9.11.2017 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 378/647
Сряда, 12 март 2014 r.

P7_TA(2014)0228

Европейската агенция за ГНСС ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно предложението за регламент на
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 912/2010 за създаване на Европейската
агенция за ГНСС (COM(2013)0040 — C7-0031/2013 — 2013/0022(COD))
(Обикновена законодателна процедура: първо четене)
(2017/C 378/68)

Европейският парламент,
— като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0040),
— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 172 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е
внесла предложението в Парламента (C7-0031/2013),
— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,
— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 април 2013 г. (1),
— след консултация с Комитета на регионите,
— като взе предвид поетия с писмо от 13 декември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на
позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,
— като взе предвид член 55 от своя правилник,
— като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по
бюджети и на комисията по бюджетен контрол (A7-0364/2013),
1.

Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.
Подчертава, че никое решение на законодателния орган за такова многогодишно финансиране на Европейската агенция
за ГНСС („Агенцията“) не трябва да засяга решенията на бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура;
3.
Изисква от Комисията да представи финансова обосновка, която изцяло взема предвид резултата от законодателното
споразумение между Европейския парламент и Съвета за спазване на изискванията за бюджета и персонала в Агенцията и
евентуално в службите на Комисията;
4.
Изисква от Комисията да намери осъществимо решение на проблемите, пред които може да бъде изправена Агенцията
по отношение на финансирането за европейските училища от тип 2, тъй като това има пряко въздействие върху способността
на Агенцията да привлича квалифициран персонал;
5.
Изисква, при определянето на корекционния коефициент за възнагражденията на персонала на Агенцията, Комисията
да не взема предвид средната стойност за Чешката република, а да адаптира коефициента към разходите за живот в района на
столицата Прага;
6.
Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето
предложение или да го замени с друг текст;
7.
Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на
националните парламенти.
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P7_TC1-COD(2013)0022
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2014 г. с оглед на приемането на
Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 912/2010 за
създаване на Европейската агенция за ГНСС

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на
окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 512/2014.)

