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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.



PR\693920SK.doc 3/16 PE396.800v01-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU..........Error! 
Bookmark not defined.



PE396.800v01-00 4/16 PR\693920SK.doc

SK



PR\693920SK.doc 5/16 PE396.800v01-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmenenom a doplnenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 
pokračovaní v implementácii európskych programov satelitnej rádiovej navigácie 
(EGNOS a Galileo)
(KOM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie – opätovné predloženie veci Parlamentu)

Európsky parlament,

– so zreteľom na zmenený a doplnený návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu 
(KOM(2007)0535),

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2004)0477),

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní zo 6. septembra 20051

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 156 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0345/2007),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. júna 2007 o financovaní európskeho programu 
satelitnej rádionavigácie (Galileo) v rámci medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 
a viacročného finančného rámca na roky 2007 až 20132,

– so zreteľom na článok 51  a článok 55 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre dopravu a cestovný ruch 
(A6-0000/2007),

1. schvaľuje návrh Komisie v znení zmien a doplnení;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 19

(19) Pokiaľ ide o Európsku vesmírnu (19) Pokiaľ ide o Európsku vesmírnu 
                                               
1  Ú. v. EÚ C 193 E, 17.8.2006, s. 61.
2  Prijaté texty, P6_TA(2007)0272.
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agentúru, ktorá disponuje know-how po 
technickej stránke, bude musieť uzavrieť s 
Európskym spoločenstvom viacročný 
dohovor pokrývajúci technické hľadiská 
spojené s priebehom programov. V 
dohovore musia byť zahrnuté 
predovšetkým všeobecné podmienky 
riadenia finančných prostriedkov 
pridelených Európskej vesmírnej agentúre 
a musí sa v ňom ustanoviť, že zmluvy 
uzavreté podľa dohovoru musia byť v 
súlade s pravidlami Spoločenstva o 
verejnom obstarávaním, aby Komisia 
zastupujúca Európske spoločenstvo mohla 
v plnej miere vykonávať svoju kontrolnú 
právomoc. V tomto rámci treba vziať 
náležite do úvahy acquis a investície, 
ktoré už boli poskytnuté, a v prípade 
potreby aj platné dohody.

agentúru, ktorá disponuje know-how po 
technickej stránke, mala by uzavrieť s 
Európskym spoločenstvom viacročný 
dohovor pokrývajúci technické hľadiská 
spojené s priebehom programov. V 
dohovore by mali byť zahrnuté 
predovšetkým všeobecné podmienky 
riadenia finančných prostriedkov 
pridelených Európskej vesmírnej agentúre, 
aby Komisia zastupujúca Európske 
spoločenstvo mohla v plnej miere 
vykonávať svoju kontrolnú právomoc. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by sa mal vnímať v súvislosti s príslušnými 
pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré boli predložené k článku 13, najmä pokiaľ ide 
o úlohu Európskej vesmírnej agentúry a podmienky spravovania finančných prostriedkov ES 
touto agentúrou. Pozri aj odôvodnenie 19a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 19a (nové

(19a) Keďže programy bude financovať 
Európske spoločenstvo, verejné 
obstarávanie v rámci týchto programov by 
malo spĺňať pravidlá prideľovania 
verejných zákaziek a jeho prvoradým 
cieľom by mala byť kontrola nákladov a 
zmierňovanie rizík, ako aj zvýšenie 
účinnosti a obmedzenie závislostí. Je 
žiaduce, aby sa do programu vniesol 
prvok hospodárskej súťaže, a preto by 
malo byť každé verejné obstarávanie 
pokiaľ možno založené na dvoch zdrojoch 
a pravidelnej verejnej súťaži, pokiaľ sa 
tým nezvýšia náklady a nebude dochádzať 
k časovým sklzom, ktoré budú spôsobené 
tým, že vedľajší dodávatelia musia 
prispôsobiť projekty a výrobné metódy. 
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Na druhej strane by sa mali obmedziť 
nedostatky v zásobovaní a využívanie 
jedného zdroja. Do úvahy by sa mali brať 
rozhodnutia, investície a výsledky 
vo fázach vymedzovania a rozvoja 
programu Galileo pri ďalších fázach 
verejného obstarávania.

Odôvodnenie

Viacročný dohovor medzi ES a Európskou vesmírnou agentúrou o verejnom obstarávaní by 
mal obsahovať povinnosti tejto agentúry vyplývajúce z verejného charakteru programov 
a z pravidiel verejného obstarávania. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh spolu 
s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článku 13 zdôrazňuje ciele takéhoto rámca, 
ktorými sú napríklad účinnosť, znižovanie závislosti, obmedzovanie rizík a kritériá 
zintenzívňovania hospodárskej súťaže, zabraňovania nedostatkom v dodávkach, časovým 
sklzom, zdvojeniam úloh atď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 20a (nové)

(20a) Medzi Európskym parlamentom 
a Komisiou bola 22. júla 2006 uzavretá 
dohoda o postupoch uplatňovania 
rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 
1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 
výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu.1

----
1 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie 
zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES 
(Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

Odôvodnenie

Komisia pravidelne informuje Európsky parlament o rokovaniach a zabezpečuje 
transparentnosť systému prenosu, včasnosť zasielania informácií a identifikáciu rôznych fáz 
postupu. S týmto cieľom uzavreli EP a Komisia bilaterálnu dohodu, ktorou sa stanovujú tieto 
postupy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 21a (nové)

(21a) Európske spoločenstvo by malo byť 
vlastníkom všetkých hmotných 
a nehmotných prostriedkov, ktoré boli 
vytvorené alebo vyvinuté v programoch 
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EGNOS a Galileo. Komisia preto 
v prípade potreby predloží Európskemu 
parlamentu a Rade návrh na zmenu 
a doplnenie platných právnych predpisov 
Spoločenstva.

Odôvodnenie

V prípade, že sa prijme predložený návrh, chýba ustanovenie zaväzujúce k zmene a doplneniu 
platných právnych predpisov. Pozri aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa vkladá 
článok 6a (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 1 odsek 3a (nový)

Špecifické ciele programov sú uvedené 
v prílohe.

Odôvodnenie

Ciele európskych systémov a programov GNSS, všeobecné a špecifické, sú nevyhnutným 
prvkom tohto základného nástroja. Preto by mali byť jeho špecifické ciele súčasťou  
a odsekom článku

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 4 odsek 4

4. Dohodami a dohovormi uzavretými 
Európskym spoločenstvom sa ustanovia 
podmienky a podrobné pravidlá prípadnej 
účasti tretích štátov na doplnkovom 
financovaní programu.

4. Tretie štáty sa môžu zúčastňovať na 
doplnkovom financovaní programu.
Dohodami a dohovormi uzavretými 
Európskym spoločenstvom s takýmito 
tretími štátmi v súlade s článkom 300 ods. 
3 Zmluvy o ES sa ustanovia podmienky a 
podrobné pravidlá ich účasti.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je ujasniť postup a úlohu každej 
inštitúcie ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 6a (nový)

Článok 6a
Vlastníctvo prostriedkov
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2a. Európske spoločenstvo disponuje 
všetkými hmotnými a nehmotnými 
prostriedkami, ktoré boli vytvorené alebo 
vyvinuté v programoch EGNOS a Galileo.

Odôvodnenie

Program EGNOS by mal byť plne integrovaný a ustanovený ako jeden z dvoch pilierov 
európskej infraštruktúry v oblasti satelitnej rádiovej navigácie a preto je potrebné, aby 
Európske spoločenstvo vlastnilo oba systémy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 8 odsek 1a (nový)

1a. Suma uvedená v odseku 1 závisí od 
efektívnosti verejného obstarávania 
a rokovaní o udelení zákaziek, ktorých 
cieľom je dosiahnuť čo najlepší pomer 
ceny a vykonanej práce, a od dodržiavania 
navrhnutého harmonogramu realizácie 
programov, čo v oboch prípadoch 
zabezpečuje Komisia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh pripája základné podmienky, ktoré sa týkajú sumy 
potrebnej na realizáciu programov, ako aj bližšie väzby týkajúce sa verejného obstarávania 
a rokovaní o udeľovaní zákaziek na účinné spravovanie verejných prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 8 odsek 4

4. V sume uvedenej v prvom pododseku 
tohto článku nie sú zahrnuté 
nepredvídateľné finančné záväzky, ktoré 
by Európskemu spoločenstvu mohli 
vzniknúť, najmä záväzky súvisiace s 
verejným charakterom vlastníctva 
systémov. Komisia v tomto smere predloží 
vhodné návrhy Európskemu parlamentu a 
Rade.

4. V sume uvedenej v prvom pododseku 
tohto článku nie sú zahrnuté 
nepredvídateľné finančné záväzky, ktoré 
by Európskemu spoločenstvu mohli 
vzniknúť, najmä záväzky súvisiace s 
verejným charakterom vlastníctva 
systémov. Komisia preto predloží v roku 
2010 návrh Európskemu parlamentu 
a Rade spolu s revíziou vykonanou 
v polovici obdobia, aby mohol rozpočtový 
orgán rozhodnúť o potrebných 
finančných prostriedkoch na finančné 
plánovacie obdobie začínajúce rokom 
2013 vrátane všetkých povinností, ku 
ktorým by mohlo byť Európske 
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spoločenstvo zaviazané v súvislosti 
s verejným vlastníctvom systému.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zaviazať Komisiu, aby pozorne 
sledovala pokrok dosiahnutý pri realizácii týchto programov a aby využila skúsenosti získané 
do roku 2010 na presnejší odhad verejných viazaných rozpočtových prostriedkov v súvislosti 
s operačnou fázou, ktorá sa má začať v roku 2013.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 9 odsek 2

Mechanizmus rozdelenia príjmov sa môže 
ustanoviť prostredníctvom zmluvy alebo 
zmlúv, ktoré sa prípadne uzatvoria so 
súkromným sektorom.

Mechanizmus rozdelenia príjmov sa môže 
ustanoviť prostredníctvom zmluvy alebo 
zmlúv, ktoré sa prípadne uzatvoria so 
súkromným sektorom. Komisia predloží 
Výboru pre európske programy GNSS 
návrh, ktorým sa stanovia zásady, 
povinnosti a podmienky využívania 
takéhoto mechanizmu. Návrh sa príjme v 
súlade s postupom uvedeným v článku 14 
ods. 3.

Odôvodnenie

Text, ktorý navrhla Komisia, sa dá pokladať za neúplný. Cieľom tohto pozmeňujúceho 
a doplňujúceho návrhu je stanoviť postup a prvky, ktoré by sa mali zahrnúť do legislatívneho 
návrhu, ktorý sa má predložiť počas fázy uvádzania do praxe, aby sa zabezpečilo náležité 
nadobudnutie účinnosti tohto mechanizmu vo fáze využívania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 10 odsek 2

Európske spoločenstvo zastúpené 
Komisiou zabezpečuje implementáciu 
programov bez toho, aby boli dotknuté 
ustanovenia nariadenia (ES) č. 1321/2004. 
Komisia zavádza na tento účel vhodné 
nástroje a má zdroje potrebné na plnenie 
svojej úlohy. Môže využívať nezávislých 
expertov, ktorí jej pomáhajú pri 
monitorovaní riadenia programov.
Zároveň môže využívať pomoc expertov 
z členských štátov a uskutočňovať audity 
finančného alebo technického charakteru.

Európske spoločenstvo zastúpené 
Komisiou zabezpečuje implementáciu 
programov bez toho, aby boli dotknuté 
ustanovenia nariadenia (ES) č. 1321/2004. 
Komisia zavádza na tento účel vhodné 
nástroje a má zdroje potrebné na plnenie 
svojej úlohy, pričom zabráni zdvojeniu 
štruktúr a funkcií. Zároveň môže využívať 
pomoc expertov z členských štátov 
a uskutočňovať audity finančného alebo 
technického charakteru.
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Odôvodnenie

Keďže úrad dohľadu nad európskym GNSS je schválený ako všeobecný pomocný orgán 
Komisie, pomáha jej vo všetkých veciach spojených s dotyčnou realizáciou; Komisiu môžu 
okrem toho podporovať experti z členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 10a (nový)

Článok 10a
Bezpečnosť programov

Bezpečnostné požiadavky programov 
zabezpečuje Výbor pre európske programy 
GNSS.
Vždy, keď je fungovaním systémov 
ohrozená bezpečnosť Európskej únie 
alebo jej členských štátov, uplatnia sa 
postupy podľa spoločnej akcie 
004/552/SZBP.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa ustanovuje úloha Výboru pre európske 
programy GNSS pri riadení bezpečnostných záležitostí a postupy, ktoré sa majú uplatňovať, 
ak bude ovplyvnená bezpečnosť EÚ a jej členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 11 odsek 3

3. Komisia prijíma viacročný plán práce 
a jeho prípadné úpravy podľa postupu 
uvedeného v článku 14 ods. 2 tohto 
nariadenia.

3. Komisia prijíma viacročný plán práce, 
ročný program práce a plány realizácie
a schvaľuje financovanie súvisiacich 
výdavkov a ich prípadné úpravy podľa 
postupu uvedeného v článku 14 ods. 3.

Odôvodnenie

Komisia má ďalšiu zodpovednosť, ktorú bude vykonávať na základe regulačného postupu 
s kontrolou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 11 odsek 4

4. Zmeny a doplnenia prílohy prijíma 
Komisia. Tieto opatrenia, ktorých cieľom 
je upraviť nepodstatné prvky tohto 

vypúšťa sa
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nariadenia, sa prijímajú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
ustanoveným v článku 14 ods. 3.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by sa mal vnímať v súvislosti s pozmeňujúcim 
a doplňujúcim návrhom k článku 1 o tom, čo sú podstatné a čo nepodstatné prvky základného 
právneho nástroja podľa medziinštitucionálnej dohody z 22. decembra 1998 o tvorbe 
právnych predpisov Spoločenstva. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 13 odsek 2

V dohovore sa ustanovujú všeobecné 
podmienky riadenia finančných 
prostriedkov pridelených Európskej 
vesmírnej agentúre a najmä činnosti, ktoré 
treba uskutočňovať, súvisiace 
financovanie, postupy riadenia, opatrenia 
na monitorovanie a kontrolu, opatrenia 
uplatniteľné v prípade nedostatočného 
vykonávania dohovoru, režim vlastníctva 
hmotného a nehmotného majetku.

Vo viacročnom dohovore sa ustanovujú 
všeobecné podmienky riadenia finančných 
prostriedkov pridelených Európskej 
vesmírnej agentúre a najmä činnosti, ktoré 
treba uskutočňovať, súvisiace 
financovanie, postupy riadenia, opatrenia 
na monitorovanie a kontrolu, opatrenia 
uplatniteľné v prípade nedostatočného 
vykonávania dohovoru, režim vlastníctva 
hmotného a nehmotného majetku.

Odôvodnenie

Jednoduchá úprava, nepotrebuje vysvetlenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 13 odsek 2b (nový)

Vo viacročnom dohovore sa stanoví aj 
toto: 
a) Európska vesmírna agentúra uplatňuje 
pravidlá Spoločenstva o verejnom 
obstarávaní.
b) Európska vesmírna agentúra 
zabezpečuje transparentné a včasné 
informovanie o platných pravidlách 
verejného obstarávania, kritériách výberu 
a ostatných príslušných otázkach 
a podáva o nich jasné informácie.
c) Cieľom verejného obstarávania v rámci 
viacročného dohovoru je dosiahnutie 
otvoreného prístupu a spravodlivej 
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hospodárskej súťaže v celom 
priemyselnom dodávateľskom reťazci 
a podpora vyváženej účasti zo strany 
subjektov súkromného sektora všetkých 
členských štátov. Európska vesmírna 
agentúra zamedzuje vytváranie alebo 
posilňovanie dominantného postavenia.
d) Európska vesmírna agentúra zaraďuje 
zmluvy súvisiace s infraštruktúrou do 
hlavného súboru, ako aj do dodatočných 
pracovných súborov.
e) Súčasne dva zdroje treba využívať 
zakaždým, ak je to možné, s cieľom 
obmedzovať technologické a priemyselné 
riziká, ako aj závislosti, a získať lepšiu 
celkovú kontrolu nad nákladmi programu 
a nad jeho harmonogramom.
f) V prípadoch, keď nie je možné použitie 
dvoch zdrojov, v zmluve sa ustanoví, že 
zmluvná strana ako subdodávateľ musí 
uplatňovať pravidlá udeľovania 
verejných zákaziek Spoločenstva 
a rešpektovať ciele stanovené v tomto 
článku. Rozsah pôsobnosti a hodnota 
subdodávateľských zmlúv, ktoré sa 
uzavrú s hlavnou zmluvnou stranou, 
tvoria súčasť zmluvy v prípade udelenia 
verejnej zákazky jednému zdroju.
g) Pri rokovaniach o uzatváraní zmlúv 
Európska vesmírna agentúra náležite 
berie do úvahy rozhodnutia, investície 
a výsledky, pokiaľ je to relevantné, z etapy 
vymedzovania a rozvoja programu 
Galileo.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby sa používali pravidlá verejného obstarávania Spoločenstva. Musí sa 
zabezpečiť otvorený prístup a spravodlivá hospodárska súťaž v celom priemyselnom 
dodávateľskom reťazci, aby sa zabránilo tvorbe monopolov. Program si vyžaduje taký prístup 
k obstarávaniu, ktorým sa zabezpečí vyvážená účasť zástupcov európskeho priemyslu, pretože 
sa v rámci priemyslu vo fáze vývoja už nahromadil hodnotný know-how. Zúčastnené strany vo 
všetkých členských štátoch, najmä malé a stredné podniky (MSP), musia mať príležitosť na 
účasť na verejnom obstarávaní programu Galileo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
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Článok 13 odsek 3

Zmluvy uzavreté na základe tohto
dohovoru sa budú riadiť pravidlami 
Spoločenstva v oblasti verejného 
obstarávania bez toho, aby boli dotknuté 
opatrenia potrebné na ochranu hlavných 
záujmov bezpečnosti Európskeho 
spoločenstva alebo verejnej bezpečnosti.
Budú dodržiavať architektúru a charakter 
programov na úrovni Spoločenstva.

Zmluvy uzavreté na základe viacročného
dohovoru sa budú riadiť pravidlami 
Spoločenstva v oblasti verejného 
obstarávania bez toho, aby boli dotknuté 
opatrenia potrebné na ochranu hlavných 
záujmov bezpečnosti Európskeho 
spoločenstva alebo verejnej bezpečnosti, 
ktoré spočívajú v strategickom charaktere 
týchto programov a v bezpečnostných 
požiadavkách a požiadavkách kontroly 
vývozu. Hlavné podmienky zmlúv 
uzavretých na základe viacročného 
dohovoru podliehajú schváleniu v súlade 
s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.

Odôvodnenie

Pozri predchádzajúce odôvodnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 13 odsek 3a (nový)

3a. Komisia monitoruje a hodnotí verejné 
obstarávanie Európskej vesmírnej 
agentúry, hospodársku súťaž a príslušné 
trhy EÚ a bezodkladne o tom predkladá 
správu Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

Pozri predchádzajúce odôvodnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 14 odsek 3

3. Tam, kde sa odkazuje na tento odsek, sa 
uplatňuje článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 
rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na 
ustanovenia článku 8 uvedeného 
rozhodnutia.

3. Tam, kde sa odkazuje na tento odsek, sa 
uplatňuje článok 5a a článok 7 rozhodnutia 
1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia 
článku 8 uvedeného rozhodnutia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 
k odôvodneniu 20a (novému) na základe dohody medzi Európskym parlamentom Komisiou 
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o uplatňovaní regulačného postupu s kontrolou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 14 odsek 4a (nový)

4a. Výbor pre európske programy GNSS 
môže vyzvať nezávislých expertov, aby 
vykonali finančné a technické audity 
programov. Nezávislí experti môžu 
Výboru pre európske programy GNSS 
navrhnúť, aby prijal príslušné opatrenia.
Na účely monitorovania programov má 
Európsky parlament právo na menovanie 
nezávislého experta do Výboru pre 
európske programy GNSS.

Odôvodnenie

Vzhľadom na spoločnú politickú zodpovednosť Parlamentu a Rady za program vzhľadom na 
jeho unikátny charakter treba, aby bol Parlament schopný monitorovať jeho realizáciu. 
Vyžaduje si to pomoc nezávislých expertov. V prvej správe Parlamentu A6-0212/2005 
o programe Galileo sa jasne uvádza pozorovateľský štatút Parlamentu na schôdzach Správnej 
rady GSA, ktorý bol potom aj ustanovený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 14 odsek 5

5. V dohodách alebo dohovoroch 
uzavretých Európskym spoločenstvom sa 
môže ustanoviť účasť tretích štátov alebo 
medzinárodných organizácií na prácach 
Výboru pre európske programy GNSS za 
podmienok určených jeho vnútorným 
poriadkom.

5. V dohodách alebo dohovoroch 
uzavretých Európskym spoločenstvom na 
základe článku 4 ods. 4 sa môže ustanoviť 
účasť tretích štátov alebo medzinárodných 
organizácií na prácach Výboru pre 
európske programy GNSS za podmienok 
určených jeho vnútorným poriadkom.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 4 ods. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Príloha odsek 1

Európske systémy a programy GNSS, ako 
aj obecné ciele a fázy týchto programov sú 
určené v článku 1, 3 a 5 tohto nariadenia.

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 1.
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