de receptori PRS și de module de securitate PRS. 
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(8) În plus, dat fiind numărul potențial ridicat al rețelelor și echipamentelor conectate 

la sistemul instituit prin programul Galileo, în special pentru utilizarea PRS, ar 

trebui definite în strategia privind acreditarea de securitate principii la nivel înalt ale 

acreditării de securitate a rețelelor și echipamentelor respective, pentru a se asigura 

omogenitatea acreditării fără a se aduce atingere competenței entităților naționale 

ale statelor membre competente în materie de securitate. Aplicarea principiilor 

respective ar permite o gestionare coerentă a riscurilor și ar reduce necesitatea de a 

intensifica toate acțiunile de atenuare la nivelul sistemului, ceea ce ar avea un 

impact negativ asupra costurilor, calendarului și furnizării serviciilor. 

(9) Produsele și măsurile care protejează împotriva emisiilor electromagnetice (adică 

împotriva interceptărilor audio electronice) și produsele criptografice utilizate 

pentru asigurarea securității sistemelor ar trebui evaluate și aprobate de entitățile 

naționale competente în domeniul securității din țara în care își are sediul compania 

care produce respectivele produse. În ceea ce privește produsele criptografice, 

respectiva evaluare și aprobare ar trebui să fie suplimentate în conformitate cu 

principiile stabilite la punctele (26)-(30) din anexa IV la Decizia 2013/488/UE a 

Consiliului1. Autoritatea responsabilă pentru acreditarea de securitate a sistemelor 

ar trebui să avizeze selecția produselor și a măsurilor aprobate ținând cont de 

cerințele globale de securitate ale sistemelor.  

                                                 
1 Decizia 2013/488/UE a Consiliului din 23 septembrie 2013 privind normele de 

securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 274, 15.10.2013, p. 1) 
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(10) Regulamentul (UE) nr. 912/2010 și în special capitolul III ▌, prevede în mod expres 

condițiile în care agenția își îndeplinește misiunea în ceea ce privește acreditarea de 

securitate a sistemelor. În special, acestea prevăd, în principiu, că deciziile de 

acreditare în materie de securitate se iau în mod independent față de Comisie și de 

entitățile responsabile cu punerea în aplicare a programelor și că autoritatea de 

acreditare de securitate a sistemelor ar trebui să constituie, în cadrul agenției, un 

organ autonom care ia decizii în mod independent. 

▌(11) În conformitate cu acest principiu, Regulamentul (UE) nr. 912/2010 instituie consiliul 

de acreditare de securitate pentru sistemele GNSS europene (denumit în continuare 

▌„consiliul de acreditare de securitate”) care, alături de consiliul de administrație și de 

directorul executiv, constituie unul dintre cele trei organe ale agenției. Consiliul de 

acreditare de securitate execută sarcinile încredințate agenției în ceea ce privește 

acreditarea de securitate și este împuternicit să ia, în numele agenției, deciziile 

referitoare la acreditarea de securitate. Acesta ar trebui să adopte propriul său 

regulament interior și să își numească președintele. 
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(12) Având în vedere faptul că, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1285/2013, 

Comisia urmează să asigure securitatea programelor, inclusiv securitatea sistemelor 

și a funcționării acestora, activitățile consiliului de acreditare de securitate ar trebui 

să fie limitate la activitățile de acreditare de securitate a sistemelor și nu ar trebui să 

aducă atingere sarcinilor și responsabilităților Comisiei. Acest lucru ar trebui să se 

aplice, în special, în legătură cu sarcinile și responsabilitățile Comisiei în temeiul 

articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 și al articolului 8 din Decizia nr. 

1104/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului ▌ 1, inclusiv adoptarea 

oricărui document referitor la securitate prin intermediul unui act delegat, al unui 

act de punere în aplicare sau în alt mod, în conformitate cu respectivele articole. 

Fără a aduce atingere respectivelor sarcini și responsabilități ale Comisiei, având în 

vedere experiența deosebită de care dispune, consiliul de acreditare de securitate ar 

trebui, cu toate acestea, să aibă dreptul de a acorda Comisiei consultanță în 

domeniul său de competență, în ceea ce privește întocmirea proiectelor de text 

pentru actele menționate la articolele respective. 

(13) De asemenea, ar trebui să se asigure că activitățile legate de acreditarea de 

securitate sunt efectuate fără a se aduce atingere competențelor naționale și 

prerogativelor statelor membre în ceea ce privește acreditarea de securitate. 

                                                 
1 Decizia nr. 1104/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 25 octombrie 2011 privind modalitățile de acces la serviciul public reglementat 
oferit de sistemul global de radionavigație prin satelit constituit în cadrul 
programului Galileo (JO L 287, 4.11.2011, p. 1). 
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(14) În legătură cu securitatea, termenii „audituri” și „teste” pot include evaluările, 

inspecțiile, revizuirile, auditurile și testele de securitate. 

(15) Pentru a-și putea desfășura activitățile în mod eficient și eficace, consiliul de 

acreditare de securitate ar trebui să poată înființa organisme adecvate, care să se 

afle în subordinea sa și care să îi urmeze instrucțiunile. În special, acesta ar trebui 

să instituie un grup care să îl sprijine în pregătirea deciziilor sale. 

(16) Ar trebui instituit un grup de experți din partea statelor membre, sub supravegherea 

consiliului de acreditare de securitate, pentru a efectua sarcinile autorității de 

distribuire a materialului criptografic (ADMC) referitoare la gestionarea 

materialului criptografic al UE. Grupul ar trebui instituit pe baze temporare pentru 

a asigura continuitatea gestionării aspectelor legate de securitatea comunicațiilor pe 

parcursul etapei de desfășurare a programului Galileo. O soluție durabilă pentru 

desfășurarea unor astfel de sarcini operaționale ar trebui aplicată pe termen mai 

lung, în momentul în care sistemul instituit în cadrul programului Galileo devine pe 

deplin operațional. 

(17) Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 definește schema de guvernanță publică a 

programelor în cursul perioadei 2014-2020. Acesta conferă Comisiei responsabilitate 

globală în ceea ce privește programele. 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 ale acestora. 
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(18) În acest nou context, este esențial să se asigure faptul că acel consiliu de acreditare de 

securitate poate executa în mod independent misiunea care îi este încredințată, în 

special față de celelalte organe și activități ale agenției și pentru a evita orice conflict 

de interese. Prin urmare, este foarte important să se accentueze separarea, chiar în 

interiorul agenției, a activităților legate de acreditarea de securitate de celelalte 

activități ale acesteia, cum ar fi gestionarea Centrului de monitorizare a securității 

Galileo, contribuția la comercializarea sistemelor și toate activitățile pe care Comisia le 

poate delega agenției, în special cele legate de operarea sistemelor. În acest scop, 

consiliul de acreditare de securitate și personalul agenției aflat sub autoritatea 

acestuia ar trebui să își efectueze lucrările într-o manieră care să le asigure 

autonomia și independența față de celelalte activități ale agenției. Până la 1 ianuarie 

2014, ar trebui să se realizeze în cadrul agenției o diviziune structurală tangibilă și 

eficientă între diferitele activități ale acesteia. Regulile interne ale agenției în materie 

de personal ar trebui, de asemenea, să asigure autonomia și independența 

personalului care efectuează activitățile de acreditare de securitate față de personalul 

care efectuează celelalte activități ale agenției. 

(19) În acest sens, Regulamentul (UE) nr. 912/2010  ar trebui modificat în vederea creșterii 

independenței și a competențelor consiliului de acreditare de securitate, precum și ale 

președintelui acestuia, și a alinierii în mare parte a independenței și a competențelor 

respective la cele ale consiliului de administrație și, respectiv, ale directorului executiv 

al agenției, prin prevederea unei obligații de cooperare între diferitele organe ale 

agenției. 
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(20) La numirea membrilor respectivelor consilii și la alegerea președinților și a 

vicepreședinților acestora, ar trebui să se țină cont, după caz, de importanța 

reprezentării echilibrate a femeilor și a bărbaților. În plus, ar trebui să se țină cont, 

de asemenea, de competențele manageriale, administrative și bugetare relevante. 

(21) În ceea ce privește consiliul de acreditare de securitate, ar trebui ca acesta, și nu 

consiliul de administrație, să pregătească și să aprobe acea parte a programelor de 

lucru ale agenției care se referă la activitățile operaționale legate de acreditarea de 

securitate a sistemelor, precum și acea parte a raportului anual privind activitățile și 

perspectivele agenției legată de activitățile de acreditare de securitate a sistemelor. 

Acesta ar trebui să le transmită în timp util consiliului de administrație pentru a fi 

integrate în programul de lucru și în raportul anual al agenției. Acesta ar trebui, de 

asemenea, să exercite autoritate disciplinară asupra președintelui său. 

(22) Este de dorit ca președintelui consiliului de acreditare de securitate să i se atribuie un 

rol în legătură cu activitățile de acreditare de securitate, comparabil celui îndeplinit de 

directorul executiv în legătură cu alte activități ale agenției. Astfel, în afară de funcția 

de reprezentare a agenției, deja prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 912/2010, 

președintele consiliului de acreditare în materie de securitate ar trebui să gestioneze 

activitățile de acreditare de securitate sub conducerea consiliului de securitate și să 

asigure punerea în aplicare a acelei părți a programelor de lucru ale agenției, legată de 

acreditare. De asemenea, la cererea Parlamentului European și a Consiliului, consiliul 

de acreditare de securitate ar trebui să fie în măsură să prezinte un raport privind 

îndeplinirea misiunilor sale și să facă o declarație în fața acestora. 
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(23) Ar trebui prevăzute proceduri corespunzătoare în cazul în care consiliul de 

administrație nu aprobă programele de lucru ale agenției, pentru a garanta că 

procesul de acreditare de securitate nu este afectat și că poate fi desfășurat fără 

întreruperi.  

(24) Având în vedere implicarea anumitor țări terțe și potențiala implicare a unor 

organizații internaționale în programe, inclusiv în materie de securitate, este necesar 

să se prevadă, în mod explicit, că reprezentanți ai organizațiilor internaționale și ai 

țărilor terțe, în special Elveția, cu care ar trebui să fie încheiat un acord de 

cooperare1, pot participa, cu titlu excepțional și în anumite condiții , la lucrările 

consiliului de acreditare de securitate. Condițiile respective ar trebui prevăzute într-

un acord internațional, în conformitate cu articolul 218 din Tratatul privind 

Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care urmează să fie încheiat cu Uniunea, 

ținând cont de aspectele de securitate și, în special, de protecția informațiilor UE 

clasificate. Acordul de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea 

Europeană și statele sale membre și Regatul Norvegiei2, precum și Protocoalele 31 și 

37 la Acordul privind SEE prevăd deja un cadru pentru participarea Norvegiei. 

Având în vedere experiența sa deosebită, consiliul de acreditare de securitate ar 

trebui să poată fi consultat, în domeniul său de competență, înainte sau în timpul 

negocierii respectivelor acorduri internaționale. 

                                                 
1  JO L 15, 20.1.2014, p. 1. 
2 JO L 283, 29.10.2010, p. 12. 
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(25) Regulamentul (UE) nr. 912/2010 ar trebui să aliniat la 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 respectiv, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și 

prelucrarea informațiilor sensibile, dar neclasificate. Procesul de adoptare a 

programului de lucru multianual ar trebui desfășurat cu respectarea deplină a 

principiilor de cooperare sinceră și ținând cont de constrângerile temporale aferente 

unui astfel de program de lucru. 
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(26) În ceea ce privește prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, este esențial ca 

agenția să își creeze și să își 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 sau observator 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. 

Consiliul de administrație și consiliul de acreditare de securitate ar trebui, prin 

urmare, să adopte un set cuprinzător de norme privind conflictul de interese care să 

se aplice pentru întreaga agenție. Normele respective ar trebui să țină cont de 

recomandările Curții de Conturi din Raportul său special nr. 15 din 2012, întocmit 

la cererea Parlamentului European, precum și de nevoia de a evita conflictele de 

interese dintre membrii consiliului de administrație și ai consiliului de acreditare de 

securitate. 
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(27) Pentru a asigura funcționarea transparentă a agenției, regulamentul său de 

procedură ar trebui publicat. Cu toate acestea, în mod excepțional, anumite interese 

publice și private ar trebui să fie protejate. Pentru a asigura buna funcționare a 

programelor, programele de lucru multianuale și anuale și raportul anual ar trebui 

să fie cât mai detaliate cu putință. În consecință, acestea ar putea conține material 

sensibil din punctul de vedere al securității și al relațiilor contractuale. Prin urmare, 

ar fi oportun să se publice doar un rezumat al respectivelor documente. Cu toate 

acestea, în scopul transparenței, respectivele rezumate ar trebui să conțină cât mai 

multe informații cu putință. 

(28) De asemenea, ar trebui să se evidențieze faptul că programele de lucru ale agenției 

ar trebui să fie stabilite pe  baza unui proces de gestionare a performanței, incluzând 

indicatori de performanță, în vederea unei evaluări eficace și eficiente a rezultatelor 

obținute. 

(29) Programele de lucru ale agenției ar trebui, de asemenea, să conțină programarea 

resurselor, inclusiv a resurselor umane și financiare atribuite activității și ținând 

cont de faptul că cheltuielile aferente noilor nevoi ale agenției în materie de 

personal ar trebui să fie parțial compensate printr-o reducere corespunzătoare a 

schemei de personal a Comisiei în cursul aceleiași perioade, și anume 2014-2020. 
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(30) Fără a aduce atingere deciziei politice privind sediile agențiilor Uniunii, dorinței de 

răspândire geografică și obiectivelor stabilite de statele membre în ceea ce privește 

sediul noilor agenții, astfel cum este prevăzut în concluziile reprezentanților statelor 

membre, reuniți la nivel de șefi de stat sau de guvern la Bruxelles, la 13 decembrie 

2003, și astfel cum a fost reamintit în concluziile Consiliului European din iunie 

2008, procesul de luare a deciziilor privind alegerea unui sediu pentru birourile 

locale ale agenției ar trebui să țină cont de criterii obiective. Criteriile respective 

includ accesibilitatea spațiilor, existența unor infrastructuri de învățământ adecvate 

pentru copiii membrilor personalului și pentru cei ai experților naționali detașați, 

accesul la piața muncii, la sistemul de securitate socială și la asistență medicală pentru 

familiile membrilor personalului și pentru cele ale experților naționali detașați, precum 

și costurile aferente implementării și cheltuielile de funcționare. 

(31) Statele-gazdă ar trebui să ofere, prin acorduri specifice, condițiile necesare pentru a 

asigura buna funcționare a agenției, cum ar fi educație corespunzătoare și facilități 

de transport. 
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(32) Prin Decizia 2010/803/UE1, reprezentanții guvernelor statelor membre au hotărât ca 

sediul agenției să fie la Praga. Acordul privind găzduirea între Republica Cehă și 

agenție a fost încheiat la 16 decembrie 2011 și a intrat în vigoare la 9 august 2012. 

Se consideră că respectivul acord privind găzduirea și alte acorduri specifice 

îndeplinesc cerințele Regulamentului (UE) nr. 912/2010. 

(33) Este obligatoriu ca interesele financiare ale Uniunii să fie protejate prin măsuri 

proporționale pe tot parcursul ciclului de cheltuieli, în special prin prevenirea și 

depistarea neregulilor, prin efectuarea de investigații, prin recuperarea fondurilor 

pierdute, plătite în mod eronat sau utilizate incorect și, după caz, prin aplicarea de 

sancțiuni. 

(34) Având în vedere că articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 ▌ prevede 

posibilitatea pentru statele membre de a furniza fonduri suplimentare pentru a finanța 

anumite elemente ale programelor, ar trebui să i se permită agenției să atribuie 

contracte în comun cu statele membre atunci când acest lucru se dovedește a fi necesar 

pentru îndeplinirea misiunilor sale. 

                                                 
1 Decizia 2010/803/UE adoptată de comun acord între reprezentanții guvernelor 

statelor membre din 10 decembrie 2010 privind stabilirea sediului Agenției GNSS 
European (JO L 342, 28.12.2010, p. 15). 
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(35) Agenția ar trebui să aplice normele Comisiei referitoare la securitatea informațiilor 

UE clasificate . Aceasta ar trebui, de asemenea, să poată să stabilească norme 

privind prelucrarea informațiilor neclasificate, dar sensibile. Respectivele norme ar 

trebui să se aplice doar prelucrării informațiilor respective de către agenție. 

Informațiile neclasificate, dar sensibile se referă la informații sau la materiale pe 

care agenția ar trebui să le protejeze conform obligațiilor legale stabilite de tratate 

și/sau din cauza caracterului sensibil al acestora. Acestea includ, dar nu se limitează 

la informații sau materiale care fac obiectul obligației secretului profesional, astfel 

cum figurează la articolul 339 din TFUE, informații referitoare la aspectele 

menționate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului 

European și al Consiliului1 sau informații care fac obiectul domeniului de aplicare 

al Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului2. 

(36) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 912/2010 ar trebui modificat în consecință, 

                                                 
1 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 

30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale 
Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43). 

2 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 
decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera 
circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1). 
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:  

Articolul 1 

Regulamentul (UE) nr. 912/2010 se modifică după cum urmează: 

1. Articolele 2-8 se înlocuiesc cu următorul text: 

 „Articolul 2 

Atribuții 

 Atribuțiile agenției sunt cele prevăzute la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 

1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului*. 
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 Articolul 3 

Organe 

(1) Organele agenției sunt: 

(a) consiliul de administrație;  

(b) directorul executiv; 

(c) consiliul de acreditare de securitate a sistemelor GNSS europene (denumit 

în continuare „consiliul de acreditare de securitate”). 

(2) Organele agenției își îndeplinesc atribuțiile, astfel cum au fost definite la 

articolele 6, 8 și, respectiv, 11 ▌. 

(3) Consiliul de administrație și directorul executiv, consiliul de acreditare de 

securitate ▌ și președintele acestuia cooperează pentru a asigura funcționarea 

agenției și coordonarea organelor acesteia, conform procedurilor determinate 

de regulile interne ale agenției, cum ar fi regulamentul de procedură internă al 

consiliului de administrație, regulamentul de procedură internă al consiliului de 

acreditare de securitate, normele financiare aplicabile agenției, normele de 

punere în aplicare a statutului personalului și normele privind accesul la 

documente.  

▌ 
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 Articolul 4 

Statutul juridic, birourile locale 

(1) Agenția este un organism al Uniunii. Agenția are personalitate juridică. 

(2) În fiecare stat membru, agenția se bucură de cea mai largă capacitate juridică 

acordată persoanelor juridice conform legii. Agenția poate, în special, ▌să 

dobândească sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și se poate constitui 

parte în procedurile judiciare. 

(3) Agenția poate decide să înființeze birouri locale în statele membre, sub rezerva 

acordului acestora, sau în țările terțe care participă la activitatea agenției în 

conformitate cu articolul 23. 

(4) Alegerea locației birourilor respective se făcută în funcție de criterii obiective 

definite pentru a asigura buna funcționare a agenției. 

 Dispozițiile referitoare la instalarea și funcționarea agenției în statele membre 

gazdă și în țările terțe gazdă, precum și la avantajele acordate de acestea 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. 
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(5) Statele membre gazdă și țările terțe gazdă oferă, prin acordurile specifice 

menționate la alineatul (4), condițiile necesare pentru a asigura buna 

funcționare a agenției. 

(6) Sub rezerva articolului 11a alineatul (1) litera (f), agenția este reprezentată de 

către directorul executiv ▌. 

 Articolul 5 

Consiliul de administrație 

(1) Se constituie un consiliu de administrație pentru a îndeplini atribuțiile 

enumerate la articolul 6. 

▌(2) Consiliul de administrație este format din: 

(a) câte un reprezentant numit de fiecare stat membru; 

(b)  patru reprezentanți numiți de către Comisie; 

(c) un reprezentant fără drept de vot numit de Parlamentul European. 

 Membrii consiliului de administrație și ai consiliului de acreditare de 

securitate sunt numiți pe baza gradului de experiență relevantă și de 

competențe relevante ale acestora. 

 Mandatul membrilor consiliului de administrație are o durată de patru ani 

și poate fi reînnoit o singură dată. Parlamentul European, Comisia și 

statele membre încearcă să limiteze rotația reprezentanților lor în 

consiliul de administrație. 
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Președintele sau vicepreședintele consiliului de acreditare de securitate ▌, 

un reprezentant al Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe 

și politica de securitate (denumit în continuare ▌„ÎR”) și un reprezentant al 

Agenției Spațiale Europene (denumită în continuare ▌„ESA”) sunt invitați 

să asiste la reuniunile consiliului de administrație în calitate de observatori, 

în condițiile stipulate de regulamentul de procedură al consiliului de 

administrație. 

(3) După caz, participarea reprezentaților țărilor terțe sau ai organizațiilor 

internaționale și condițiile în acest sens se stabilesc în acordurile menționate la 

articolul 23 alineatul (1) și respectă regulamentul de procedură al consiliului 

de administrație. 

▌ 

(4) Consiliul de administrație alege un președinte și un vicepreședinte dintre 

membrii săi. Vicepreședintele înlocuiește automat președintelui în cazul în care 

acesta nu este în măsură să își îndeplinească atribuțiile. Mandatul președintelui și 

al vicepreședintelui are o durată de doi ani, putând fi reînnoit o dată, și fiecare 

mandat expiră atunci când persoana respectivă încetează să mai fie membra a 

consiliului de administrație. 

 Consiliul de administrație are competența de a-l revoca pe președinte, pe 

vicepreședinte sau pe amândoi. 
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(5) Ședințele consiliului de administrație sunt convocate de către președinte. 

 Directorul executiv participă, în mod obișnuit, la deliberări, cu excepția 

cazului în care președintele decide altfel.  

 Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare de două ori pe an. 

În plus, se întrunește la inițiativa președintelui său sau la cererea a cel puțin o 

treime din membrii săi.  

 Consiliul de administrație poate invita orice persoană a cărei opinie prezintă 

interes să participe la ședințele sale în calitate de observator. Membrii 

consiliului de administrație pot, sub rezerva regulamentului de procedură al 

acestuia, să fie asistați de consultanți sau experți.  

 Secretariatul consiliului de administrație este asigurat de agenție. 

▌(6) Cu excepția cazurilor în care prezentul regulament prevede altfel , consiliul de 

administrație adoptă deciziile cu majoritatea absolută a membrilor săi cu drept de 

vot. 

 O majoritate de două treimi din toți membrii cu drept de vot este necesară pentru 

alegerea și demiterea președintelui și a vicepreședintelui consiliului de 

administrație astfel cum se menționează la alineatul (4) și pentru adoptarea 

bugetului și a programelor de lucru. 
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(7) Fiecare reprezentant al statelor membre și al Comisiei dispune de un vot. 

Directorul executiv nu participă la vot. Deciziile în temeiul articolului 6 

alineatul (2) literele (a) și (b) și al articolului 6 alineatul (5), cu excepția 

chestiunilor care fac obiectul capitolului III, nu se adoptă fără votul favorabil 

al reprezentanților Comisiei.  

 Regulamentul de procedură al consiliului de administrație prevede norme mai 

detaliate de vot, în special condițiile pentru ca un membru să acționeze în 

numele altui membru. 

 Articolul 6 

Atribuțiile consiliului de administrație 

(1) Consiliul de administrație se asigură că agenția își îndeplinește misiunea care îi 

este încredințată, în condițiile stabilite de prezentul regulament, și ia orice 

decizie necesară în acest sens, fără a aduce atingere competențelor atribuite 

consiliului de acreditare în materie de securitate pentru activitățile prevăzute la 

capitolul III. 
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(2) Consiliul de administrație efectuează, în plus, următoarele sarcini: 

(a) adoptă, până la data de 30 iunie a primului an al cadrului financiar 

multianual prevăzut la articolul 312 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene, programul de lucru multianual al agenției pentru 

perioada acoperită de cadrul financiar multianual după integrarea, fără 

modificări, a părții elaborate de consiliul de acreditare în materie de 

securitate, în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) litera (a), și după 

primirea avizului Comisiei. Parlamentul European este consultat cu 

privire la programul de lucru multianual, cu condiția ca scopul acestei 

consultări să fie un schimb de opinii și ca rezultatul să nu fie obligatoriu 

pentru agenție; 

(b) adoptă, până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, programul de lucru al 

agenției pentru anul care urmează după integrarea, fără modificări, a părții 

elaborate de consiliul de acreditare în materie de securitate, în 

conformitate cu articolul 11 alineatul (4) litera (b), și după primirea 

avizului Comisiei; 

(c)  își îndeplinește îndatoririle în legătură cu bugetul agenției prevăzute la 

articolul 13 alineatele (5), (6), (10) și (11) și la articolul 14 alineatul (5); 
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(d) supraveghează funcționarea Centrului de monitorizare a securității Galileo  

astfel cum este menționat la articolul 14 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) 

din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013;  

(e) adoptă măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului ▌**, în 

conformitate cu articolul 21 din prezentul regulament; 

(f) aprobă acordurile menționate la articolul 23 alineatul (2), după 

consultarea consiliului de acreditare în materie de securitate cu privire la 

dispozițiile acestor acorduri privind acreditarea în materie de securitate; 

(g) adoptă procedurile tehnice necesare pentru efectuarea sarcinilor 

acestuia; 

(h) adoptă raportul anual privind activitățile și perspectivele agenției după 

integrarea fără modificări a părții elaborate de consiliul de acreditare în 

materie de securitate, în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) litera (c), 

și îl transmite, până la 1 iulie, Parlamentului European, Consiliului, 

Comisiei și Curții de Conturi; 
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(i) dă curs în mod corespunzător concluziilor și recomandărilor cuprinse în 

evaluările și auditurile menționate la articolul 26, precum și celor care 

rezultă din anchetele efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă 

(OLAF) și tuturor rapoartelor de audit intern sau extern și transmite 

autorității bugetare orice informație relevantă cu privire la rezultatele 

procedurilor de evaluare; 

(j) este consultat de directorul executiv cu privire la convențiile de delegare 

menționate la articolul ▌14 alineatul (2) ▌ din Regulamentul (UE) nr. 

1285/2013 înainte de semnarea acestora; 

(k) aprobă, pe baza unei propuneri din partea directorului executiv, 

acordurile de lucru între agenție și ESA menționate la articolul 14 

alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013; 

(l) aprobă, pe baza unei propuneri din partea directorului executiv, o 

strategie antifraudă; 

(m) aprobă, dacă este cazul, și pe baza propunerilor din partea directorului 

executiv structurile organizaționale ale agenției. 

(n) adoptă și publică regulamentul său de procedură . 



 

- 29 - 

 

(3) În ceea ce privește personalul agenției, consiliul de administrație exercită 

competențele de autoritate împuternicită să facă numiri, conferite de Statutul 

funcționarilor Uniunii Europene*** (denumit în continuare „Statutul 

funcționarilor”) și competențele de autoritate abilitată să încheie contracte de 

muncă, conferite de Regimul aplicabil celorlalți agenți (▌denumite în continuare 

„competențele autorității împuternicite să facă numiri”). 

 Consiliul de administrație adoptă, în conformitate cu procedura prevăzută la 

articolul 110 din Statutul funcționarilor, o decizie bazată pe articolul 2 alineatul 

(1) din Statutul funcționarilor și pe articolul 6 din Regimul aplicabil celorlalți 

agenți, prin care deleagă directorului executiv competențele relevante ale 

autorității împuternicite să facă numiri și definește condițiile în care această 

delegare de competențe poate fi suspendată. Directorul executiv raportează 

consiliului de administrație cu privire la exercitarea respectivelor competențe 

delegate. Directorul executiv este autorizat să subdelege aceste competențe.  

 În aplicarea celui de-al doilea paragraf din prezentul alineat, în cazul în care 

circumstanțe excepționale impun acest lucru, consiliul de administrație poate, 

printr-o decizie, să suspende temporar delegarea către directorul executiv a 

competențelor autorității împuternicite să facă numiri și competențele 

subdelegate de către acesta și să le exercite el însuși sau să le delege unuia dintre 

membrii săi sau unui membru al personalului, altul decât directorul executiv. 
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Cu toate acestea, prin derogare de la al doilea paragraf, consiliul de administrație 

are obligația să delege președintelui consiliului de acreditare în materie de 

securitate competențele prevăzute la primul paragraf în ceea ce privește 

recrutarea, evaluarea și reclasificarea personalului implicat în activitățile 

reglementate de capitolul III, precum și măsurile disciplinare de luat în ceea ce 

privește personalul în cauză. 

 Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru punerea în aplicare a 

Statutului funcționarilor și, respectiv, a Regimului aplicabil celorlalți agenți în 

conformitate cu procedura prevăzută la articolul 110 din Statutul funcționarilor. 

În ceea ce privește recrutarea, evaluarea și reclasificarea personalului implicat în 

activitățile prevăzute la capitolul III, precum și măsurile disciplinare relevante, 

consiliul de administrație consultă în prealabil consiliul de acreditare în materie 

de securitate și ține cont de observațiile acestuia în mod corespunzător. 

 Acesta adoptă, de asemenea, o decizie care prevede norme privind detașarea 

experților naționali în cadrul agenției. Înainte de a adopta o astfel de decizie, 

consiliul de administrație consultă consiliul de acreditare în materie de 

securitate cu privire la detașarea experților naționali implicați în activitățile de 

acreditare în materie de securitate menționate la capitolul III și ține seama în 

mod corespunzător de observațiile acestuia. 
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(4) Consiliul de administrație numește directorul executiv și poate prelungi sau 

încheia mandatul acestuia în conformitate cu articolul 15b alineatele (3) și (4). ▌ 

(5) Consiliul de administrație exercită autoritate disciplinară asupra directorului 

executiv în ceea ce privește conduita acestuia, în special cu privire la aspectele 

în materie de securitate care țin de competența agenției, exceptând activitățile 

întreprinse conform capitolului III. 

 Articolul 7 

Directorul executiv 

 Agenția este gestionată de către directorul său executiv, care își îndeplinește funcțiile 

sub conducerea consiliului de administrație, fără a aduce atingere competențelor 

conferite ▌ consiliului de acreditare în materie de securitate și, respectiv, președintelui 

consiliului de acreditare în materie de securitate în conformitate cu articolele11 și 11a. 

 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. 

▌
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Articolul 8 

Atribuțiile directorului executiv 

 Directorul executiv îndeplinește următoarele atribuții: 

(a) reprezintă agenția, cu excepția activităților desfășurate și a deciziilor luate în 

conformitate cu capitolele II și III ▌ și semnează convențiile de delegare 

menționate la articolul ▌14 alineatul (2) ▌ din Regulamentul (UE) nr. 

1285/2013, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) litera (j) din prezentul 

regulament ▌; 

(b) pregătește acordurile de lucru între Agenție și ESA menționate la articolul 14 

alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 și le prezintă consiliului de 

administrație în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) litera (k) din 

prezentul regulament și le semnează după ce a primit aprobarea consiliului de 

administrație; 

(c) 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;  

(d) pune în aplicare deciziile consiliului de administrație; 
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(e) pregătește programele de lucru anuale și multianuale ale agenției și le prezintă 

spre aprobare consiliului de administrație, cu excepția părților pregătite și 

adoptate de consiliul de acreditare în materie de securitate, în conformitate cu 

articolul 11 alineatul (4) literele (a) și (b); 

(f) asigură punerea în aplicare a programelor de lucru anuale și multianuale, cu 

excepția părților puse în aplicare de președinte și de consiliul de acreditare în 

materie de securitate, în conformitate cu articolul 11a alineatul (1) litera (b); 

(g) pregătește un raport intermediar privind punerea în aplicare a programului de 

lucru anual și, dacă este cazul, a programului de lucru multianual pentru 

fiecare reuniune a consiliului de administrație, care cuprinde, fără modificări, 

secțiunea elaborată de președintele consiliului de acreditare în materie de 

securitate în conformitate cu articolul 11a alineatul (1) litera (d); 

(h) pregătește raportul anual privind activitățile și perspectivele agenției, cu 

excepția secțiunii pregătite și adoptate de consiliul de acreditare în materie de 

securitate, în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) litera (c) în ceea ce 

privește activitățile reglementate de capitolul III și îl transmite consiliului de 

administrație spre aprobare;  

(i) ia toate măsurile necesare, inclusiv adoptarea instrucțiunilor administrative 

interne și publicarea înștiințărilor, pentru a asigura funcționarea agenției în 

conformitate cu prezentul regulament;  

(j) întocmește un proiect de declarație estimativă a veniturilor și cheltuielilor 

agenției în conformitate cu articolul 13 și execută bugetul în conformitate cu 

articolul 14;  
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(k) garantează faptul că agenția, în calitate de operator al Centrului de monitorizare 

a securității Galileo, este în măsură să se conformeze instrucțiunilor prevăzute în 

Acțiunea comună 2004/552/PESC a Consiliului **** și să își îndeplinească 

rolul menționat la articolul 6 din Decizia nr. 1104/2011/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului*****;  

(l) asigură circulația tuturor informațiilor relevante, în special cu privire la 

securitate, între organele agenției menționate la articolul 3 alineatul (1) din 

prezentul regulament; 

(m) transmite Comisiei punctul de vedere al agenției privind specificațiile tehnice 

și operaționale necesare pentru implementarea actualizărilor sistemelor 

menționate la articolul 12 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 

1285/2013, inclusiv pentru definirea procedurilor de acceptare și verificare, și 

pentru activitățile de cercetare care sprijină evoluțiile acestor sisteme; 

(n) pregătește, în strânsă colaborare cu președintele consiliului de acreditare în 

materie de securitate în ceea ce privește chestiunile referitoare la activitățile de 

acreditare în materie de securitate cuprinse în capitolul III din prezentul 

regulament, structurile organizaționale ale agenției și le înaintează spre 

aprobare consiliului de administrație; 
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(o) exercită, în ceea ce privește personalul agenției, competențele prevăzute la 

articolul 6 alineatul (3) primul paragraf, în măsura în care competențele 

respective îi sunt delegate în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) al doilea 

paragraf;  

(p) adoptă, cu acordul consiliului de administrație, măsurile necesare pentru a crea 

birouri locale în statele membre sau în țări terțe în conformitate cu articolul 4 

alineatul (3); 

(q) se asigură că consiliul de acreditare în materie de securitate , organismele 

menționate la articolul 11 alineatul (11) și președintele consiliului de acreditare 

în materie de securitate dispun de un secretariat și de toate resursele necesare 

unei bune funcționări; 

(r) pregătește un plan de acțiune pentru a asigura faptul că se acționează ca urmare 

a constatărilor și recomandărilor cuprinse în evaluările și auditurile menționate 

la articolul 26, cu excepția planului de acțiune care face obiectul capitolului 

III, și prezintă semestrial un raport intermediar Comisiei, în care introduce, 

fără modificări, secțiunea elaborată de consiliul de acreditare în materie de 

securitate și care se prezintă și consiliului de administrație pentru informare; 
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(s) ia următoarele măsuri de protejare a intereselor financiare ale Uniunii:  

(i) ▌ ia măsuri de prevenire a fraudei, corupției și a oricărei alte activități ilegale 

și aplică măsuri de control eficiente; 

(ii) ▌ atunci când sunt depistate nereguli, procedează la recuperarea sumelor 

plătite în mod necuvenit și, dacă este cazul, aplică sancțiuni administrative 

și financiare eficiente, proporționale și descurajante; 

(t) elaborează o strategie antifraudă pentru agenție proporțională cu riscul de 

fraudă, având în vedere o analiză costuri-beneficii a măsurilor care urmează a 

fi puse în aplicare și ține cont de constatările și de recomandările care rezultă 

din anchetele OLAF și o transmite spre aprobare consiliului de administrație. 

▌ 

___________________________ 

* Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 decembrie 2013 privind punerea în aplicare și exploatarea sistemelor 

europene de radionavigație prin satelit și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 876/2002 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 1). 

** Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, 

ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43). 

*** Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii 

Europene prevăzute în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al 

Consiliului (JO L 56, 4.3.1968, p. 1).  

**** Acțiunea comună 2004/552/PESC a Consiliului din 12 iulie 2004 privind 

aspecte ale funcționării sistemului european de radionavigație prin satelit care 

aduc atingere securității Uniunii Europene (JO L 246, 20.7.2004, p. 30). 

***** Decizia nr. 1104/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului 
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din 25 octombrie 2011 privind modalitățile de acces la serviciul public 

reglementat oferit de sistemul global de radionavigație prin satelit constituit în 

cadrul programului Galileo (JO L 287, 4.11.2011, p. 1).”; 
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2. Se introduce următorul articol ▌: 

  ▌ 

 „Articolul 8a 

Programele de lucru și raportul anual 

(1) Programul de lucru multianual al agenției menționat la articolul 6 alineatul (2) 

litera (a) prevede acțiunile care urmează să fie îndeplinite 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. Acest 

program prevede programarea strategică globală, inclusiv obiectivele, etapele, 

rezultatele estimate și indicatorii de performanță și programarea resurselor, 

inclusiv a resurselor umane și financiare alocate fiecărei activități. Acesta ține 

cont de rezultatul evaluărilor și al auditurilor prevăzute la articolul 26 din 

prezentul regulament. De asemenea, programul de lucru multianual include, 

cu titlu informativ, o descriere a transferului de sarcini încredințate agenției 

de Comisie, inclusiv sarcinile de gestionare a programului menționate la 

articolul 14 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013. 
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(2) Programul de lucru anual prevăzut la articolul 6 alineatul (2) litera (b) din 

prezentul regulament are la bază programul de lucru multianual. Acesta 

prevede acțiunile care urmează să fie efectuate de agenție ▌în cursul anului 

următor, inclusiv acțiunile legate de relațiile internaționale și de comunicare 

pentru care este responsabilă. Programul de lucru anual include obiectivele și 

rezultatele preconizate, inclusiv indicatorii de performanță. Acesta indică în 

mod clar sarcinile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în 

comparație cu anul precedent și modificările indicatorilor de performanță și 

ale valorilor-țintă. De asemenea, programul stabilește resursele umane și 

financiare alocate fiecărei activități. Acesta include, cu titlu informativ, sarcinile 

încredințate agenției de către Comisie prin intermediul unui acord de 

delegare,astfel cum se solicită în temeiul articolului ▌14 alineatul (2) ▌din 

Regulamentul (UE) nr. 1285/2013. 

(3) 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 publică un rezumat al 

acestor programe de lucru. 
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(4) Raportul ▌anual prevăzut la articolul 8 litera (h) din prezentul regulament 

include informații privind:  

(a) punerea în aplicare a programelor de lucru multianuale și anuale, 

inclusiv în ceea ce privește indicatorii de performanță; 

(b) punerea în aplicare a planului bugetar și a planului privind politica de 

personal; 

(c) sistemele de gestionare și de control intern ale agenției și progresele 

înregistrate în punerea în aplicare a sistemelor și a tehnicilor de 

gestionare a proiectelor menționate la articolul 11 litera (e) din 

Regulamentul (UE) nr. 1285/2013; 

(d) măsurile de îmbunătățire a performanței de mediu a agenției; 

(e) concluziile auditurilor interne și externe și măsurile luate pe baza 

recomandărilor auditurilor și a recomandării descărcării de gestiune; 

(f) declarația de asigurare a directorului executiv. 

Se publică un rezumat al raportului anual.”; 

3. La articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: 

„(1) În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013, în 

cazurile în care securitatea Uniunii sau a statelor sale membre poate fi 

afectată de funcționarea sistemelor, se aplică procedurile prevăzute în 

Acțiunea comună 2004/552/PESC.”; 
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4. Articolele 10 și 11 se înlocuiesc cu următorul text: 

 „Articolul 10 

Principii generale 

 Activitățile de acreditare în materie de securitate pentru sistemele GNSS europene 

menționate în prezentul capitol sunt întreprinse în conformitate cu următoarele 

principii:  

(a) activitățile și deciziile de acreditare în materie de securitate sunt întreprinse, 

respectiv adoptate, într-un context de responsabilitate colectivă pentru 

securitatea Uniunii și a statelor membre;  

(b) se depun eforturi pentru a se ajunge la decizii prin consens; 

(c) activitățile de acreditare în materie de securitate se desfășoară prin utilizarea 

unei abordări de evaluare și de gestionare a riscurilor, având în vedere 

riscurile pentru securitatea sistemelor GNSS europene, precum și impactul 

asupra costurilor sau a calendarului a oricărei măsuri de atenuare a 

riscurilor, ținând seama de obiectivul de a nu scădea nivelul general al 

securității sistemelor; 

(d) deciziile cu privire la acreditarea în materie de securitate se iau de către 

specialiști care sunt calificați corespunzător în domeniul acreditării unor 

sisteme complexe, care au autorizații de securitate la un nivel corespunzător și 

care își desfășoară activitatea cu obiectivitate; 
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(e) se depun eforturi pentru ca toate părțile relevante interesate în chestiuni legate 

de securitate să fie consultate; 

(f) activitățile de acreditare în materie de securitate sunt executate de toate părțile 

interesate relevante, în conformitate cu o strategie de acreditare în materie de 

securitate, fără a se aduce atingere rolului Comisiei Europene, astfel cum este 

definit în Regulamentul (UE) nr. 1285/2013; 

(g) deciziile de acreditare în materie de securitate se bazează, în conformitate cu 

procesul definit în strategia de acreditare în materie de securitate relevantă, pe 

decizii de acreditare în materie de securitate locale luate de autoritățile 

naționale de acreditare în materie de securitate respective ale statelor membre;  

(h) un proces de monitorizare permanent, transparent și pe deplin inteligibil 

asigură faptul că sunt cunoscute riscurile de securitate la adresa sistemelor 

GNSS europene, că sunt definite măsuri de securitate pentru reducerea unor 

astfel de riscuri la un nivel acceptabil, având în vedere necesitățile în materie 

de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre și în scopul bunei 

funcționări a programelor, precum și faptul că aceste măsuri sunt aplicate în 

conformitate cu conceptul de apărare în profunzime. Eficacitatea acestor 

măsuri este evaluată în permanență. Acest proces cu privire la evaluarea și 

managementul riscului în materie de securitate se desfășoară sub forma unui 

proces iterativ, reunind părțile interesate din cadrul programelor;  
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(i) deciziile privind acreditarea în materie de securitate sunt luate în mod strict 

independent, inclusiv față de Comisie și de celelalte entități responsabile cu 

punerea în aplicare a programelor și cu furnizarea serviciilor, precum și față de 

directorul executiv și de consiliul de administrație al agenției;  

(j) activitățile de acreditare în materie de securitate sunt efectuate având în vedere 

necesitatea unei coordonări adecvate între Comisie și autoritățile responsabile 

de aplicarea dispozițiilor în materie de securitate;  

(k) informațiile UE clasificate sunt prelucrate și protejate de toate părțile 

interesate implicate în punerea în aplicare a programelor, în conformitate cu 

principiile de bază și cu standardele minime stabilite în normele de securitate 

ale Consiliului și ale Comisiei privind protecția informațiilor UE clasificate. 
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 Articolul 11 

Consiliul de acreditare de securitate 

(1) Se instituie un consiliu de acreditare de securitate a sistemelor GNSS europene 

(denumit în continuare „consiliul de acreditare de securitate”) pentru a 

îndeplini atribuțiile enumerate la prezentul articol.  

(2) Consiliul de acreditare de securitate își îndeplinește atribuțiile fără a aduce 

atingere responsabilității încredințate Comisiei prin Regulamentul (UE) 

nr. 1285/2013, în special în ceea ce privește chestiunile referitoare la 

securitate, și fără a aduce atingere competențelor statelor membre în ceea ce 

privește acreditarea de securitate. 

(3) În ceea ce privește acreditarea de securitate a sistemelor GNSS europene, în 

calitate de autoritate de acreditare de securitate, consiliul de acreditare de 

securitate răspunde de:  

(a) definirea și aprobarea unei strategii de acreditare de securitate, care 

stabilește: 

(i) domeniul de aplicare a activităților necesare pentru realizarea și 

menținerea acreditării sistemelor GNSS europene și a posibilei lor 

interconectări cu alte sisteme;  
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(ii) un proces de acreditare de securitate a sistemelor GNSS europene 

cu un grad de detaliere proporțional cu nivelul necesar de 

asigurare și care precizează în mod clar condițiile de aprobare; 

acest proces se efectuează în conformitate cu cerințele relevante, în 

special cele menționate la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 

1285/2013; 

(iii) rolul părților interesate relevante implicate în procesul de 

acreditare; 

(iv) un calendar de acreditare care să respecte etapele programelor, 

mai ales în ceea ce privește desfășurarea infrastructurii, furnizarea 

serviciilor și evoluția; 

(v) principiile acreditării de securitate a rețelelor conectate la sisteme 

și echipamentelor PRS conectate la sistemul stabilit în cadrul 

programului Galileo  care trebuie efectuată de entitățile naționale 

ale statelor membre competente în materie de securitate;  

(b) luarea deciziilor în materie de acreditare de securitate, în special cu 

privire la aprobarea lansărilor de sateliți, autorizarea exploatării 

sistemelor în diferitele lor configurații și, pentru diferitele servicii, 

inclusiv până la semnalul în spațiu, precum și cu privire la autorizarea 

exploatării stațiilor terestre. În ceea ce privește rețelele și echipamentul 

PRS conectate la sistemul stabilit în cadrul programului Galileo, 

consiliul de acreditare de securitate ia doar decizii privind autorizarea 

organismelor de a dezvolta și de a fabrica receptori PRS sau module de 

securitate PRS, ținând cont de asistența oferită de entitățile naționale 

competente în ceea ce privește securitatea și riscurile de securitate în 

general;  
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(c) examinarea și, cu excepția documentelor pe care Comisia trebuie să le 

adopte în temeiul articolului 13 din regulamentul (UE) nr. 1285/2013 și 

al articolului 8 din Decizia nr. 1104/2011/UE, aprobarea tuturor 

documentelor referitoare la acreditarea de securitate;  

(d)  oferirea de consiliere Comisiei, în sfera sa de competență, la elaborarea 

proiectelor de texte pentru actele menționate la articolul 13 din 

Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 și la articolul 8 din Decizia nr. 

1104/2011/UE, inclusiv pentru instituirea procedurilor operaționale de 

securitate (SecOps), și prezentarea unei declarații care să conțină poziția 

sa finală; 

(e) examinarea și aprobarea evaluării riscurilor de securitate, elaborată în 

conformitate cu procesul de monitorizare menționat la articolul 10 litera 

(h), ținând seama de conformitatea cu documentele menționate la 

alineatul (c) din prezentul alineat și cu cele elaborate în conformitate cu 

articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 și cu articolul 8 din 

Decizia nr. 1104/2011/UE; cooperarea cu Comisia pentru definirea 

măsurilor de atenuare a riscurilor; 

(f) verificarea punerii în aplicare a măsurilor de securitate în legătură cu 

acreditarea de securitate a sistemelor GNSS europene prin efectuarea 

sau finanțarea unor evaluări, inspecții și reexaminări de securitate, în 

conformitate cu articolul 12 litera (b) din prezentul regulament; 

(g) aprobarea selecției produselor și măsurilor aprobate care protejează 

împotriva interceptărilor audio electronice (TEMPEST) și a produselor 

criptografice aprobate utilizate pentru asigurarea securității sistemelor 

GNSS europene; 
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(h) aprobarea sau, după caz, participarea la aprobarea în comun, împreună 

cu entitatea relevantă competentă în materie de securitate, a 

interconectării sistemelor GNSS europene cu alte sisteme; 

(i) aprobarea, cu statul membru în cauză, modelului pentru controlul 

accesului prevăzut la articolul 12 litera (c); 

(j) pe baza rapoartelor de risc menționate la alineatul (11) din prezentul 

articol, informarea Comisiei cu privire la evaluarea sa de risc și oferirea 

de consiliere Comisiei cu privire la opțiunile de tratare a riscurilor 

reziduale pentru o anumită decizie de acreditare de securitate; 

(k) în strânsă colaborare cu Comisia, sprijinirea Consiliului în ceea ce 

privește punerea în aplicare a acțiunii comune 2004/552/PESC, la 

solicitarea expresă a Consiliului;  

(l) desfășurarea consultărilor care sunt necesare pentru îndeplinirea 

sarcinilor sale. 

(4) Consiliul de acreditare de securitate îndeplinește, de asemenea, următoarele 

sarcini: 

(a) pregătește și aprobă acea parte a programului de lucru multianual 

menționat la articolul 8a alineatul (1) referitoare la activitățile operaționale 

reglementate de prezentul capitol și la resursele financiare și umane 

necesare pentru îndeplinirea activităților respective, și o transmite în timp 

util consiliului de administrație pentru a fi integrată în programul de lucru 

multianual; 
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(b) pregătește și aprobă acea parte a programului de lucru anual menționat la 

articolul 8a alineatul (2) referitoare la activitățile operaționale reglementate 

de prezentul capitol și la resursele financiare și umane necesare pentru 

îndeplinirea activităților respective, și o transmite în timp util consiliului de 

administrație pentru a fi integrată în programul de lucru multianual ; 

(c) pregătește și aprobă acea parte a raportului anual menționat la articolul 6 

alineatul (2) litera (h) referitoare la activitățile și perspectivele agenției 

reglementate de prezentul capitol, precum și la resursele financiare și 

umane necesare pentru îndeplinirea activităților și perspectivelor 

respective, și o transmite în timp util consiliului de administrație pentru a fi 

integrată în raportul anual; 

(d) ▌adoptă și publică regulamentul său de procedură. 

(5) Comisia informează în permanență consiliul de acreditare de securitate cu 

privire la impactul oricăror eventuale decizii ale consiliului de acreditare de 

securitate asupra desfășurării corespunzătoare a programelor și la punerea în 

aplicare a planurilor de tratare a riscurilor reziduale. Consiliul de acreditare 

de securitate ia act de toate opiniile de acest gen ale Comisiei. 
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(6) Deciziile consiliului de acreditare de securitate sunt transmise Comisiei. 

(7) Consiliul de acreditare de securitate este alcătuit dintr-un reprezentant al fiecărui 

stat membru, un reprezentant al Comisiei și un reprezentant al ÎR. Statele 

membre, Comisia și ÎR încearcă să limiteze rotația reprezentanților lor în 

consiliul de acreditare de securitate. Mandatul membrilor consiliului de 

acreditare de securitate este de patru ani și poate fi reînnoit. Un reprezentant al 

ESA este invitat să asiste la reuniunile consiliului de acreditare de securitate în 

calitate de observator. În mod excepțional, reprezentanți ai țărilor terțe sau ai 

organizațiilor internaționale pot fi, de asemenea, invitați să participe la aceste 

reuniuni în calitate de observatori în ceea ce privește aspecte care îi privesc în 

mod direct. Aranjamentele pentru participarea reprezentaților țărilor terțe sau ai 

organizațiilor internaționale și condițiile acestei participări se stabilesc în 

acordurile prevăzute la articolul 23 alineatul (1) și sunt conforme cu 

regulamentul de procedură al consiliului de acreditare de securitate. 

(8) Consiliul de acreditare de securitate alege un președinte și un vicepreședinte 

dintre membrii săi cu o majoritate de două treimi din toți membrii care dețin 

drept de vot. Vicepreședintele ia automat locul președintelui în cazul în care 

acesta nu este în măsură să își îndeplinească atribuțiile. 
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 Consiliul de acreditare în materie de securitate are competența de a îl revoca pe 

președinte ▌, pe vicepreședinte sau pe amândoi. Acesta adoptă decizia de 

revocare cu o majoritate de două treimi. 

 Mandatul președintelui și al vicepreședintelui consiliului de acreditare de 

securitate este de doi ani și poate fi reînnoit o dată. Mandatul se încheie atunci 

când președintele sau vicepreședintele își pierde calitatea de membru al 

consiliului de acreditare de securitate. 

▌ 

(9) Consiliul de acreditare de securitate are acces la toate resursele umane și 

materiale necesare pentru a îndeplini funcții corespunzătoare de sprijin 

administrativ și pentru a-i permite, împreună cu organele menționate la alineatul 

(11), să își îndeplinească atribuțiile în mod independent, în special în ceea ce 

privește gestionarea dosarelor, inițierea și monitorizarea punerii în aplicare a 

procedurilor de securitate și realizarea auditurilor în materie de securitate a 

sistemelor, pregătirea deciziilor și organizarea reuniunilor sale. Acesta are, de 

asemenea, acces la orice informație utilă pentru îndeplinirea sarcinilor de care 

dispune agenția, fără a aduce atingere principiilor de autonomie și independență 

menționate la articolul 10 litera (i). 

▌ 
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(10) Consiliul de acreditare de securitate și personalul agenției aflat sub autoritatea 

acestuia își efectuează activitățile într-un mod care garantează autonomia și 

independența față de celelalte activități ale agenției, în special față de activitățile 

operaționale legate de operarea sistemelor, în conformitate cu obiectivele 

programului. În acest scop, în cadrul agenției se stabilește o divizare 

organizațională efectivă între personalul implicat în activitățile reglementate 

de prezentul capitol și alte categorii de personal al agenției. Consiliul de 

acreditare de securitate informează imediat directorul executiv, consiliul de 

administrație și Comisia privind circumstanțele care ar putea să îi pună în 

pericol autonomia sau independența. În cazul în care nu se găsește nicio 

soluție în cadrul agenției, Comisia analizează situația, consultându-se cu 

părțile relevante. Pe baza rezultatului acestei analize, Comisia ia măsurile 

corespunzătoare de atenuare care urmează să fie puse în aplicare de agenție și 

informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la aceasta. 

(11) Consiliul de acreditare de securitate înființează organisme speciale, sub 

autoritatea sa, care să se ocupe de chestiuni specifice, urmând instrucțiunile 

sale. În special, concomitent cu asigurarea continuității necesare a activității, 

instituie un grup care să efectueze revizuiri ale analizelor de securitate și teste 

în vederea elaborării rapoartelor de risc relevante pentru a sprijini consiliul în 

procesul de pregătire a deciziilor sale. Consiliul de acreditare de securitate 

poate institui și desființa grupuri de experți pentru a contribui la activitatea 

grupului sus-menționat. 
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(12) Fără a aduce atingere competenței statelor membre și sarcinii încredințate 

Agenției GNSS europene, menționat la articolul 14 alineatul (1) litera (a) 

punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013, în timpul procesului de 

desfășurare a programului Galileo, se instituie un grup de experți din partea 

statelor membre, sub supravegherea consiliului de acreditare în materie de 

securitate, pentru a efectua sarcinile autorității de distribuție criptografică 

(ADC) referitoare la gestionarea materialului criptografic al UE, în special 

pentru: 

(i) gestionarea codurilor de zbor și a altor coduri necesare pentru 

funcționarea sistemului instituit în cadrul programului Galileo; 

(ii) verificarea stabilirii și a aplicării procedurilor de contabilizare, 

prelucrare în siguranță, stocare și distribuire a codurilor PRS. 

(13) În cazul în care nu se poate ajunge la un consens conform principiilor 

generale menționate la articolul 10 din prezentul regulament, consiliul de 

acreditare de securitate adoptă deciziile cu majoritate de voturi, astfel cum este 

prevăzut la articolul 16 din Tratatul privind Uniunea Europeană și fără a se 

aduce atingere articolului 9 din prezentul regulament. Reprezentantul 

Comisiei și reprezentantul ÎR nu participă la vot. Președintele Consiliului de 

acreditare de securitate semnează, în numele consiliului de acreditare de 

securitate, deciziile adoptate de acesta din urmă. 
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(14) Comisia informează Parlamentul European și Consiliul, fără întârzieri 

nejustificate, cu privire la impactul adoptării deciziilor de acreditare de 

securitate asupra derulării corespunzătoare a programelor. În cazul în care 

Comisia consideră că o decizie adoptată de consiliul de acreditare de securitate 

poate avea un efect semnificativ asupra desfășurării corespunzătoare a 

programelor, de exemplu în privința costurilor, a calendarului sau a 

performanței, aceasta informează de îndată Parlamentul European și 

Consiliul. 

(15) Luând în considerare opiniile Parlamentului European și ale Consiliului, care 

ar trebui exprimate în termen de o lună, Comisia poate adopta orice măsură 

adecvată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1285/2013.  

(16) Consiliul de administrație este informat periodic cu privire la evoluția 

lucrărilor consiliului de acreditare de securitate.  

(17) Calendarul lucrărilor consiliului de acreditare de securitate respectă 

programul anual de lucru menționat la articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 

1285/2013 .”; 

5. Se introduce următorul articol ▌: 
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 „Articolul 11a 

Atribuțiile președintelui consiliului de acreditare de securitate 

(1) Președintele consiliului de acreditare de securitate are următoarele atribuții: 

(a) gestionează activitățile de acreditare de securitate sub conducerea 

consiliului de acreditare de securitate; 

(b) pune în aplicare ▌ acea parte a programelor de lucru multianuale și 

anuale ale agenției reglementate de prezentul capitol sub controlul 

consiliului de acreditare de securitate; 

(c) cooperează cu directorul executiv pentru a îl ajuta să stabilească proiectul 

de schemă de personal menționat la articolul 13 alineatul (3) și structurile 

organizaționale ale agenției; 

(d) pregătește acea secțiune a raportului intermediar menționat la articolul 8 

litera (g) referitoare la activitățile operaționale reglementate de prezentul 

capitol și o prezintă consiliului de acreditare de securitate și directorului 

executiv în timp util, astfel încât să poată fi inclusă în raportul 

intermediar; 

(e) pregătește acea secțiune a raportului anual și a planului de acțiune 

menționat la articolul 8 literele (h) și, respectiv, (r) referitoare la 

activitățile operaționale reglementate de prezentul capitol și o prezintă 

directorului executiv în timp util; 
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(f) asigură reprezentarea agenției pentru activitățile și deciziile reglementate 

de prezentul capitol; 

(g) exercită, în ceea ce privește personalul agenției implicat în activitățile care 

țin de prezentul capitol, competențele prevăzute la articolul 6 alineatul (3) 

primul paragraf care îi sunt delegate în conformitate cu articolul 6 alineatul 

(3) al patrulea paragraf. 

(2) În ceea ce privește activitățile reglementate de prezentul capitol, Parlamentul 

European și Consiliul pot invita președintele consiliului de acreditare de 

securitate, în fața acestor instituții, pentru un schimb de opinii cu privire la 

activitatea și perspectivele agenției, inclusiv în ceea ce privește programul de 

lucru multianual și anual.”; 

6. La articolul 12, litera (b) se înlocuiește cu următorul text: 

„(b) permit persoanelor autorizate corespunzător numite de consiliul de acreditare 

de securitate, în acord cu autoritățile naționale competente de securitate și sub 

supravegherea acestora, accesul la orice informații și la orice zone și/sau situri 

legate de securitatea sistemelor care intră sub jurisdicția acestora, în 

conformitate cu legislațiile și reglementările naționale ale acestora și fără 

niciun fel de discriminare pe motiv de naționalitate la adresa cetățenilor 

statelor membre, inclusiv în scopul auditurilor și al testelor de securitate, astfel 

cum au fost hotărâte de consiliul de acreditare de securitate, precum și al 

procesului de monitorizare a riscurilor de securitate menționat la articolul 10 

litera (h). Aceste audituri și teste se efectuează în conformitate cu următoarele 

principii: 

(i) se subliniază importanța securității și a unui management al riscului de 

securitate eficient în interiorul entităților inspectate; 

(ii) sunt recomandate contramăsuri pentru a atenua impactul specific al 

pierderii confidențialității, integrității sau disponibilității informațiilor 

clasificate.”; 
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7. Articolul 13 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text: 

„(3) Directorul executiv întocmește, în strânsă cooperare cu președintele 

consiliului de acreditare de securitate pentru activitățile reglementate de 

capitolul III, un proiect de estimare a veniturilor și cheltuielilor agenției 

pentru exercițiul financiar următor, din care să reiasă în mod clar 

diferențierea între elementele proiectului de declarație estimativă care se 

referă la activitățile de acreditare de securitate și celelalte activități ale 

agenției. Președintele consiliului de acreditare de securitate pot formula 

o declarație referitoare la respectivul proiect, iar directorul executiv 

transmite atât proiectul de estimare, cât și această declarație consiliului 

de administrație și consiliului de acreditare de securitate, împreună cu un 

proiect de schemă de personal. ▌”; 

(b) alineatele (5) și (6) se înlocuiesc cu următorul text:  

▌ 



 

- 57 - 

 

„(5) În fiecare an, consiliul de administrație întocmește, pe baza proiectului de 

estimare a veniturilor și cheltuielilor și în strânsă cooperare cu consiliul de 

acreditare de securitate pentru activitățile reglementate de capitolul III, o 

estimare a veniturilor și cheltuielilor agenției pentru anul financiar care 

urmează. ▌ 

(6) Consiliul de administrație înaintează, până la 31 martie, declarația 

estimativă, care include un proiect de schemă de personal însoțit de 

programul de lucru anual provizoriu, către Comisie și țările terțe sau 

organizațiile internaționale cu care Uniunea a încheiat acorduri în 

conformitate cu articolul 23 alineatul (1).”  

(8) La articolul 14, alineatul (10) se înlocuiește cu următorul text: 

„(10) Până la data de 30 aprilie a anului N + 2, la recomandarea Consiliului, care 

hotărăște cu majoritate calificată, Parlamentul European acordă directorului 

executiv descărcare de gestiune în ceea ce privește execuția bugetului pentru 

anul N, cu excepția părții din execuția bugetului care ține de sarcinile 

încredințate, după caz, agenției în temeiul articolului 14 ▌alineatul (2) ▌din 

Regulamentul (UE) nr. 1285/2013, în cazul căreia se aplică procedura 

menționată la articolele 164 și 165 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului*.  

_________________ 

* Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 

1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).”; 
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9. Se introduce următorul capitol: 

  ▌ 

 „CAPITOLUL IVa 

RESURSE UMANE 

 Articolul 15a 

Personalul 

(1) Personalului angajat de agenție i se aplică Statutul funcționarilor Uniunii 

Europene, Regimul aplicabil celorlalți agenți, precum și normele adoptate în 

comun de instituțiile Uniunii în scopul aplicării personalului angajat de agenție a 

respectivului statut al  funcționarilor și a regimului aplicabil celorlalți agenți . 

(2) Personalul agenției este alcătuit din funcționari recrutați de agenție, în funcție 

de necesitățile de îndeplinire a atribuțiilor sale. Aceștia dețin autorizația de 

securitate corespunzătoare clasificării informațiilor pe care le prelucrează. 
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(3) Regulile interne ale agenției, precum regulamentul de procedură internă al 

consiliului de administrație, regulamentul de procedură internă al consiliului de 

acreditare de securitate, normele financiare aplicabile agenției, normele de 

punere în aplicare a statului personalului și normele privind accesul la 

documente garantează autonomia și independența personalului care efectuează 

activități de acreditare de securitate față de personalul care efectuează celelalte 

activități ale agenției, în conformitate cu articolul 10 litera (i). 

 Articolul 15b 

Numirea și mandatul directorului executiv 

(1) Directorul executiv este angajat în calitate de agent temporar al agenției în 

conformitate cu articolul 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți.  

(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 sau în alte publicații.  

 Candidatul selectat de consiliul de administrație poate fi invitat în cel mai 

scurt timp posibil să prezinte o declarație în fața Parlamentului European și să 

răspundă întrebărilor adresate de membrii săi. 
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Președintele consiliului de administrație reprezintă agenția în scopul încheierii 

contractului cu directorul executiv. 

 Consiliul de administrație adoptă decizia de numire a directorului executiv cu o 

majoritate de două treimi din membrii săi. 

(3) Durata mandatului directorului executiv este de cinci ani. La sfârșitul mandatului 

acestuia, Comisia procedează la o evaluare a performanțelor directorului 

executiv, ținând seama de viitoarele misiuni și provocări ale agenției. 

 La propunerea Comisiei, care ține cont de evaluarea menționată la primul 

paragraf, consiliul de administrație poate prelungi mandatul directorului executiv 

o singură dată pentru o perioadă mai mică sau egală cu patru ani. 

 Decizia de prelungire a mandatului directorului executiv este adoptată cu o 

majoritate de două treimi din membrii consiliului de administrație. 

 Un director executiv al cărui mandat a fost prelungit nu poate participa ulterior la 

o procedură de selecție pentru același post. 

 Consiliul de administrație informează Parlamentul European în legătură cu 

intenția sa de a prelungi mandatul directorului executiv. Înainte de 

prelungirea mandatului, directorul executiv poate fi invitat să facă o declarație 

în fața comisiilor competente din Parlamentul European și să răspundă 

întrebărilor adresate de membrii săi. 
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(4) Consiliul de administrație poate revoca directorul executiv, pe baza unei 

propuneri din partea Comisiei sau din partea unei treimi a membrilor săi, prin 

intermediul unei decizii adoptate cu o majoritate de două treimi din membrii săi. 

(5) Parlamentul European și Consiliul îl pot invita pe directorul executiv, în fața 

acestor instituții, pentru un schimb de opinii cu privire la activitatea și 

perspectivele agenției, inclusiv în ceea ce privește programul de lucru anual și 

multianual. Acest schimb de opinii nu abordează chestiuni legate de activitățile 

de acreditare de securitate cuprinse în capitolul III. 

 Articolul 15c 

Experți naționali detașați 

 Agenția poate recurge, de asemenea, la experți naționali. ▌Acești experți dețin 

autorizațiile de securitate corespunzătoare clasificării informațiilor pe care le 

prelucrează. Acestei categorii de personal nu i se aplică Statutul funcționarilor și 

Regimul aplicabil celorlalți agenți.”; 

10. Articolele 16 și 17 se înlocuiesc cu următorul text: 
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 „Articolul 16 

Prevenirea fraudelor 

(1) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului ▌* se aplică fără restricții agenției pentru a combate frauda, corupția 

și orice alte activități ilegale. În acest sens, agenția aderă la Acordul 

interinstituțional din 25 mai 1999 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii 

Europene și Comisia Comunităților Europene privind investigațiile interne 

desfășurate de Oficiul European de Lupta Antifraudă (OLAF) ▌** și adoptă 

dispozițiile corespunzătoare aplicabile personalului agenției și experților 

naționali detașați, recurgând la modelul de decizie care figurează în anexa la 

acordul respectiv. 

(2) Curtea de Conturi are puterea de a controla beneficiarii creditelor acordate de 

agenție, precum și contractanții și subcontractanții care au primit fonduri din 

partea Uniunii prin intermediul agenției, pe baza documentelor care îi sunt 

furnizate sau a unor inspecții efectuate la fața locului. 

(3) În temeiul subvențiilor finanțate sau al contractelor încheiate de agenție, OLAF 

poate efectua anchete, inclusiv controale și verificări la fața locului, în 

conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 și ale 

Regulamentului (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului***, pentru a combate 

frauda, corupția sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor 

financiare ale Uniunii.  
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(4) Fără a aduce atingere alineatelor (1), (2) și (3) din prezentul articol, acordurile de 

cooperare încheiate de agenție cu țări terțe sau cu organizații internaționale, 

contractele și acordurile de grant încheiate de agenție cu terți, precum și orice 

decizie de finanțare luată de agenție autorizează în mod expres Curtea de Conturi 

și OLAF să efectueze controale și anchete în conformitate cu competențele lor. 

▌ 

 Articolul 17 

Privilegii și imunități 

 Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene anexat la Tratatul 

privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se 

aplică agenției și personalului acesteia menționat la articolul 15a. 

 __________________ 

* Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul 

European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a 

Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, 

p. 1). 

** JO L 136, 31.5.1999, p. 15. 

*** Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 

1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în 

scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva 

fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).”; 
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11. Articolul 18 se elimină. 

12. Articolele 22 și 23 se înlocuiesc cu următorul text: 

 „Articolul 22 

Norme de securitate privind protecția informațiilor clasificate sau a informațiilor 

sensibile 

(1) Agenția aplică normele în materie de securitate ale Comisiei referitoare la 

protecția informațiilor UE clasificate . 

(2) În cadrul normelor sale interne, agenția poate stabili dispoziții privind 

prelucrarea informațiilor neclasificate, dar sensibile. Aceste dispoziții vizează, 

între altele, ▌schimbul, prelucrarea și stocarea informațiilor respective. 

 ▌ 

 Articolul 22a 

Conflictul de interese 

(1) Membrii consiliului de administrație și ai consiliului de acreditare de 

securitate, directorul executiv, precum și experții naționali detașați și 

observatorii fac o declarație de angajament și o declarație de interese, indicând 

absența sau existența oricăror interese directe sau indirecte despre care se poate 

considera că aduc atingere independenței lor. Aceste declarații sunt precise și 

complete. Acestea se fac în scris la intrarea în funcție și se reînnoiesc anual. 

Acestea se actualizează ori de câte ori este necesar, în special în cazul unor 

modificări relevante în situațiile personale ale persoanelor în  cauză. 
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(2) Înainte de fiecare reuniune care urmează să participe, membrii consiliului de 

administrație și ai consiliului de acreditare de securitate, directorul executiv, 

precum și experții și observatorii naționali detașați și experții externi care 

participă în grupurile de lucru ad-hoc declară precis și complet absența sau 

existența oricăror interese care ar putea aduce atingere independenței lor în 

legătură cu orice puncte de pe ordinea de zi și se abțin de la participarea la 

discutarea și votarea respectivelor puncte. 

(3) Consiliul de administrație și consiliul de acreditare de securitate stabilesc, în 

cadrul normelor lor de procedură, modalitățile practice în legătură cu regula 

privind declarația de interese menționată la alineatele (1) și (2) și cu 

prevenirea și gestionarea conflictelor de interese. 

 Articolul 23 

Participarea țărilor terțe și a organizațiilor internaționale 

(1) Agenția este deschisă participării țărilor terțe și organizațiilor internaționale. 

Participarea și condițiile acesteia se stabilesc într-un acord între Uniune și 

respectiva țară terță sau organizație internațională, în conformitate cu 

procedura prevăzută la articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene.  
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(2) În conformitate cu dispozițiile relevante ale acordurilor respective, se 

elaborează modalități practice pentru participarea țărilor terțe sau 

organizațiilor internaționale la activitatea agenției, inclusiv aranjamente 

referitoare la participarea acestora la inițiativele puse în practică de agenție, la 

contribuțiile financiare și la personal.  

 Articolul 23a 

Achiziții publice în comun cu statele membre 

 În vederea îndeplinirii misiunilor sale, agenția este autorizată să atribuie contracte de 

achiziții publice în comun cu statele membre în conformitate cu Regulamentul delegat 

(UE) nr. 1268/2012 al Comisiei*.  

_________________________________________ 

* Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 

privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii ▌(JO L 362, 31.12.2012, p. 1).”; 

13. Articolul 26 se înlocuiește cu următorul text: 
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 „Articolul 26 

Revizuirea, evaluarea și auditul 

(1) Până la 31 decembrie 2016, și, ulterior, la intervale de cinci ani, Comisia 

evaluează agenția în ceea ce privește, mai ales, impactul său, eficacitatea sa, 

buna sa funcționare, metodele sale de lucru, necesitățile sale și utilizarea 

resurselor care îi sunt încredințate. Această evaluare cuprinde, în special, 

examinarea unei eventuale modificări a domeniului sau natura misiunilor 

agenției și a impactului financiar în acest sens. Evaluarea abordează aplicarea 

politicii agenției privind conflictul de interese și reflectă totodată situațiile care 

ar fi putut să pună în pericol independența și autonomia consiliului de 

acreditare în materie de securitate. 

(2) Comisia transmite un raport de evaluare, precum și propriile sale concluzii 

Parlamentului European, Consiliului, consiliului de administrație și consiliului 

de acreditare de securitate al agenției. Rezultatele evaluării sunt făcute publice.  
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(3) O evaluare din două cuprinde o analiză a bilanțului agenției cu privire la 

obiectivele și misiunile sale. În cazul în care Comisia consideră că nu se mai 

justifică menținerea agenției în ceea ce privește obiectivele și misiunile care i-au 

fost atribuite, Comisia poate propune, după caz, abrogarea prezentului 

regulament. ▌ 

(4) La solicitarea consiliului de administrație sau a Comisiei se pot efectua 

audituri externe privind performanța agenției.”. 

Articolul 2 

Intrarea în vigoare 

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.  

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 

membre.  

Adoptat la ... ▌ 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu  

Președintele Președintele 


