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Изменение внесено от   Jaroslav Zvěřina

Изменение  16
Съображение 12

(12) Трябва да се предвидят подходящи 
разпоредби за гарантиране на 
отговорността и прозрачността на 
ЕИТ. Правилникът на ЕИТ съдържа 
подходящи правила, уреждащи неговото 
функциониране.

12) Правилникът на ЕИТ съдържа 
подходящи правила, уреждащи неговото 
функциониране.

Or. cs

Обосновка

Élimination de la première phrase, superflue, de la proposition.
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Изменение внесено от   Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Изменение  17
Съображение 15

(15) С настоящия регламент се 
установява финансова рамка за периода 
от 2008 г. до 2013 г., който следва да 
служи като отправна точка за бюджетния 
орган по смисъла на параграф 37 от 
Междуинституционалното споразумение 
от 17 май 2006 г. между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията относно 
бюджетната дисциплина и доброто 
финансово управление.

(15) С настоящия регламент се 
установява финансова рамка за периода 
от 2008 г. до 2013 г., който следва да 
служи като отправна точка за бюджетния 
орган по смисъла на параграфи 37 и 47
от Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно бюджетната 
дисциплина и доброто финансово 
управление.

Or. pl

Обосновка

Sous la forme proposée par la Commission, l'IET présente la structure typique d'une agence. 
Il importe de souligner ce fait dans la base juridique prévue par le présent règlement.

Изменение внесено от   Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Изменение  18
Съображение 16

(16) ЕИТ е орган, който се създава от 
Общностите по смисъла на член 185, 
параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 
1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 
относно финансовия регламент, 
приложим за общия бюджет на 
Европейските общности  и съответно 
следва да приеме предвидените в него
финансови правила.

(16) ЕИТ е орган, който се създава от 
Общностите по смисъла на член 185, 
параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 
1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 
относно финансовия регламент, 
приложим за общия бюджет на 
Европейските общности и на параграф  
47 от Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно бюджетната 
дисциплина и доброто финансово 
управление, и съответно следва да 
приеме подходящи финансови правила.

Or. pl
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Обосновка

Sous la forme proposée par la Commission, l'IET présente la structure typique d'une agence. 
Il importe de souligner ce fait dans la base juridique prévue par le présent règlement.

Изменение внесено от   Jaroslav Zvěřina

Изменение  19
Член 4, параграф 1, буква в)

в) повишава информираността сред 
потенциални партньорски организации;

в) повишава информираността относно 
своята дейност сред потенциални 
партньорски организации;

Or. cs

Изменение внесено от   Jaroslav Zvěřina

Изменение  20
Член 4, параграф 1, буква е)

е) насърчава признаването на степените 
и дипломите на ЕИТ в държавите-
членки.

е) насърчава признаването на званията 
на ЕИТ в държавите-членки.

Or. cs

Обосновка

Il est évident que l'IET ne décernera pas lui-même des titres et des diplômes. Son rôle en la 
matière sera, selon nous, symbolique.

Изменение внесено от Jaroslav Zvěřina

Изменение  21
Приложение, член 5, параграф 1

1. Директорът е лице с опит и висока 
репутация в областите на дейност на 
ЕИТ.  Той се назначава от управителния 
съвет за срок от 4 години. Управителният 
съвет може еднократно да продължи този 
мандат с 4 години, когато счита, че това е 

1. Директорът притежава 
университетски и научни степени и се 
ползва с висока репутация в областите на 
дейност на ЕИТ.  Той се назначава от 
управителния съвет за срок от 4 години. 
Управителният съвет може еднократно да 
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в интерес на ЕИТ. продължи този мандат с 4 години, когато 
счита, че това е в интерес на ЕИТ.

Or. cs

Обосновка

Un grade scientifique et pédagogique nous semble le gage approprié de l'expertise du 
directeur de l'IET.

Изменение внесено от Jaroslav Zvěřina

Изменение  22
Член 5, параграф 2, алинея 3, буква в)

в) основата, на която ще се присъждат 
степени и дипломи, включително 
мерките за вземане под внимание на 
общностната политика относно 
европейското пространство за висше 
образование, и по-специално от гледна 
точка на съвместимост, прозрачност, 
признаване и качество на присъжданите 
степени и дипломи;

в) основата, на която ще бъдат 
присъждани званията, включително 
мерките за вземане под внимание на 
общностната политика относно 
европейското пространство за висше 
образование, и по-специално от гледна 
точка на съвместимост, прозрачност, 
признаване и качество на присъжданите 
звания;

Or. cs

Обосновка

Il est évident que l'IET ne décernera pas lui-même des titres et des diplômes. Son rôle en la 
matière sera, selon nous, symbolique.

Изменение внесено от   Jaroslav Zvěřina

Изменение  23
Член 9, параграф 1, буква в)

в) насърчават използването на 
интелектуална собственост при 
подходящи условия за новаторски и 
изследователски цели,  и по-специално 
като определят начина на разпределение 
на интелектуалната собственост 
между ЕИТ и неговите партньори;

в) насърчават използването на 
интелектуална собственост при 
подходящи условия за новаторски и 
изследователски цели,  и по-специално 
като определят начина, по който ЕИТ и 
неговите партньори си поделят и 
упражняват правото на  
интелектуална собственост при 
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спазване на действащите в ЕО и в 
държавите-членки законови 
разпоредби;

Or. cs

Обосновка

L'IET travaillera dans le respect de la législation en vigueur dans l'Union européenne.

Изменение внесено от   Jaroslav Zvěřina

Изменение  24
Приложение, член 9

ЕИТ организира постоянен контрол и 
периодични независими оценки на 
резултатите и постиженията на всяко 
ОПН.  Тези оценки се основават на добра 
административна практика и резултатно 
ориентирани параметри и при тях се 
избягват ненужни формални и 
процедурни аспекти.

ЕИТ организира постоянен контрол и 
периодични независими оценки на 
резултатите и постиженията на всяко 
ОПН.  Тези оценки се основават на добра 
административна практика и резултатно 
ориентирани параметри.

Or. cs

Изменение внесено от   Jaroslav Zvěřina

Изменение  25
Член 10, параграф 1

1. ЕИТ притежава правосубектност. Във 
всяка държава-членка, институтът 
упражнява възможно най-широките 
юридически правомощия, с които 
разполагат юридическите лица съгласно 
съответното национално 
законодателство. По-специално, 
институтът може да придобива или да се 
разпорежда с материални или 
нематериални активи и да бъде страна в 
съдебни производства.

1. ЕИТ притежава правосубектност. Във 
всяка държава-членка, институтът 
упражнява възможно най-широките 
юридически правомощия, с които 
разполагат юридическите лица съгласно 
съответното национално 
законодателство. По-специално, 
институтът може да придобива 
(заличаване) материални или 
нематериални активи, да се разпорежда с 
тези активи и да бъде страна в съдебни 
производства.
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Изменение внесено от   Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Изменение  26
Член 18, параграф 1

1. ЕИТ приема свои финансови правила в 
съответствие с член 185, параграф 1 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета. Надлежно се отчита 
необходимостта от подходяща 
оперативна гъвкавост, за да може ЕИТ да 
постига целите си и да привлича и 
задържа партньори от частния сектор.

1. ЕИТ приема свои финансови правила в 
съответствие с член 185, параграф 1 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета и в съответствие с параграф 47 
от Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно бюджетната 
дисциплина и доброто финансово 
управление. Надлежно се отчита 
необходимостта от подходяща 
оперативна гъвкавост, за да може ЕИТ да 
постига целите си и да привлича и 
задържа партньори от частния сектор.

Or. pl

Обосновка

Sous la forme proposée par la Commission, l'IET présente la structure typique d'une agence. 
Il importe de souligner ce fait dans la base juridique prévue par le présent règlement.


