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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere aldine cursive. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică).  Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.



PR\693920RO.doc 3/17 PE396.800v01-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5



PE396.800v01-00 4/17 PR\693920RO.doc

RO



PR\693920RO.doc 5/17 PE396.800v01-00

RO

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European �i al 
Consiliului privind continuarea punerii în aplicare a programelor europene de 
radionaviga�ie prin satelit (EGNOS �i Galileo)
(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură - sesizare repetată)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea modificată a Comisiei prezentată Parlamentului European şi 
Consiliului (COM(2007)0535),

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2004)0477),

– având în vedere pozi�ia sa în primă lectură din 6 septembrie 20051,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 156 din Tratatul CE, în temeiul 
cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0345/2007),

– având în vedere rezolu�ia sa din 20 iunie 2007 privind finan�area programului european 
de radionaviga�ie prin satelit (Galileo) în conformitate cu Acordul interinstitu�ional din 
17 mai 2006 �i cadrul financiar multianual 2007-20132,

– având în vedere articolul 51 şi articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare �i energie şi avizul Comisiei 
pentru bugete, al Comisiei pentru control bugetar şi al Comisiei pentru transport şi turism 
(A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului. 

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

                                               
1 JO C 193 E, 17.8.2006, p. 61.
2 Texte adoptate, P6_TA(2007)0272.
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Amendamentul 1
Considerentul 19

(19) Agen�ia Spa�ială Europeană, care 
dispune de expertiza necesară din punct de 
vedere tehnic, va încheia cu Comunitatea 
Europeană o conven�ie multianuală 
privind aspectele tehnice legate de 
derularea programelor. În scopul de a 
permite Comisiei, ca reprezentant al 
Comunită�ii Europene, să î�i exercite pe 
deplin puterea de control, conven�ia 
trebuie să includă, în special, condi�iile 
generale de gestionare a fondurilor 
încredin�ate Agen�iei Spa�iale Europene 
�i să prevadă că contractele încheiate în 
aplicarea conven�iei trebuie să respecte 
normele comunitare în materie de 
contracte publice. În acest cadru, este 
necesar să se ia în considera�ie în mod 
corespunzător progresul înregistrat �i 
investi�iile deja aprobate, precum �i, 
după caz, acordurile în vigoare.

(19) Agen�ia Spa�ială Europeană, care 
dispune de expertiza necesară din punct de 
vedere tehnic, ar trebui să încheie cu 
Comunitatea Europeană o conven�ie 
multianuală privind aspectele tehnice 
legate de derularea programelor. În scopul 
de a permite Comisiei, ca reprezentant al 
Comunită�ii Europene, să î�i exercite pe 
deplin puterea de control, conven�ia ar 
trebui să includă, în special, condi�iile 
generale de gestionare a fondurilor 
încredin�ate Agen�iei Spa�iale 
Europene. 

Justificare

This amendment should be seen in the context set by the relevant amendments tabled to 
Article 13, in particular the role of ESA and the conditions attached to the management of EC 
funds by ESA. See also Recital (19a)

Amendamentul 2
Considerentul 19a (nou)

(19a) Întrucât programele vor fi finanţate 
de Comunitatea Europeană, contractele 
de achiziţii publice încheiate în cadrul 
programelor ar trebui să respecte normele 
comunitare privind achiziţiile publice şi să 
vizeze, înainte de toate, controlul 
costurilor şi diminuarea riscurilor, 
precum şi creşterea eficienţei şi reducerea 
dependenţelor. Este de dorit introducerea, 
în cadrul programului, a unor elemente 
de concurenţă prin folosirea, în măsura 
posibilului, a unor proceduri de licitaţie 
concurenţiale, periodice şi în funcţie de 
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regimuri care să prevadă doi furnizori în 
paralel (dual-sourcing), cu excepţia 
cazului în care acest lucru ar comporta o 
creştere a costurilor şi întârzieri datorate 
necesităţii de adaptare a modelelor şi 
metodelor de producţie ale altor furnizori. 
Se impune, pe de altă parte, reducerea, 
cât mai mult cu putinţă, a blocajelor în 
aprovizionare şi a regimurilor care prevăd 
un singur furnizor. În faza următoare de 
licitaţie ar trebui să se ţină seama de 
deciziile, investiţiile şi rezultatele la care 
s-a ajuns în timpul fazelor de definire şi 
dezvoltare ale programului Galileo.

Justificare

The multi-annual agreement between the EC and ESA on procurement should include a 
number of obligations for ESA, stemming from the public nature of the programmes and from 
the rules of public procurement. This amendment in conjunction with the amendments to 
Article 13 underline the objectives of such a framework, like efficiency, decreasing 
dependency, mitigation of risks and the criteria seeking to enhance competition, avoiding 
bottlenecks in the supply chain, delays, duplication of tasks, etc.

Amendamentul 3
Considerentul 20a (nou)

(20a) Între Parlamentul European şi 
Comisie a fost încheiat un acord cu 
privire la procedurile de aplicare a 
Deciziei 1999/468/CE a Consiliului din 28 
iunie 1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competen�elor de executare 
conferite Comisiei.1

----
1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată 
prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 
11).

Justificare

The European Parliament is to be informed by the Commission  of proceedings of committees,  
ensuring that the transmission system is transparent, the information forwarded timely and 
the various stages of the procedure are identified. To that end, the EP and the Commission 
have concluded a bilateral agreement laying down the procedure.
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Amendamentul 4
Considerentul 21a (nou)

(21a) Comunităţii Europeane ar trebui să 
îi revină proprietatea asupra tuturor 
activelor materiale şi imateriale create sau 
dezvoltate în cadrul programelor EGNOS 
şi Galileo. Comisia trebuie, prin urmare, 
să prezinte o propunere Parlamentului 
European şi Consiliului, pentru 
modificarea, dacă este cazul, a legislaţiei 
comunitare existente.

Justificare

There is a missing commitment to amend existing legislation when the proposal in question is 
adopted. See also the amendment inserting Article 6a (new).

Amendamentul 5
Articolul 1 paragraful 3a (nou)

Obiectivele specifice ale programelor sunt 
enunţate în anexă.

Justificare

The objectives of the European GNSS systems and programmes, general and specific, are 
essential elements of this basic instrument. Hence, the specific objectives of it should be part 
and parcel of an Article.

Amendamentul 6
Articolul 4 alineatul (4)

(4) Acordurile sau conven�iile încheiate 
de Comunitatea Europeană prevăd 
condi�iile �i modalită�ile detaliate de 
participare, eventual, a unor state ter�e la 
finan�area suplimentară a programului.

(4) La finanţarea suplimentară a 
programului pot participa state terţe .
Acordurile sau conven�iile încheiate de 
Comunitatea Europeană cu aceste state 
terţe, în conformitate cu articolul 300 
alineatul (3) din Tratatul CE, prevăd 
condi�iile �i modalită�ile detaliate de 
participare a acestora.



PR\693920RO.doc 9/17 PE396.800v01-00

RO

Justificare

The amendment seeks to clarify the procedure and the role of each EC Institution.

Amendamentul 7
Articolul 6a (nou)

Articolul 6a
Proprietatea asupra activelor

Comunităţii Europeane îi revine 
proprietatea asupra tuturor activelor 
materiale şi imateriale create sau 
dezvoltate în cadrul programelor.

Justificare

The EGNOS progamme should be fully incorporated and to be identified as one the two 
pillars of the European satellite radionavigation infrastructure, it is therefore necessary for 
the European Community to own both systems.

Amendamentul 8
Articolul 8 alineatul (1a) (nou)

(1a) Suma menţionată la alineatul (1) este 
condiţionată de eficienţa procedurilor de 
achiziţii publice şi a negocierilor 
contractuale în urma cărora se obţine cel 
mai bun raport calitate/preţ, precum şi de 
respectarea calendarului propus pentru 
programe, ambele fiind garantate de 
Comisie.

Justificare

This amendment attaches basic conditions to the amount needed for the implementation of the 
programmes as well as ties in procurement and contract negotiation to an effective 
management of public funds.

Amendamentul 9
Articolul 8 alineatul (4)

(4) Suma men�ionată la alineatul 1 al 
prezentului articol nu ia în considera�ie 

(4) Suma men�ionată la alineatul 1 al 
prezentului articol nu ia în considera�ie 
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obliga�iile financiare neprevăzute pe care 
Comunitatea ar putea fi obligată să le 
suporte, în special acelea legate de regimul 
public al proprietă�ii asupra sistemelor. 
Într-un asemenea caz, Comisia prezintă 
propuneri corespunzătoare Parlamentului 
European �i Consiliului.

obliga�iile financiare neprevăzute pe care 
Comunitatea ar putea fi obligată să le 
suporte, în special acelea legate de regimul 
public al proprietă�ii asupra sistemelor. 
Comisia prezintă, prin urmare, în 2010, 
Parlamentului European şi Consiliului o 
propunere, alături de evaluarea sa 
intermediară, pentru a permite autorităţii 
bugetare să ia o decizie, pentru perioada 
de programare financiară care începe în 
2013, în legătură cu finanţarea necesară, 
inclusiv cu orice obligaţii pe care 
Comunitatea Europeană ar trebui să şi le 
asume în materie de proprietate publică 
asupra sistemului.

Justificare

This amendment seeks to oblige the Commission to be vigilant with the progress made in 
implementing the programmes, and to use the experience gained until 2010 for estimating 
with better accuracy the public budgetary commitments related to the operational phase, due 
to start in 2013.

Amendamentul 10
Articolul 9 alineatul (2)

Eventualele contracte încheiate cu sectorul 
privat pot prevedea un mecanism de 
repartizare a acestor venituri.

Eventualele contracte încheiate cu sectorul 
privat pot prevedea un mecanism de 
repartizare a acestor venituri. Comisia 
prezintă Comitetului pentru Programele 
GNSS Europene o propunere, în 
cuprinsul căreia se instituie principiile, 
obligaţiile şi condiţiile de punere în 
aplicare a unui astfel de mecanism.
Propunerea este adoptată în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 14 
alineatul (3).

Justificare

The text proposed by the Commission may be considered incomplete. The amendment seeks to 
specify the procedure and the elements, which should be included in a legislative proposal to 
be submitted during the deployment phase in order to be ensured a timely entry into force of 
this mechanism for the exploitation phase.
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Amendamentul 11
Articolul 10 alineatul (2)

Comunitatea Europeană, reprezentată de 
Comisie, garantează punerea în aplicare a 
programelor, fără a aduce atingere 
dispozi�iilor Regulamentului (CE) nr. 
1321/2004. În acest scop, Comisia 
stabile�te instrumentele corespunzătoare 
�i dispune de resursele necesare pentru 
îndeplinirea sarcinii sale. Comisia poate 
recurge la exper�i independen�i care să 
o asiste la monitorizarea gestionării 
programelor. Totodată, Comisia poate 
recurge la asisten�a unor exper�i din 
statele membre �i poate proceda la 
audituri cu caracter financiar sau tehnic.

Comunitatea Europeană, reprezentată de 
Comisie, garantează punerea în aplicare a 
programelor, fără a aduce atingere 
dispozi�iilor Regulamentului (CE) nr. 
1321/2004. În acest scop, Comisia 
stabile�te instrumentele corespunzătoare 
�i dispune de resursele necesare pentru 
îndeplinirea sarcinii sale, evitând 
suprapunerea structurilor şi a funcţiilor. 
Totodată, Comisia poate recurge la 
asisten�a unor exper�i din statele membre 
�i poate proceda la audituri cu caracter 
financiar sau tehnic.

Justificare

As the European GNSS Supervisory Authority is accorded a general rule of assistance to the 
Commission, it assists the Commission in all matters linked to the implementation; in 
addition, the Commission can be supported by experts from the Member States.

Amendamentul 12
Articolul 10a (nou)

Articolul 10a
Securitatea programelor

Cerinţele privind securitatea programelor 
sunt asigurate de Comitetul pentru 
Programele GNSS Europene.
În cazul în care exploatarea sistemelor 
prezintă un risc la adresa securităţii 
Uniunii Europene sau a statelor membre, 
se aplică procedurile stabilite în cadrul
Acţiunii comune 004/552/PESC.

Justificare

This amendment lays down the role of the European GNNS programmes Committee in the 
governance of security matters and the procedures to be applied when the security of the EU 
or its Member States is affected.
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Amendamentul 13
Articolul 11 alineatul (3)

(3) Comisia adoptă programul de lucru 
multianual �i eventualele revizuiri ale 
acestuia potrivit procedurii stabilite la 
articolul 14 alineatul (2) din prezentul 
regulament.

(3) Comisia adoptă programul de lucru 
multianual, programe de lucru 
multianuale şi planuri de punere în 
aplicare şi aprobă finanţarea 
corespunzătoare a programelor �i 
eventualele revizuiri ale acestora potrivit 
procedurii stabilite la articolul 14 alineatul
(3).

Justificare

Additional responsibility is given to the Commission, which will be carried out under the 
regulatory with scrutiny procedure.

Amendamentul 14
Articolul 11 alineatul (4)

(4) Modificările la anexă se adoptă de 
către Comisie. Măsurile de modificare a 
unor elemente neesen�iale din prezentul 
regulament se adoptă conform procedurii 
de reglementare cu control prevăzută la 
articolul 14 alineatul (3).

eliminat

Justificare

This amendment should be considered in conjunction with the amendment to Article 1 
relating to what is or is not essential elements in a basic legal instrument, as laid down in the 
IIA of 22 December 1998 on drafting of Community legislation.

Amendamentul 15
Articolul 13 al doilea paragraf

Conven�ia stabile�te condi�iile generale 
de gestionare a fondurilor încredin�ate 
Agen�iei Spa�iale Europene �i, în 
special, ac�iunile pe care trebuie să le 
pună în aplicare, finan�area 
corespunzătoare, procedurile de gestionare, 
măsurile de monitorizare �i de control, 
măsurile aplicabile în caz de deficien�e în 
executarea conven�iei, regimul 

Conven�ia multianuală stabile�te 
condi�iile generale de gestionare a 
fondurilor încredin�ate Agen�iei 
Spa�iale Europene �i, în special, 
ac�iunile pe care trebuie să le pună în 
aplicare, finan�area corespunzătoare, 
procedurile de gestionare, măsurile de 
monitorizare �i de control, măsurile 
aplicabile în caz de deficien�e în 



PR\693920RO.doc 13/17 PE396.800v01-00

RO

proprietă�ii asupra bunurilor materiale �i 
imateriale.

executarea conven�iei, regimul 
proprietă�ii asupra bunurilor materiale �i 
imateriale.

Justificare

A simple correction, self-explanatory.

Amendamentul 16
Articolul 13 paragraful 2b (nou)

Convenţia multianuală prevede, de 
asemenea, următoarele:
(a) Agenţia Spaţială Europeană aplică 
normele comunitare privind achiziţiile 
publice.
(b) Agenţia Spaţială Europeană 
garantează atât informarea transparentă 
şi în timp util cu privire la normele, 
criteriile de selecţie şi orice alte elemente 
legate de achiziţii, cât şi comunicarea 
clară a acestora.
(c) Achiziţiile publice din cadrul 
convenţiei multianuale vizează obţinerea 
unui acces liber şi a unei concurenţe 
echitabile pe întreg lanţul industrial de 
aprovizionare, precum şi încurajarea unei 
participări echilibrate a actorilor din 
sectorul privat din statele membre. 
Agenţia Spaţială Europeană evită crearea 
sau consolidarea poziţiilor dominante.
(d) Agenţia Spaţială Europeană 
structurează contractele în materie de 
infrastructură în pachete corespunzătoare 
segmentelor principale şi pachete de 
lucrări suplimentare.
(e) În paralel, achiziţiile din două surse 
sunt utilizate, în măsura posibilului, 
pentru reducerea riscurilor şi 
dependenţelor tehnologice şi industriale şi 
îmbunătăţirea controlului general al 
costurilor şi calendarelor programelor.
(f) În cazul în care achiziţiile din două 
surse nu sunt posibile, contractul prevede 
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că, la subcontractare, contractantul 
trebuie să aplice normele comunitare 
privind contractele publice şi să respecte 
obiectivele menţionate în prezentul 
articol. Sfera de aplicare şi valoarea 
subcontractărilor care urmează a fi 
realizate de contractantul principal fac 
parte din contract în cazul achiziţiilor 
dintr-o singură sursă.
(g) Agenţia Spaţială Europeană ţine 
seama, în mod corespunzător, în 
negocierea contractelor, de deciziile, 
investiţiile şi realizările, în măsura
pertinenţei, din fazele de definire şi 
dezvoltare ale programului Galileo.

Justificare

It is essential that the Community's public procurement rules are used. Open access and fair 
competition needs to be ensured throughout the overall industrial supply chain in order to 
prevent the formation of monopolies. The programme needs a procurement approach that 
ensures the balanced participation of the European industry as it has already accumulated 
valuable know-how in the development phase. Stakeholders in all Member States, especially 
small and medium sized enterprises (SME), need to have opportunities to take part in the 
Galileo procurement.

Amendamentul 17
Articolul 13 al treilea paragraf

Contractele încheiate în aplicarea 
respectivei conven�ii respectă normele 
comunitare în materie de contracte publice, 
fără a aduce atingere măsurilor necesare 
pentru protejarea intereselor fundamentale 
de securitate a Comunită�ii Europene sau 
a securită�ii publice. Contractele 
respective respectă structura �i 
caracterul comunitar ale programelor.

Contractele încheiate în aplicarea 
convenţiei multianuale respectă normele 
comunitare în materie de contracte publice, 
fără a aduce atingere măsurilor necesare 
pentru protejarea intereselor fundamentale 
de securitate a Comunită�ii Europene sau 
a securită�ii publice, care constau în 
natura strategică a programelor şi în 
cerinţele privind controlul în materie de 
securitate şi export. Condiţiile principale 
ale contractelor încheiate în cadrul 
convenţiei multianuale fac obiectul 
aprobării în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 14 alineatul (2).
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Justificare

See previous justifications.

Amendamentul 18
Articolul 13 paragraful 3a (nou)

Comisia monitorizează şi evaluează 
procedurile de achiziţii publice ale 
Agenţiei Spaţiale Europene, concurenţa 
din cadrul acestor proceduri, precum şi 
pieţele relevante ale UE şi prezintă 
rapoarte Parlamentului European şi 
Consiliului fără întârzieri nejustificate.

Justificare

See previous justifications.

Amendamentul 19
Articolul 14 alineatul (3)

(3) În cazul în care se face referire la 
prezentul paragraf, sunt aplicabile articolul 
5a alineatele de la (1) la (4) �i articolul 7 
din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea 
dispozi�iilor articolului 8 din respectiva 
decizie.

(3) În cazul în care se face referire la 
prezentul paragraf, sunt aplicabile articolul 
5a şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, 
cu respectarea dispoziţiilor articolului 8 din 
respectiva decizie.

Justificare

This amendment is consistent with the amendment to Recital 20 a (new) following, the 
agreement between the European Parliament and the Commission concerning the 
implementation of the Regulatory procedure with scrutiny.

Amendamentul 20
Articolul 14 alineatul (4a) (nou)

(4a) Comitetul pentru Programele GNSS 
Europene poate invita experţi 
independenţi pentru realizarea unor 
audituri financiare şi tehnice ale 
programelor. Experţii independenţi pot 
propune măsuri adecvate Comitetului 
pentru Programele GNSS Europene.
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În scopul monitorizării programelor, 
Parlamentul European are dreptul de a 
numi un expert independent pe lângă 
Comitetul pentru Programele GNSS 
Europene.

Justificare

Taking into account the shared political responsibility of the Parliament together with the 
Council on the programme with respect to the unique character of the programme it is 
necessary for the Parliament to be able the monitor its development. This requires the 
assistance of independent experts. The Parliament's first report A6-0212/2005 on Galileo also 
clearly stated the observer status of the Parliament at the GSA Board meeting as then 
foreseen.

Amendamentul 21
Articolul 14 alineatul (5)

(5) Acordurile sau conven�iile încheiate 
de Comunitatea Europeană pot să prevadă 
participarea unor state ter�e sau a unor 
organiza�ii interna�ionale la activitatea 
Comitetului pentru Programele GNSS 
Europene în condi�iile prevăzute de 
regulamentul său de procedură.

(5) Acordurile sau conven�iile încheiate 
de Comunitatea Europeană, în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (4),
pot să prevadă participarea unor state ter�e 
sau a unor organiza�ii interna�ionale la 
activitatea Comitetului pentru Programele 
GNSS Europene în condi�iile prevăzute 
de regulamentul său de procedură.

Justificare

See justification concerning amendment to Article 4(4).

Amendamentul 22
Anexă primul paragraf

Sistemele �i programele GNSS europene, 
precum �i obiectivele generale �i fazele 
acestor programe, sunt definite la 
articolele 1, 3 �i 5 din prezentul 
regulament.

eliminat

Justificare

It follows from the amendment to Article 1.
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