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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
tolesnio Europos palydovinės radijo navigacijos programų (EGNOS ir GALILEO) 
įgyvendinimo
(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas – pakartotinis pasiūlymo 
pateikimas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0535),

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2004)0477),

– atsižvelgdamas į savo poziciją 2005 m. rugsėjo 6 d. vykusio svarstymo metu1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 156 straipsnį, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0345/2007),

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 20 d. Rezoliuciją dėl Europos palydovinės radijo 
navigacijos sistemos (GALILEO) finansavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį 
susitarimą ir 2007–2013 m. daugiametę finansinę struktūrą2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 55 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto 
nuomones (A6-0000/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

                                               
1  OL C 193 E, 2006 8 17, p. 61.
2  Priimti tekstai, P6_TA(2007)0272
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Pakeitimas 1
19 konstatuojamoji dalis

(19) Techniniais klausimais kompetentinga 
Europos kosmoso agentūra savo ruožtu 
turės pasirašyti daugiametį susitarimą su 
Europos bendrija, apimantį su programų 
įgyvendinimu susijusius techninius 
aspektus. Kad Europos bendrijai 
atstovaujanti Komisija galėtų visiškai 
naudotis kontrolės įgaliojimais, į susitarimą 
visų pirma turi būti įtrauktos bendrosios 
Europos kosmoso agentūrai patikėtų lėšų 
administravimo sąlygos ir numatyta, kad 
taikant susitarimą sudarytos sutartys 
atitiktų Bendrijos viešųjų pirkimų 
taisykles. Todėl turėtų būti tinkamai 
atsižvelgiama į acquis ir jau suteiktas 
investicijas bei, prireikus, galiojančius 
susitarimus.

(19) Techniniais klausimais kompetentinga 
Europos kosmoso agentūra savo ruožtu 
turėtų pasirašyti daugiametį susitarimą su 
Europos bendrija, apimantį su programų 
įgyvendinimu susijusius techninius 
aspektus. Kad Europos bendrijai 
atstovaujanti Komisija galėtų visiškai 
naudotis kontrolės įgaliojimais, į susitarimą 
visų pirma turėtų būti įtrauktos bendrosios 
Europos kosmoso agentūrai patikėtų lėšų 
administravimo sąlygos. 

Pagrindimas

Ši pakeitimą reikėtų svarstyti atsižvelgiant į atitinkamus 13 straipsnio pakeitimus, ypač 
susijusius su Europos kosmoso agentūros (ESA) vaidmeniu ir sąlygas, pagal kurias ESA 
valdo EB lėšas. Taip pat žiūrėti 19a konstatuojamąją dalį. 

Pakeitimas 2
19a konstatuojamoji dalis (nauja)

(19a) kadangi programas finansuos 
Europos bendrija, pagal šias programas 
vykdomi viešieji pirkimai turi atitikti 
Bendrijos viešųjų pirkimų sutarčių 
taisykles, o jų svarbiausias tikslas visų 
pirma turi būti kontroliuoti sąnaudas ir 
mažinti riziką, taip pat gerinti 
veiksmingumą ir mažinti priklausomumą. 
Pageidautina į programą įtraukti 
konkurencijos elementą, taigi visi viešieji 
pirkimai, kur tik galima, turi būti 
grindžiami dviejų tiekėjų principu ir 
tvarkingais konkurencingais viešaisiais 
konkursais, išskyrus tuos atvejus, kai dėl 
poreikio pritaikyti papildomų tiekėjų 
planus ir metodus padidėtų sąnaudos ir 



PR\693920LT.doc 7/16 PE396.800v01-00

LT

būtų vėluojama. Kita vertus reikėtų 
sumažinti pirkimo trukdžius ir pirkimų iš 
vieno tiekėjo skaičių. Kitu prekybos etapu 
reikėtų atsižvelgti į sprendimus, 
investicijas ir laimėjimus, atliktus 
programos GALILEO projektavimo ir 
rengimo etapais .

Pagrindimas

Europos bendrijos (EB) ir Europos kosmoso agentūros (ESA) daugiametis susitarimas dėl 
pirkimų turėtų apimti ESA įsipareigojimus, susijusius su viešuoju programų pobūdžiu ir su 
viešųjų pirkimų taisyklėmis. Šiame pakeitime ir 13 straipsnyje pabrėžiami tokios sistemos 
tikslai, pvz., veiksmingumas, mažėjantis priklausomumas, rizikos mažinimas ir kriterijai, 
kuriais siekiama skatinti konkurenciją, vengiant tiekimo grandinės trukdžių, vėlavimo, 
užduočių kartojimosi ir t.t.

Pakeitimas 3
20a konstatuojamoji dalis (nauja)

(20) Buvo sudarytas Europos Parlamento 
ir Komisijos susitarimas dėl 1999 m. 
birželio 28 d. Tarybos sprendimo 
1999/468/EB, nustatančio Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką, įgyvendinimo 
tvarkos.1

----
1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su 
pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB 
(OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

Pagrindimas

Komisija, užtikrindama skaidrią pervedimų sistemą, informacijos pateikimą laiku ir įvairių 
procedūros etapų nustatymą, turi informuoti Europos Parlamentą apie komitetų veiklą. To 
siekdami Europos Parlamentas ir Komisija sudarė dvišalį susitarimą, pagal kurį nustatoma ši 
tvarka.

Pakeitimas 4
21a konstatuojamoji dalis (nauja)

(21a) Europos bendrija turėtų būti viso 
materialiojo ir nematerialiojo turto, 
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sukurto ar suformuoto vykdant EGNOS ir 
GALILEO programas, savininkė. Taigi 
Komisija prireikus turi pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl 
esamų Bendrijos teisės aktų pakeitimų.

Pagrindimas

Trūksta įsipareigojimo iš dalies pakeisti esamus teisės aktus, kai bus priimtas šis pasiūlymas. 
Taip pat žiūrėti pakeitimą, pagal kurį įterpiamas 6a straipsnis (naujas).

Pakeitimas 5
1 straipsnio 3a dalis (nauja)

Konkretūs programų tikslai išdėstyti 
priede.

Pagrindimas

Europos pasaulinės palydovinės navigacijos sistemų (GNSS) ir programų tikslai, tiek bendri, 
tiek konkretūs, yra svarbiausi šios pagrindinės priemonės elementas. Taigi konkretūs tikslai 
turėtų būti neatskiriama straipsnio dalis.

Pakeitimas 6
4 straipsnio 4 dalis

4. Europos bendrijos sudarytuose 
susitarimuose ar sutartyse yra numatoma 
trečiųjų šalių dalyvavimo papildomai 
finansuojant programą galimybės sąlygos 
ir išsamios taisyklės.

4. Trečiosios šalys gali būti įtraukiamos 
teikiant papildomą programos 
finansavimą. Europos bendrijos pagal EB 
sutarties 300 straipsnio 3 dalį sudarytuose 
susitarimuose ar sutartyse su tokiomis 
trečiosiomis šalimis yra numatoma jų
dalyvavimo sąlygos ir išsamios taisyklės.

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – paaiškinti procedūrą ir kiekvienos EB institucijos vaidmenį.

Pakeitimas 7
6a straipsnis (naujas)

6a straipsnis
Turto nuosavybė
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2a. Europos bendrija yra viso materialiojo 
ir nematerialiojo turto, sukurto ar 
suformuoto vykdant šias programas, 
savininkė.

Pagrindimas

EGNOS programa turėtų būti visiškai įtraukiama ir laikoma vienu iš dviejų Europos 
palydovinės radijo navigacijos infrastruktūros ramsčių, taigi Europos bendrijai būtina turėti 
abi sistemas.

Pakeitimas 8
8 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. 1 dalyje nurodyta suma priklauso nuo 
veiksmingų iki sutarties sudarymo viešųjų 
pirkimų procedūrų ir derybų, kurios 
padeda gauti ekonominiu požiūriu 
naudingiausią pasiūlymą, bei nuo 
pasiūlytos programų darbotvarkės 
laikymosi; šiuos abu dalykus užtikrina 
Komisija.

Pagrindimas

Šiame pakeitime pateikiamos pagrindinės sąlygos, susijusios su programoms įgyvendinti 
reikalinga suma, taip pat viešieji pirkimai ir derybos iki sutarties sudarymo susiejami su 
veiksmingu viešųjų lėšų valdymu.

Pakeitimas 9
8 straipsnio 4 dalis

4. Į šio straipsnio pirmojoje pastraipoje 
nurodytą sumą neįtraukti nenumatyti 
finansiniai įsipareigojimai, kuriuos 
Europos bendrija turėtų padengti, visų 
pirma su sistemų priklausymu viešajam 
sektoriui susiję įsipareigojimai.
Atsižvelgdama į tokią padėtį, Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateiks 
tinkamus pasiūlymus.

4. Į šio straipsnio pirmojoje pastraipoje 
nurodytą sumą neįtraukti nenumatyti 
finansiniai įsipareigojimai, kuriuos 
Europos bendrija turėtų padengti, visų 
pirma su sistemų priklausymu viešajam 
sektoriui susiję įsipareigojimai. Taigi
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
2010 m. pateiks pasiūlymą kartu su savo 
vidurio laikotarpio ataskaita, siekdama 
suteikti galimybę biudžeto valdymo 
institucijai nuspręsti dėl reikalingo 
finansavimo nuo 2013 m. prasidėsiančiu 
finansinio planavimo laikotarpiu, taip pat 
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dėl visų įpareigojimų, susijusių su viešąja 
sistemos nuosavybe, kuriuos Europos 
bendrija gali privalėti vykdyti.

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – įpareigoti Komisiją būti budrią pažangos, padarytos įgyvendinant 
programas, atžvilgiu ir naudotis patirtimi, įgyta iki 2010 m., siekiant atidžiau vertinti 
viešuosius biudžeto įsipareigojimus, susijusius su veiklos etapu, kuris turėtų prasidėti 2013 m.

Pakeitimas 10
9 straipsnio 2 dalis

Šių įplaukų paskirstymo sistema gali būti 
numatyta sutartyje ar sutartyse, kurios gali 
būti sudarytos su privačiuoju sektoriumi.

Šių įplaukų paskirstymo sistema gali būti 
numatyta sutartyje ar sutartyse, kurios gali 
būti sudarytos su privačiuoju sektoriumi.
Komisija pateikia Europos GNSS 
programų komitetui pasiūlymą, kuriame 
nustatomi tokios sistemos taikymo 
principai, įpareigojimai ir terminai.
Pasiūlymas priimamas laikantis 
14 straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos.

Pagrindimas

Komisijos siūlomą tekstą galima laikyti nepakankamu. Šio pakeitimo tikslas – patikslinti 
procedūrą ir elementus, kurie turėtų būti įtraukti į teisėkūros pasiūlymą, pateikiamą 
parengimo darbui etapu, siekiant laiku užtikrinti šios priemonės įsigaliojimą eksploatavimo 
etapu.

Pakeitimas 11
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos atstovaujama Europos bendrija 
užtikrina programų įgyvendinimą, 
nepažeisdama Reglamento (EB) 
Nr. 1321/2004 nuostatų. Tam Komisija 
parengia tinkamas priemones ir jai skiriami 
užduočiai įgyvendinti būtini ištekliai. Ji 
gali kreiptis į nepriklausomus ekspertus, 
kad pastarieji padėtų jai prižiūrėti 
programų valdymą. Ji taip pat gali prašyti 
valstybių narių ekspertų pagalbos ir atlikti 
finansinio ar techninio pobūdžio 

Komisijos atstovaujama Europos bendrija 
užtikrina programų įgyvendinimą, 
nepažeisdama Reglamento (EB) 
Nr. 1321/2004 nuostatų. Tam Komisija 
parengia tinkamas priemones ir jai skiriami 
užduočiai įgyvendinti būtini ištekliai, 
siekiant išvengti struktūrų ir funkcijų 
kartojimosi. Ji taip pat gali prašyti 
valstybių narių ekspertų pagalbos ir atlikti 
finansinio ar techninio pobūdžio
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patikrinimus. patikrinimus.

Pagrindimas

Kadangi Europos GNSS priežiūros institucijai patikėta bendra užduotis – padėti Komisijai, ši 
priežiūros institucija Komisijai padeda visais su įgyvendinimu susijusiais klausimais; be to, 
Komisijai gali padėti ir ekspertai iš valstybių narių.

Pakeitimas 12
10a straipsnis (naujas)

10a straipsnis
Programų saugumas

Europos GNSS programų komitetas 
užtikrina, kad būtų laikomasi programų 
saugumo reikalavimų.
Kai tik sistemų veikla kelia pavojų 
Europos Sąjungos ar valstybių narių 
saugumui, taikomos Bendruosiuose 
veiksmuose 2004/552/BUSP nurodytos 
procedūros.

Pagrindimas

Šiame pakeitime apibrėžiamas Europos GNSS programų komiteto vaidmuo tvarkant saugumo 
reikalus ir procedūros, kurios turi būti taikomos pažeidus ES ar jos valstybių narių saugumą.

Pakeitimas 13
11 straipsnio 3 dalis

3. Komisija daugiametę darbo programą ir 
jos dalinius pakeitimus tvirtina šio 
reglamento 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka.

3. Komisija parengia daugiametę darbo 
programą, metines darbo programas ir 
įgyvendinimo planus bei tvirtina susietą 
programų finansavimą ir jų dalinius 
pakeitimus šio reglamento 14 straipsnio 
3 dalyje nustatyta tvarka.

Pagrindimas

Komisijai pavedama daugiau pareigų, kurios bus vykdomos pagal reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.
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Pakeitimas 14
11 straipsnio 4 dalis

4. 1 priedo dalinius pakeitimus atlieka 
Komisija. Kadangi pakeitimais siekiama 
atlikti neesminius šio reglamento 
pakeitimus, jie priimami taikant 
14 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia svarstyti atsižvelgiant į 1 straipsnio pakeitimą, susijusį su tuo, kas laikoma 
ir kas nelaikoma svarbiausiais pagrindinės teisinės priemonės elementais, kaip nurodyta 
1998 m. gruodžio 22 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl bendrųjų Bendrijos teisės aktų 
rengimo kokybės gairių. 

Pakeitimas 15
13 straipsnio 2 dalis

Susitarime numatomos bendrosios 
Europos kosmoso agentūrai patikėtų lėšų 
administravimo sąlygos ir visų pirma 
įgyvendintini veiksmai, susieto 
finansavimo paketas, administravimo 
tvarka, priežiūros ir kontrolės priemonės, 
netinkamo susitarimo vykdymo atveju 
taikomos priemonės, nuosavybės į 
materialųjį ir nematerialųjį turtą sistema.

Daugiamečiame susitarime numatomos 
bendrosios Europos kosmoso agentūrai 
patikėtų lėšų administravimo sąlygos ir 
visų pirma įgyvendintini veiksmai, susieto 
finansavimo paketas, administravimo 
tvarka, priežiūros ir kontrolės priemonės, 
netinkamo susitarimų vykdymo atveju 
taikomos priemonės, materialiojo ir 
nematerialiojo turto nuosavybės sistema.

Pagrindimas

Paprastas, savaime aiškus pataisymas.

Pakeitimas 16
13 straipsnio 2b dalis (nauja)

Daugiamečiame susitarime taip pat 
nustatoma, kad:
a) Europos kosmoso agentūra taiko 
Bendrijos viešųjų pirkimų taisykles;
b) Europos kosmoso agentūra užtikrina 
skaidrią ir laiku teikiamą informaciją apie 
viešuosius pirkimus ir aiškiai praneša 
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apie taikomas viešųjų pirkimų taisykles, 
atrankos kriterijus ir visus kitus susijusius 
klausimus;
c) pagal daugiametį susitarimą vykdomų 
viešųjų pirkimų tikslas –pasiekti atviros 
prieigos ir sąžiningos konkurencijos per 
pramoninio tiekimo grandinę ir skatinti 
darnų visų valstybių narių privačiojo 
sektoriaus veikėjų dalyvavimą. Europos 
kosmoso agentūra vengia kurti ar stiprinti 
dominuojančią padėtį;
d) Europos kosmoso agentūra su 
infrastruktūra susijusius susitarimus 
rūšiuoja į pagrindinius ir papildomo 
darbo paketus;
e) siekiant sumažinti su technologijomis ir 
pramone susijusį pavojų ir 
priklausomumą bei geriau kontroliuoti 
programų sąnaudas ir planus, kai tik 
galima, turi būti atliekami lygiagretūs 
pirkimai iš dviejų tiekėjų;
f) kai pirkimai iš dviejų tiekėjų 
neįmanomi, sutartyje turi būti numatoma, 
kad rangovas, sudarydamas subrangos 
sutartis, turi taikyti Bendrijos viešųjų 
pirkimų sutarčių taisykles ir atsižvelgti į 
šiame straipsnyje nurodytus tikslus. 
Subrangos sutarties apimtis ir vertė, 
kurias turi nustatyti pagrindinis rangovas, 
viešojo pirkimo iš vieno tiekėjo atveju turi 
sudaryti sutarties dalį;
g) derėdamasi dėl sutarčių, GALILEO 
programos projektavimo ir kūrimo etapais 
Europos kosmoso agentūra turėtų 
tinkamai, atsižvelgti į svarbius 
sprendimus, investicijas ir laimėjimus.

Pagrindimas

Labai svarbu, kad būtų laikomasi Bendrijos viešųjų pirkimų taisyklių. Atvirą prieigą ir 
sąžiningą konkurenciją reikia užtikrinti per bendrą pramoninio tiekimo grandinę, siekiant 
išvengti monopolijų susidarymo. Programai reikalingas toks viešųjų pirkimų metodas, kuris 
užtikrintų darnų Europos pramonės dalyvavimą, kadangi ji kūrimo etapu jau sukaupė 
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vertingų žinių. Visų valstybių narių suinteresuotosioms šalims, ypač mažoms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ), reikalingos galimybės dalyvauti GALILEO programos viešuosiuose 
pirkimuose.

Pakeitimas 17
13 straipsnio 3 dalis

Taikant šį susitarimą sudarytos sutartys 
atitiks Bendrijos viešųjų pirkimų 
taisykles, nepažeidžiant galimybės imtis 
priemonių, būtinų siekiant apsaugoti 
pagrindinius Europos bendrijos 
saugumo interesus ir visuomenės 
saugumą. Jos turi atitikti programų 
struktūrą ir jų Bendrijos pobūdį.

Taikant daugiametį susitarimą sudarytos 
sutartys atitinka Bendrijos viešųjų pirkimų 
taisykles, nepažeidžiant galimybės imtis 
priemonių, būtinų siekiant apsaugoti 
pagrindinius Europos bendrijos saugumo 
interesus ir visuomenės saugumą, kurie yra 
strateginio programų pobūdžio ir 
saugumo bei eksporto kontrolės 
reikalavimų pagrindas. Pagrindinės pagal 
daugiametį susitarimą sudarytų sutarčių 
sąlygos ir reikalavimai tvirtinami pagal 
14 straipsnio 2 dalyje numatytą tvarką.

Pagrindimas

Žiūrėti ankstesnius pagrindimus.

Pakeitimas 18
13 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Komisija stebi ir vertina Europos 
kosmoso agentūros viešųjų pirkimų 
procedūras, konkurenciją ir atitinkamas 
ES rinkas bei nevėluodama teikia 
ataskaitas Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Pagrindimas

Žiūrėti ankstesnius pagrindimus.

Pakeitimas 19
14 straipsnio 3 dalis

3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 
dalys ir 7 straipsnis, laikantis to sprendimo 

3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi
Sprendimo 1999/468/EB 5a ir 
7 straipsniai, laikantis to sprendimo 
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8 straipsnio nuostatų. 8 straipsnio nuostatų.

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su 20 a konstatuojamosios dalies (naujos) pakeitimu, susijusiu su 
Europos Parlamento ir Komisijos susitarimo dėl reguliavimo procedūros su tikrinimu 
taikymu.

Pakeitimas 20
14 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Europos GNSS programų komitetas 
gali kreiptis į nepriklausomus ekspertus, 
kad jie atliktų programų finansinį ir 
techninį auditą. Nepriklausomi ekspertai 
Europos GNSS komitetui gali siūlyti 
atitinkamus veiksmus.
Siekdamas prižiūrėti programas, Europos 
Parlamentas turi teisę skirti 
nepriklausomą ekspertą į Europos GNSS 
komitetą.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į bendrą politinę Parlamento ir Tarybos atsakomybę dėl programos ir jos 
unikalaus pobūdžio, būtina Parlamentui suteikti galimybę prižiūrėti jos kūrimą. Šito siekiant, 
reikalinga nepriklausomų ekspertų pagalba. Pirmajame Parlamento pranešime Nr. A6-
0212/2005 dėl GALILEO taip pat aiškiai nurodytas Parlamento stebėtojo statusas GALILEO 
priežiūros institucijos tarybos susitikime, kaip tada numatyta.

Pakeitimas 21
14 straipsnio 5 dalis

5. Europos bendrijos sudarytuose 
susitarimuose ar sutartyse gali būti 
numatytas trečiųjų šalių arba tarptautinių 
organizacijų dalyvavimas Europos GNSS 
programų komiteto darbuose, laikantis jo 
darbo tvarkos taisyklėse nustatytų sąlygų.

5. Europos bendrijos sudarytuose 
susitarimuose ar sutartyse pagal 
4 straipsnio 4 dalį gali būti numatytas 
trečiųjų šalių arba tarptautinių organizacijų 
dalyvavimas Europos GNSS programų 
komiteto darbuose, laikantis jo darbo 
tvarkos taisyklėse nustatytų sąlygų.

Pagrindimas

Žiūrėti 4 straipsnio 4 dalies pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 22
I priedo 1 pastraipa

Europos GNSS sistemos ir programos bei 
bendrieji jų tikslai ir programų etapai 
apibrėžti šio reglamento 1, 3 ir 5 
straipsniuose.

Išbraukta.

Pagrindimas

Siejama su 1 straipsnio pakeitimu.
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