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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
                większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
                większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
                większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 

większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
                większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 

przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
                większość oddanych głosów
***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)

                większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
                większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie dalszej realizacji europejskich programów radiowej nawigacji 
satelitarnej (EGNOS i Galileo)
(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie – ponowne przekazanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając zmieniony wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie (COM(2007)0535),

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2004)0477),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 września 2005 r.1, 

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 156 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0345/2007),

– uwzględniając rezolucję z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie finansowania europejskiego 
programu satelitarnej nawigacji radiowej (Galileo) w ramach porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. oraz wieloletnich ram finansowych na 
lata 2007-20132,

– uwzględniając art. 51 i art. 55 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Budżetowej oraz Komisji Kontroli Budżetowej, jak również Komisji Transportu 
i Turystyki (A6-0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

                                               
1  Dz. U. C 193 E z 17.8.2006, str. 61.
2  Teksty przyjęte, P6_TA(2007) 0272.
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Punkt 19 preambuły

(19) Europejska Agencja Kosmiczna, która 
dysponuje wiedzą w sprawach 
technicznych, zawrze wieloletnie 
porozumienie ze Wspólnotą Europejską, 
obejmujące aspekty techniczne związane 
z realizacją programów. Dla umożliwienia 
Komisji reprezentującej Wspólnotę 
Europejską wykonywania jej prawa 
kontroli, porozumienie musi zawierać 
warunki ogólne dotyczące zarządzania 
funduszami przekazanymi Europejskiej 
Agencji Kosmicznej i przewidywać, że 
umowy zawierane w ramach 
porozumienia winny być zgodne ze 
wspólnotowymi zasadami w dziedzinie 
zamówień publicznych. Należy zatem 
uwzględnić dotychczasowe postępy oraz
uzgodnione inwestycje, a także, 
w stosownych przypadkach, obowiązujące 
umowy.

(19) Europejska Agencja Kosmiczna, która 
dysponuje wiedzą w sprawach 
technicznych, powinna zawrzeć
wieloletnie porozumienie ze Wspólnotą 
Europejską, obejmujące aspekty techniczne 
związane z realizacją programów. Dla 
umożliwienia Komisji reprezentującej 
Wspólnotę Europejską wykonywania jej 
prawa kontroli, porozumienie powinno
zawierać warunki ogólne dotyczące 
zarządzania funduszami przekazanymi 
Europejskiej Agencji Kosmicznej. 

Uzasadnienie

Powyższa poprawka powinna być rozpatrywana w kontekście odpowiednich poprawek 
złożonych do art. 13, w szczególności przy uwzględnieniu roli Europejskiej Agencji 
Kosmicznej (ESA) oraz warunków, którym podlega zarządzanie środkami wspólnotowymi 
przez ESA. Patrz też punkt 19a preambuły.

Poprawka 2
Punkt 19 a preambuły (nowy)

(19a) Jako że programy te będą 
finansowane przez Wspólnotę Europejską, 
udzielanie zamówień publicznych 
w ramach tych programów powinno być 
zgodne z zasadami Wspólnoty w dziedzinie 
zamówień publicznych oraz powinno mieć 
przede wszystkim na celu kontrolowanie 
kosztów i ograniczenie ryzyka, a także 
poprawę wydajności i zmniejszenie 
zależności. Pożądane jest wprowadzenie 
do programu elementu konkurencji, 
w związku z powyższym każde zamówienie 
publiczne powinno w miarę możliwości 
odbywać się w oparciu o zasadę zakupów 
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z dwóch różnych źródeł i regularne 
konkurencyjne przetargi, chyba że 
miałoby to spowodować zwiększenie 
kosztów i opóźnienia wynikające 
z konieczności dostosowania projektów 
i metod produkcji dodatkowych 
dostawców. Powinno się jednak 
ograniczyć dostawy mogące stanowić 
„wąskie gardło” oraz zakupy 
z pojedynczego źródła. W kolejnej fazie 
przetargowej należy wziąć pod uwagę 
decyzje, inwestycje i osiągnięcia z fazy 
definiowania i rozwoju programu Galileo.

Uzasadnienie
Zważywszy na publiczny charakter programów i zasady obowiązujące w dziedzinie zamówień 
publicznych, wieloletnie porozumienie między WE a ESA dotyczące udzielania zamówień 
powinno uwzględniać szereg zobowiązań do wypełnienia przez ESA. Powyższa poprawka, 
razem z poprawkami do art. 13, zwraca uwagę na cele do osiągnięcia poprzez tego rodzaju 
ramy, takie jak wydajność, zmniejszenie zależności, minimalizacja ryzyka, uwzględnienie 
kryteriów służących zwiększeniu konkurencji, ograniczenie dostaw mogących stanowić 
„wąskie gardło” oraz uniknięcie opóźnień i powielania zadań itd.

Poprawka 3
Punkt 20 a preambuły (nowy)

(20a) Porozumienie pomiędzy 
Parlamentem Europejskim i Komisją 
w sprawie procedur dotyczących 
wdrażania decyzji Rady 1999/468/WE 
z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej 
warunki wykonywania uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji 
(zmienionej decyzją z dnia 17 lipca 
2006 r.)1.
----
1 Dz. U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja 
zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz. U. L 200 
z 22.7.2006, str. 11).

Uzasadnienie

Komisja ma informować Parlament Europejski o pracach komitetów, zapewniając 
jednocześnie przejrzysty obieg dokumentów, przekazywanie informacji na czas oraz 
identyfikację poszczególnych etapów procedury. W tym celu PE i Komisja zawarły 
dwustronne porozumienie ustanawiające warunki wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji.
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Poprawka 4
Punkt 21 a preambuły (nowy)

(21a) Wszystkie aktywa materialne 
i niematerialne, które zostały stworzone 
lub rozbudowane w ramach programów 
EGNOS i Galileo, powinny należeć do 
Wspólnoty Europejskiej. Komisja ma 
w związku z tym przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek w sprawie wprowadzenia 
odpowiednich zmian w istniejącym 
prawodawstwie Wspólnoty. 

Uzasadnienie

Uwzględnione zostaje brakujące wcześniej zobowiązanie do wprowadzenia zmian 
w istniejącym prawodawstwie po przyjęciu wspomnianego wniosku. Patrz też poprawka 
wprowadzająca art. 6 a (nowy).

Poprawka 5
Artykuł 1 ustęp 3 a (nowy)

Szczegółowe cele programów określone są 
w załączniku.

Uzasadnienie

Ogólne i szczegółowe cele europejskich systemów i programów GNSS stanowią zasadniczy 
element tego podstawowego instrumentu. Jego konkretne cele powinny być zatem nieodłączną 
częścią artykułu. 

Poprawka 6
Artykuł 4 ustęp 4

4. Warunki i szczegółowe zasady 
wszelkiego udziału krajów trzecich 
w uzupełniającym finansowaniu 
programu określają umowy bądź 
konwencje zawarte przez Wspólnotę 
Europejską.

4. Kraje trzecie mogą uczestniczyć 
w uzupełniającym finansowaniu 
programu. Warunki i szczegółowe zasady 
ich udziału określają umowy bądź 
konwencje zawarte przez Wspólnotę 
Europejską z właściwymi krajami trzecimi, 
na mocy art. 300 ust. 3 traktatu WE. 



PR\693920PL.doc 9/16 PE 396.800v01-00

PL

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu wyjaśnienie procedury i roli poszczególnych instytucji WE. 

Poprawka 7
Artykuł 6 a (nowy)

Artykuł 6a
Prawo własności aktywów

2a. Wszystkie aktywa materialne 
i niematerialne, które zostały stworzone 
lub rozbudowane w ramach programów 
EGNOS i Galileo, należą do Wspólnoty 
Europejskiej.

Uzasadnienie

Program EGNOS powinien zostać w pełni włączony do europejskiej infrastruktury radiowej 
nawigacji satelitarnej i uznany za jeden z jej dwóch filarów, jest zatem niezbędne, by 
Wspólnota Europejska dysponowała prawem własności do obydwu systemów.

Poprawka 8
Artykuł 8 ustęp 1 a (nowy)

1a. Wysokość kwoty wspomnianej w ust. 1 
zależy od skuteczności procedur 
udzielania zamówień i negocjacji 
najbardziej opłacalnych umów oraz od 
przestrzegania zaproponowanego 
harmonogramu programów; za 
zapewnienie obydwu kwestii odpowiada 
Komisja.

Uzasadnienie

Poprawka ta ustanawia podstawowe warunki, od których zależy wysokość kwoty koniecznej 
do realizacji programów, oraz łączy udzielanie zamówień i negocjowanie umów ze 
skutecznym zarządzaniem funduszami publicznymi.

Poprawka 9
Artykuł 8 ustęp 4

4. Kwota wspomniana w pierwszym 
ustępie niniejszego artykułu nie 

4. Kwota wspomniana w pierwszym 
ustępie niniejszego artykułu nie 
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uwzględnia nieprzewidzianych zobowiązań 
finansowych, do pokrycia których 
Wspólnota Europejska może być 
zobowiązana, w szczególności zobowiązań 
związanych z publicznym charakterem 
własności systemu. W przypadku 
wystąpienia takich zobowiązań Komisja 
przedstawi odpowiednie propozycje
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

uwzględnia nieprzewidzianych zobowiązań 
finansowych, do pokrycia których 
Wspólnota Europejska może być 
zobowiązana, w szczególności zobowiązań 
związanych z publicznym charakterem 
własności systemu. Komisja przedstawi
zatem propozycję Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w 2010 r., wraz 
z dokonanym przez nią przeglądem 
śródokresowym, żeby umożliwić władzy 
budżetowej podjęcia decyzji, dotyczącej 
niezbędnego finansowania na okres 
programowania finansowego 
rozpoczynający się w 2013 r. 
z uwzględnieniem wszelkich zobowiązań, 
jakie Wspólnota Europejska musiałaby 
ponieść w związku z publicznym 
charakterem własności systemu.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu uczulenie Komisji na postępy czynione w zakresie realizacji 
programów oraz wykorzystanie zdobytego do roku 2010 doświadczenia do dokładniejszego 
oszacowania publicznych zobowiązań budżetowych związanych z fazą operacyjną mającą 
rozpocząć się w 2013 r.

Poprawka 10
Artykuł 9 ustęp 2

W odniesieniu do umów zawartych 
z sektorem prywatnym można przewidzieć 
mechanizm podziału dochodów.

W odniesieniu do umów zawartych 
z sektorem prywatnym można przewidzieć 
mechanizm podziału dochodów. Komisja 
przedstawia Komitetowi ds. Europejskich 
Programów GNSS projekt określający 
zasady i warunki wdrażania takiego 
mechanizmu oraz związane z nim 
zobowiązania.. Projekt przyjmowany jest 
zgodnie z procedurą określoną w art. 14 
ust. 3.

Uzasadnienie

Proponowany przez Komisję tekst może zostać uznany za niepełny. Powyższa poprawka ma 
na celu określenie procedury i elementów, które należy uwzględnić we wniosku legislacyjnym 
do przekazania w czasie fazy rozmieszczenia, tak aby wspomniany mechanizm został 
wdrożony na czas w stosunku do fazy eksploatacyjnej. 
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Poprawka 11
Artykuł 10 ustęp 2

Wspólnota Europejska reprezentowana 
przez Komisję zapewnia realizację 
programów bez uszczerbku dla przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 1321/2004. W tym 
celu Komisja ustanawia odpowiednie 
instrumenty i zapewnia zasoby konieczne 
do wykonania swoich zadań. 
W monitorowaniu zarządzania 
programami Komisja może odwoływać się 
do pomocy niezależnych ekspertów.
Komisja może także korzystać ze wsparcia 
ekspertów z państw członkowskich oraz 
przeprowadzać audyt finansowy albo 
techniczny.

Wspólnota Europejska reprezentowana 
przez Komisję zapewnia realizację 
programów bez uszczerbku dla przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 1321/2004. W tym 
celu Komisja ustanawia odpowiednie 
instrumenty i zapewnia zasoby konieczne 
do wykonania swoich zadań, unikając 
powielania struktur i funkcji. Komisja 
może także korzystać ze wsparcia 
ekspertów z państw członkowskich oraz 
przeprowadzać audyt finansowy albo 
techniczny.

Uzasadnienie

Organ Nadzoru Europejskiego GNSS ma za zadanie udzielanie wsparcia Komisji, a pomoc ta 
obejmuje wszystkie kwestie związane z realizacją programów. Ponadto Komisja może 
korzystać ze wsparcia ekspertów z państw członkowskich. 

Poprawka 12
Artykuł 10 a (nowy)

Artykuł 10a
Bezpieczeństwo programów

Komitet ds. Europejskich Programów 
GNSS zapewnia spełnienie wymogów 
bezpieczeństwa programów. 
Procedury określone we wspólnym 
działaniu Rady 2004/552/WPZiB mają 
zastosowanie zawsze, gdy eksploatacja 
systemów stanowi ryzyko dla 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej lub 
państw członkowskich.

Uzasadnienie

Powyższa poprawka określa rolę Komitetu ds. Europejskich Programów GNSS w zarządzaniu 
kwestiami bezpieczeństwa oraz procedury, które należy stosować, gdy bezpieczeństwo UE lub 
jej państw członkowskich jest zagrożone.
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Poprawka 13
Artykuł 11 ustęp 3

3. Komisja przyjmuje wieloletni program 
prac i ewentualne zmiany do niego na 
podstawie procedury określonej w art. 14 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

3. Komisja przyjmuje wieloletni program 
prac, roczne programy prac i plany 
realizacji programów oraz zatwierdza 
finansowanie towarzyszące programów 
wraz z ewentualnymi zmianami na 
podstawie procedury określonej w art. 14 
ust. 3.

Uzasadnienie

Komisji powierza się dodatkowe obowiązki wykonywane w ramach procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą.

Poprawka 14
Artykuł 11 ustęp 4

4. Zmiany do załącznika są przyjmowane 
przez Komisję. Środki mające na celu 
zmianę mało istotnych elementów
niniejszego rozporządzenia są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 14 ust. 3.

skreślony

Uzasadnienie

Powyższą poprawkę należy rozpatrywać w połączeniu z art. 1 określającym, które elementy 
stanowią nieodłączną część podstawowego aktu prawnego zgodnie z Porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie wspólnych wytycznych 
dotyczących jakości przygotowania projektów prawodawstwa wspólnotowego. 

Poprawka 15
Artykuł 13 ustęp 2

Porozumienie to określa ogólne warunki 
zarządzania funduszami przekazanymi 
Europejskiej Agencji Kosmicznej, a w 
szczególności działania, jakie należy 
podjąć, związane z tym finansowanie, 
procedury w zakresie zarządzania, środki 
monitoringu i kontroli, środki stosowane 

To wieloletnie porozumienie określa 
ogólne warunki zarządzania funduszami 
przekazanymi Europejskiej Agencji 
Kosmicznej, a w szczególności działania, 
jakie należy podjąć, związane z tym 
finansowanie, procedury w zakresie 
zarządzania, środki monitoringu i kontroli, 
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w przypadku niewłaściwego wykonywania 
umowy oraz zasady dotyczące własności 
dóbr materialnych i niematerialnych.

środki stosowane w przypadku 
niewłaściwego wykonywania umów oraz 
zasady dotyczące własności dóbr 
materialnych i niematerialnych.

Uzasadnienie

Wprowadzona zmiana jest jasna i nie wymaga wyjaśnienia.

Poprawka 16
Artykuł 13 ustęp 2 b (nowy)

Wieloletnie porozumienie przewiduje 
także co następuje:
(a) W zakresie udzielania zamówień 
publicznych Europejska Agencja 
Kosmiczna stosuje przepisy wspólnotowe.
(b) Europejska Agencja Kosmiczna 
w jasny sposób przekazuje obowiązujące 
zasady związane z udzielaniem zamówień, 
kryteria kwalifikacji i wszelkie inne 
pokrewne kwestie oraz gwarantuje 
czasowe i przejrzyste informowanie 
o nich.
(c) Udzielanie zamówień publicznych 
w ramach wieloletniego porozumienia ma 
na celu zapewnienie otwartego dostępu 
i uczciwej konkurencji w całym łańcuchu 
dostaw przemysłowych oraz zachęcanie do 
zrównoważonego zaangażowania 
podmiotów sektora prywatnego we 
wszystkich państwach członkowskich.
Europejska Agencja Kosmiczna unika 
tworzenia lub wzmacniania pozycji 
dominującej. 
(d) Europejska Agencja Kosmiczna dzieli 
zamówienia związane z infrastrukturą na 
główne pakiety sektorowe i dodatkowe 
pakiety robocze. 
(e) Podobnie, w miarę możliwości należy 
stosować zasadę zakupu z dwóch źródeł 
w celu ograniczenia technologicznego 
i przemysłowego ryzyka oraz zależności, a 
także poprawy całkowitej kontroli nad 
kosztami i harmonogramami programów. 
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(f) Gdy zastosowanie zasady zakupu 
z dwóch źródeł nie jest możliwe, umowa 
stanowi, że wykonawca w zakresie 
zlecenia podwykonania winien 
postępować zgodnie ze wspólnotowymi 
zasadami w dziedzinie zamówień 
publicznych oraz w poszanowaniu celów 
przewidzianych niniejszym artykułem.
Zakres i wartość podwykonawstwa 
zlecanego przez głównego wykonawcę 
stanowić będzie część umowy w przypadku 
zamówień z wolnej ręki. 
(g) W negocjowaniu umów Europejska 
Agencja Kosmiczna, w należyty sposób 
i tam, gdzie to istotne, bierze pod uwagę 
decyzje, inwestycje i osiągnięcia z fazy 
definiowania i rozwoju programu Galileo. 

Uzasadnienie

Istotne jest stosowanie wspólnotowych zasad dotyczących udzielania zamówień publicznych. 
W całym łańcuchu dostaw przemysłowych należy zapewnić otwarty dostęp i uczciwą 
konkurencję, aby zapobiec tworzeniu się monopoli. W tym programie konieczne jest 
udzielanie zamówień w sposób zapewniający zrównoważony udział europejskiego przemysłu 
z racji praktycznego doświadczenia zgromadzonego w fazie rozwoju. Należy zagwarantować 
zainteresowanym podmiotom we wszystkich państwach członkowskich, a w szczególności 
małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), możliwość uczestniczenia w procesie udzielania 
zamówień w ramach programu Galileo. 

Poprawka 17
Artykuł 13 ustęp 3

Umowy zawarte na podstawie tego
porozumienia są zgodne ze 
wspólnotowymi zasadami w dziedzinie 
zamówień publicznych, bez uszczerbku dla 
środków koniecznych dla ochrony 
istotnych interesów i bezpieczeństwa 
Wspólnoty Europejskiej lub 
bezpieczeństwa publicznego. Umowy te są 
zgodne ze strukturą i wspólnotowym 
charakterem programów.

Umowy zawarte na podstawie 
wieloletniego porozumienia są zgodne ze 
wspólnotowymi zasadami w dziedzinie 
zamówień publicznych, bez uszczerbku dla 
środków koniecznych dla ochrony 
istotnych interesów i bezpieczeństwa 
Wspólnoty Europejskiej lub 
bezpieczeństwa publicznego, powiązanych 
ze strategicznym charakterem tych 
programów oraz z wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i kontroli eksportu.
Główne warunki umów zawieranych 
w ramach wieloletniego porozumienia 
podlegają zatwierdzeniu zgodnie 
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z procedurą z. 14. ust. 2.

Uzasadnienie

Zobacz poprzednie uzasadnienia. 

Poprawka 18
Artykuł 13 ustęp 3 a (nowy)

3a. Komisja kontroluje i ocenia procedury 
udzielania zamówień stosowane przez 
Europejską Agencję Kosmiczną, 
konkurencję i właściwe rynki UE oraz bez 
zbędnej zwłoki przedstawia sprawozdania 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

Zobacz poprzednie uzasadnienia. 

Poprawka 19
Artykuł 14 ustęp 3

3. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5a ust. 1-4 oraz art. 
7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem 
przepisów jej art. 8.

3. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5a oraz art. 7 decyzji 
1999/468/WE z uwzględnieniem 
przepisów jej art. 8.

Uzasadnienie

Jako że porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim i Komisją dotyczy zastosowania 
procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, poprawka ta jest spójna z poprawką do punktu 
20 a preambuły (nowy).

Poprawka 20
Artykuł 14 ustęp 4 a (nowy)

4a. Komitet ds. Europejskich Programów 
GNSS może powołać niezależnych 
ekspertów w celu przeprowadzenia 
finansowej i technicznej kontroli 
programów. Niezależni eksperci mogą 
zaproponować Komitetowi ds. 
Europejskich Programów GNSS 
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odpowiednie działania.
Aby zapewnić monitorowanie programów, 
Parlament Europejski posiada 
uprawnienia w zakresie powoływania 
niezależnego eksperta przy Komitecie ds. 
Europejskich Programów GNSS.

Uzasadnienie

Uwzględniając wspólną odpowiedzialność polityczną Parlamentu i Rady w odniesieniu do 
wspomnianego programu o szczególnym charakterze, konieczne jest, by Parlament mógł 
monitorować jego rozwój. Wymaga to wsparcia niezależnych ekspertów. Pierwsze 
sprawozdanie Parlamentu A6-0212/2005 w sprawie programu Galileo także wyraźnie 
potwierdziło status obserwatora powierzony Parlamentowi Europejskiemu podczas 
posiedzenia zarządu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS.

Poprawka 21
Artykuł 14 ustęp 5

5. Umowy lub porozumienia zawarte przez 
Wspólnotę Europejską mogą przewidzieć 
udział krajów trzecich albo organizacji 
międzynarodowych w pracach Komitetu 
ds. Europejskich Programów GNSS na 
warunkach ustalonych w jego regulaminie 
wewnętrznym.

5. Umowy lub porozumienia zawarte przez 
Wspólnotę Europejską, na mocy art. 4 
ust. 4, mogą przewidzieć udział krajów 
trzecich albo organizacji 
międzynarodowych w pracach Komitetu 
ds. Europejskich Programów GNSS na 
warunkach ustalonych w jego regulaminie 
wewnętrznym.

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie poprawki do art. 4 ust. 4.

Poprawka 22
Załącznik ustęp 1

Europejskie systemy i programy GNSS 
oraz ogólne cele i fazy tych programów są 
określone w art. 1, 3 i 5 niniejszego 
rozporządzenia.

skreślony

Uzasadnienie

Zmiana ta wynika z poprawki do art. 1.
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