
PR\693920LV.doc PE396.800v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2004/0156(COD)

13.11.2007

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par grozītu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas 
satelītu radionavigācijas programmu (EGNOS un Galileo) turpmāko īstenošanu
(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Atkārtotai izskatīšanai)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referente: Etelka Barsi-Pataky



PE396.800v01-00 2/16 PR\693920LV.doc

LV

PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par grozītu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas satelītu
radionavigācijas programmu (EGNOS un Galileo) turpmāko īstenošanu
(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums — atkārtota izskatīšana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2007)0535),

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2004)0477),

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā 2005. gada 6. septembrī1, 

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 156. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija 
iesniedz priekšlikumu Parlamentam (C6-0345/2007),

– ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 20. jūnija rezolūciju par Eiropas satelītu 
radionavigācijas programmas (Galileo) finansēšanu atbilstoši 2006. gada 17. maija 
noslēgtajam Iestāžu nolīgumam un daudzgadu bāzes programmai laika posmam no 
2007. gada līdz 2013. gadam2,

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 55. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas, Budžeta kontroles komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu 
(A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
19. apsvērums

(19) Eiropas Kosmosa aģentūra, kura ir (19) Eiropas Kosmosa aģentūrai, kura ir 
                                               
1 OV C 193 E, 17.8.2006., 61. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0272.
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eksperts tehniskos jautājumos, noslēgs ar 
Eiropas Kopienu daudzgadu nolīgumu par 
programmu norises tehniskajiem 
aspektiem. Lai Komisija, kas pārstāv 
Eiropas Kopienu, varētu pilnībā īstenot 
savas revīzijas pilnvaras, šajā nolīgumā 
noteikti jāiekļauj vispārēji nosacījumi par 
Eiropas Kosmosa aģentūrai uzticēto 
līdzekļu pārvaldību un jāparedz, ka 
saskaņā ar šo nolīgumu noslēgtajiem 
līgumiem ir jāatbilst Kopienas tiesību 
aktiem publisko iepirkumu jomā. Tādējādi 
ir pietiekamā mērā jāņem vērā līdz šim 
sasniegtais un ieguldījumi, kuriem jau ir 
piekrists, kā arī — attiecīga gadījumā —
spēkā esošās vienošanās.

eksperts tehniskos jautājumos, vajadzētu 
noslēgt ar Eiropas Kopienu daudzgadu 
nolīgumu par programmu norises 
tehniskajiem aspektiem. Lai Komisija, kas 
pārstāv Eiropas Kopienu, varētu pilnībā 
īstenot savas revīzijas pilnvaras, šajā 
nolīgumā būtu jāiekļauj vispārēji 
nosacījumi par Eiropas Kosmosa aģentūrai 
uzticēto līdzekļu pārvaldību. 

Pamatojums

Šis grozījums ir jāskata saistībā ar attiecīgajiem 13. panta grozījumiem, jo īpaši attiecībā uz 
EKA lomu un nosacījumiem, kuri jāievēro, Eiropas Kosmosa aģentūrai pārvaldot ES 
līdzekļus. Skatīt arī 19.a apsvērumu. 

Grozījums Nr. 2
19.a apsvērums (jauns)

(19a) Tā kā šīs programmas finansēs 
Eiropas Kopiena, publiskā iepirkuma 
procedūrās saistībā ar šīm programmām 
ir jāievēro Kopienas publiskā iepirkuma 
noteikumi un tām pirmām kārtam jābūt 
vērstām uz izmaksu kontroli un riska 
mazināšanu, kā arī uz efektivitātes 
uzlabošanu un atkarības mazināšanu. 
Programmā vajadzētu iekļaut 
konkurences elementu, un, ja vien 
iespējams, tātad jebkurā publiskajā 
iepirkumā ir jāizmanto divi piegādātāji un 
regulāri jārīko piedāvājumu konkursi, ar 
nosacījumu, ka tas nepalielina izmaksas 
un neaizkavē termiņus, jo ir jāpielāgo 
papildu piegādātāju konstrukcijas un 
ražošanas metodes. No otras puses, 
jācenšas izvairīties no vājajiem piegādes 
posmiem un viena piegādātāja 
izmantošanas. Piedāvājumu konkursa 
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nākamajā posmā ir jāņem vērā lēmumi, 
ieguldījumi un panākumi, kas gūti 
Galileo programmas izveides un attīstības 
posmā.

Pamatojums

Daudzgadu nolīgumā par publisko iepirkumu starp EK un EKA ir jāiekļauj vairākas 
saistības, kas jāuzņemas EKA un kas izriet no programmu publiskās ievirzes un noteikumiem 
publisko iepirkumu jomā. Šajā grozījumā saistībā ar 13. panta grozījumiem ir uzsvērti tādi šīs 
sistēmas mērķi kā efektivitāte, atkarības un riska samazināšana, kā arī kritēriji, ar kuru 
palīdzību var veicināt konkurenci, novērst vājās vietas piegāžu ķēdē, termiņu neievērošanu, 
uzdevumu dublēšanos u. c.

Grozījums Nr. 3
20.a apsvērums (jauns)

(20a) Starp Eiropas Parlamentu un 
Komisiju ir panākta vienošanās par 
kārtību, kas jāievēro, pildot Padomes 
1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību, kurš grozīts ar 2006. gada 
22. jūlija lēmumu1;
----
1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmums, kas 
grozīts ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 
22.7.2006., 11. lpp.).

Pamatojums

Komisijai ir jāziņo Eiropas Parlamentam par komiteju darbu, kam jānodrošina, lai saziņas 
sistēma ir pārredzama, informācija tiek laikus pārsūtīta un atsevišķie procesa posmi ir skaidri 
noteikti. Tālab starp EP un Komisiju ir noslēgts divpusējs nolīgums, kurā noteikta šī kārtība.

Grozījums Nr. 4
21.a apsvērums (jauns)

(21a) Eiropas Kopienas īpašumā jābūt 
visiem materiāliem un nemateriāliem 
aktīviem, kas radīti vai izveidoti sakarā ar 
EGNOS un Galileo programmu. Tādēļ 
Komisijai ir jāiesniedz Eiropas 
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Parlamentam un Padomei priekšlikums 
izdarīt vajadzīgos grozījumus spēkā 
esošajos Kopienas tiesību aktos;

Pamatojums

Vēl nav atrunāta iespēja grozīt spēkā esošos tiesību aktus pēc minētā priekšlikuma 
pieņemšanas. Skatīt arī grozījumu, ar kuru pievieno 6.a pantu (jaunu).

Grozījums Nr. 5
1. panta 3.a punkts (jauns)

Konkrētie programmu mērķi ir izklāstīti 
pielikumā.

Pamatojums

Vispārējie un konkrētie Eiropas GNSS sistēmu un programmu mērķi ir šā pamatdokumenta 
būtiskas sastāvdaļas. Šā iemesla dēļ šie konkrētie mērķi ir obligāti jāiekļauj kādā pantā.

Grozījums Nr. 6
4. panta 4. punkts

4. Eiropas Kopienas noslēgtie nolīgumi vai 
vienošanās paredz nosacījumus un kārtību, 
kā programmai papildu finansējumu var 
sniegt trešās valstis.

4. Trešās valstis drīkst sniegt papildu 
finansējumu šai programmai. Eiropas 
Kopienas noslēgtie nolīgumi vai 
vienošanās ar šādām trešām valstīm, 
ievērojot EK līguma 300. panta 3. punktu, 
paredz līdzdalības nosacījumus un kārtību.

Pamatojums

Šajā grozījumā ir paskaidrota esošā kārtība un ikvienas EK iestādes loma.

Grozījums Nr. 7
6.a pants (jauns)

6.a pants
Īpašumtiesības uz aktīviem

2.a Eiropas Kopienas īpašumā jābūt 
visiem materiālajiem un nemateriālajiem 
aktīviem, kas radīti vai izveidoti sakarā ar 
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šīm programmām.

Pamatojums

Programma EGNOS pilnībā jāiekļauj Eiropas satelītu radionavigācijas infrastruktūrā un 
jādefinē kā viens no diviem šīs infrastruktūras pīlāriem, tālab abām šīm sistēmām ir jābūt 
Eiropas Kopienas īpašumā

Grozījums Nr. 8
8. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Summa, kas minēta 1. punktā, ir 
atkarīga no faktiskajām iepirkumu 
procedūrām un sarunām par līguma 
slēgšanu, kas ļauj panākt vislabāko cenas 
un vērtības attiecību, un no ierosinātā 
programmu grafika ievērošanas, 
Komisijai nodrošinot abu šo mērķu 
sasniegšanu.

Pamatojums

Šajā grozījumā ir atrunāti pamatnosacījumi attiecībā uz summu, kas vajadzīga programmu 
īstenošanai, kā arī noteikts, ka sarunas par iepirkuma līgumu slēgšanu ir saistītas ar publiskā 
finansējuma efektīvu pārvaldīšanu.

Grozījums Nr. 9
8. panta 4. punkts

4. Šā panta pirmajā punktā minētajā 
summā neietilpst neparedzētās finanšu 
saistības, kuras Eiropas Kopienai varētu 
būt jāuzņemas, jo īpaši tādēļ, šīs sistēmas ir 
publiskā sektora īpašums. Šādā gadījumā
Komisija iesniegs attiecīgus priekšlikumus
Eiropas Parlamentam un Padomei.

4. Šā panta pirmajā punktā minētajā 
summā neietilpst neparedzētās finanšu 
saistības, kuras Eiropas Kopienai, 
iespējams, būs jāuzņemas, jo īpaši tādēļ, ka
šīs sistēmas ir publiskā sektora īpašums. 
Tādēļ Komisija 2010. gadā iesniegs 
priekšlikumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei kopā ar vidusposma pārskatu, lai 
budžeta lēmējinstitūcija varētu pieņemt 
lēmumu par vajadzīgo finansējumu 
finanšu plānošanas periodam, kas sākas 
2013. gadā, cita starpā par visām 
varbūtējām saistībām, kuras būs 
jāuzņemas Eiropas Kopienai sakarā ar to, 
ka šī sistēma ir publiskā īpašumā.
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Pamatojums

Šis grozījums ir vērsts uz to, lai piespiestu Komisiju būt piesardzīgai attiecībā uz paveikto, 
īstenojot šīs programmas, un lai tā izmantotu līdz 2010. gadam gūto pieredzi, precīzāk 
novērtējot budžeta saistības publiskajā sektorā sakarā ar darbības posmu, kuram jāsākas 
2013. gadā.

Grozījums Nr. 10
9. panta 2. daļa

Ar privāto sektoru noslēgtajā līgumā (vai 
līgumos) var paredzēt ieņēmumu sadales 
mehānismu.

Ar privāto sektoru noslēgtajā līgumā (vai 
līgumos) var paredzēt ieņēmumu sadales 
mehānismu. Komisija iesniedz 
priekšlikumu Eiropas GNSS programmu 
komitejai, izklāstot šāda mehānisma 
ieviešanas principus, saistības un 
noteikumus. Šo priekšlikumu pieņem 
saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto 
kārtību.

Pamatojums

Var uzskatīt, ka Komisijas piedāvātais teksts ir nepilnīgs. Šā grozījuma mērķis ir precizēt 
procedūru un elementus, kuri jāiekļauj likumdošanas priekšlikumā, kas iesniedzams izstrādes 
posmā, lai nodrošinātu šā mehānisma savlaicīgu stāšanos spēkā izmantošanai ekspluatācijas 
posmā.

Grozījums Nr. 11
10. panta 2. daļa

Eiropas Kopiena, kuru pārstāv Komisija, 
nodrošina programmu īstenošanu, neskarot 
Regulas (EK) Nr. 1321/2004 noteikumus. 
Tālab Komisija izstrādā piemērotus 
instrumentus, un tās rīcībā ir šā uzdevuma 
paveikšanai vajadzīgie resursi. Tā var lūgt 
neatkarīgu ekspertu palīdzību programmu 
uzraudzībā un pārvaldībā. Komisijai 
palīdzēt var arī dalībvalstu eksperti; 
Komisija ir pilnvarota veikt finanšu vai 
tehniskas revīzijas.

Eiropas Kopiena, kuru pārstāv Komisija, 
nodrošina programmu īstenošanu, neskarot 
Regulas (EK) Nr. 1321/2004 noteikumus. 
Tālab Komisija izstrādā piemērotus 
instrumentus, un nodrošina šā uzdevuma 
veikšanai vajadzīgos resursus, izvairoties 
no struktūrvienību un amatu dublēšanās. 
Komisijai palīdzēt var arī dalībvalstu 
eksperti; Komisija ir pilnvarota veikt 
finanšu vai tehnisko revīziju.
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Pamatojums

Tā kā viens no vispārējiem noteikumiem paredz, ka Eiropas GNSS uzraudzības iestāde palīdz 
Komisijai, šī palīdzība skar visus jautājumus saistībā ar programmu īstenošanu; turklāt 
Komisijai var sniegt atbalstu dalībvalstu eksperti.

Grozījums Nr. 12
10.a pants (jauns)

10.a pants
Programmu aizsardzība

Programmu aizsardzību nodrošina 
Eiropas GNSS programmu komiteja.
Tiklīdz sistēmu ekspluatācija rada 
draudus Eiropas Savienības vai 
dalībvalstu drošībai, piemēro Vienotajā 
rīcībā 004/552/KĀDP noteikto kārtību.

Pamatojums

Šajā grozījumā ir noteikta Eiropas GNNS programmu komitejas loma drošības un 
piemērojamo procedūru pārvaldībā, kad ir apdraudēta ES vai dalībvalstu drošība.

Grozījums Nr. 13
11. panta 3. punkts

3. Komisija šo daudzgadu darba 
programmu un tās iespējamos grozījumos
pieņem atbilstoši šīs regulas 14. panta 
2. punktā paredzētajai procedūrai.

3. Komisija pieņem šo daudzgadu darba 
programmu, gada darba programmas un 
izpildes plānus, kā arī apstiprina ar 
programmām saistīto finansējumu un 
iespējamos grozījumus atbilstoši 14. panta 
3. punktā paredzētajai procedūrai

Pamatojums

Komisijai piešķir papildu pienākumus, kurus tā veiks saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru.

Grozījums Nr. 14
11. panta 4. punkts

4. Grozījumus pielikumā pieņem 
Komisija. Tos pasākumus, kuru nolūks ir 

svītrots
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grozīt tādus regulas aspektus, kas nav 
būtiski, pieņem saskaņā ar 14. panta 
3. punktā paredzēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Pamatojums

Šis grozījums ir jāskata kopā ar 1. panta grozījumu, saistībā ar kuru var noteikt būtiskus un 
nebūtiskus elementus galvenajā juridiskajā instrumentā, kā tas izklāstīts 1998. gada 
22. decembra Iestāžu nolīgumā par Kopienas tiesību aktu projektu sagatavošanu. 

Grozījums Nr. 15
13. panta 2. daļa

Šī vienošanās paredz Eiropas Kosmosa 
aģentūrai uzticēto līdzekļu pārvaldības 
vispārējos nosacījumus un jo īpaši 
darbības, kas jāīsteno, kā arī saistīto
finansējumu, pārvaldības procedūras, 
uzraudzības un kontroles pasākumus, 
pasākumus, kurus piemēro vienošanās
nepareizas izpildes gadījumā, un 
noteikumus par materiāla vai nemateriāla 
īpašuma tiesībām.

Šī daudzgadu vienošanās paredz Eiropas 
Kosmosa aģentūrai uzticēto līdzekļu 
pārvaldības vispārējos nosacījumus un jo 
īpaši darbības, kas jāīsteno, kā arī attiecīgo
finansējumu, pārvaldības procedūras, 
uzraudzības un kontroles pasākumus, 
pasākumus, kurus piemēro līguma
nepareizas izpildes gadījumā, un 
noteikumus par materiāla vai nemateriāla 
īpašuma tiesībām.

Pamatojums

Parasts labojums, kas neprasa skaidrojumus.

Grozījums Nr. 16
13. panta 2.b daļa (jauna)

Šī daudzgadu vienošanās ietver arī šādus 
noteikumus:
a) Eiropas Kosmosa aģentūra piemēro 
Kopienas publiskā iepirkuma noteikumus;
b) Eiropas Kosmosa aģentūra laikus 
nodrošina pārredzamu informāciju un 
skaidri izklāsta piemērojamos iepirkuma 
noteikumus, atlases kritērijus un citus 
saistītos jautājumus;
c) veicot publisko iepirkumu saskaņā ar 
daudzgadu vienošanos, jānodrošina brīva 
piekļuve un godīga konkurence visā 
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ražojumu piegāžu ķēdē un jāveicina 
līdzsvarota līdzdalība privātā sektora 
dalībniekiem no visām dalībvalstīm. 
Eiropas Kosmosa aģentūra nedrīkst 
pieļaut apstākļus, kas rada vai veicina 
dominējošo stāvokli;
d) Eiropas Kosmosa aģentūra sistematizē 
ar infrastruktūru saistītos līgumus, 
veidojot pamatsegmenta paketes un 
papildu darba paketes;
e) kad vien iespējams, publisko iepirkumu 
veic paralēli no diviem piegādātājiem, lai 
mazinātu tehnoloģisko un rūpniecisko 
risku un atkarību un lai uzlabotu 
programmas izmaksu un darba grafika 
vispārējo kontroli;
f) ja publiskais iepirkums no diviem 
piegādātājiem nav iespējams, līgumā ir 
jāparedz, ka darbuzņēmējam, slēdzot 
apakšuzņēmuma līgumu, ir jāievēro 
Kopienas valsts pasūtījuma noteikumi un 
jāņem vērā šajā pantā noteiktie mērķi. Ja 
publisko iepirkumu veic no viena 
piegādātāja, ģenerāluzņēmējam 
piešķiramo apakšlīgumu darbības jomu 
un vērtību ietver līgumā;
g) konkursa kārtībā slēdzot līgumu, 
Eiropas Kosmosa aģentūra attiecīgos 
gadījumos pienācīgi ņem vērā Galileo 
programmas izstrādes un attīstības posmā 
pieņemtos lēmumus, izdarītos 
ieguldījumus un paveikto.

Pamatojums

Kopienas publiskā iepirkuma noteikumu ievērošanai ir liela nozīme. Lai nepieļautu monopolu 
veidošanos, visā ražojumu piegāžu ķēdē ir jānodrošina brīva piekļuve un godīga konkurence. 
Šai programmai ir vajadzīga tāda pieeja publiskajam iepirkumam, kas nodrošina Eiropas 
ražotājiem līdzsvarotu līdzdalību, jo tie jau ir uzkrājuši vērtīgu tehnisko pieredzi izstrādes 
posmā. Visu dalībvalstu ieinteresētajām pusēm, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU), ir jādod iespēja piedalīties publiskajā iepirkumā saistībā ar Galileo programmu.

Grozījums Nr. 17
13. panta 3. daļa
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Šīs regulas piemērošanas rezultātā 
noslēgtie līgumi atbilst Kopienas tiesību 
aktiem publiskā iepirkuma jomā, neskarot 
pasākumus, kas jāīsteno, lai aizsargātu 
būtiskas Eiropas Kopienas drošības vai 
sabiedriskās drošības intereses. Līgumos 
jāievēro programmu struktūra un to 
Kopienas mēroga nozīme.

Šīs daudzgadu vienošanās rezultātā 
noslēgtie līgumi atbilst Kopienas tiesību 
aktiem publiskā iepirkuma jomā, neskarot 
pasākumus, kas jāīsteno, lai aizsargātu 
būtiskas Eiropas Kopienas drošības vai 
sabiedriskās drošības intereses, kas izriet 
no programmu stratēģiskās nozīmes un 
drošības un eksporta kontroles prasībām. 
Pamatnoteikumi līgumos, kas noslēgti 
saskaņā ar šo daudzgadu vienošanos, ir 
jāapstiprina atbilstīgi 14. panta 2. punktā 
minētajai procedūrai.

Pamatojums

Skatīt iepriekšējo pamatojumu.

Grozījums Nr. 18
13. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Komisija pārrauga un izvērtē Eiropas 
Kosmosa aģentūras iepirkuma 
procedūras, konkurences apstākļus un 
attiecīgos ES tirgus un bez kavēšanās ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Pamatojums

Skatīt iepriekšējo pamatojumu.

Grozījums Nr. 19
14. panta 3. punkts

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1.–4. 
punktu un 7. pantu, ievērojot minētā 
lēmuma 8. panta noteikumus.

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a un 7. pantu, 
ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Pamatojums

Šis grozījums atbilst grozījumam, ar kuru ievieš 20.a apsvērumu (jaunu) saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Komisijas vienošanos par regulatīvās kontroles procedūras īstenošanu.

Grozījums Nr. 20
14. pants 4.a punkts (jauns)
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4.a Eiropas GNSS programmu komiteja 
var pieaicināt neatkarīgus ekspertus, lai 
veiktu programmu finanšu un tehnisko 
revīziju. Neatkarīgie eksperti var izteikt 
priekšlikumu Eiropas GNSS komitejai 
attiecīgi rīkoties.
Eiropas Parlaments ir tiesīgs iecelt 
neatkarīgu ekspertu Eiropas GNSS 
komitejā, lai uzraudzītu šīs programmas.

Pamatojums

Ņemot vērā Parlamenta un Padomes kopīgo politisko atbildību par šo programmu, kura savā 
ziņā ir unikāla, Parlamentam ir jābūt iespējai uzraudzīt tās attīstību. Tāpēc ir vajadzīga 
neatkarīgu ekspertu palīdzība. Parlamenta pirmajā ziņojumā A6-0212/2005 par Galileo 
programmu arī ir skaidri norādīts, ka Parlamentam ir novērotāja statuss Galileo uzraudzības 
iestādes valdē, kā tas bija toreiz paredzēts.

Grozījums Nr. 21
14. panta 5. punkts

5. Eiropas Kopienas noslēgtie nolīgumi vai 
vienošanās var paredzēt trešo valstu vai 
starptautisku organizāciju piedalīšanos 
Eiropas GNSS programmu komitejas darbā 
atbilstoši tās reglamentā noteiktajai 
kārtībai.

5. Saskaņā ar 4. panta 4. punktu Eiropas 
Kopienas noslēgtie nolīgumi vai 
vienošanās var paredzēt trešo valstu vai 
starptautisku organizāciju piedalīšanos 
Eiropas GNSS programmu komitejas darbā 
atbilstoši tās reglamentā noteiktajai 
kārtībai.

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 4. panta 4. punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 22
Pielikuma 1. daļa

Eiropas GNSS sistēmas un programmas, 
kā arī šo programmu vispārējie mērķi un 
īstenošanas posmi ir definēti šīs regulas 
1., 3. un 5. pantā.

svītrota

Pamatojums

Šis grozījums izriet no 1. panta grozījuma.
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