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AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În Comunicarea sa intitulată „Către 
o strategie spațială a Uniunii Europene în 
serviciul cetățeanului”, Comisia a explicat 
conceptul, subliniind că infrastructura 
spațială poate servi intereselor de apărare 
și securitate ale UE.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Furnizarea de servicii SST va fi 
benefică pentru ansamblul operatorilor 
publici și privați de infrastructuri spațiale 
inclusiv pentru Uniune în temeiul 
responsabilităților sale pentru programele 
spațiale ale UE – Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare (EGNOS) și 
programul Galileo fiind puse în aplicare 
prin Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare 
în continuare a programelor europene de 
radionavigație prin satelit (EGNOS și 
Galileo)12 și Copernicus/GMES instituită 
prin Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 

(6) Furnizarea de servicii SST va fi 
benefică pentru ansamblul operatorilor 
publici și privați de infrastructuri spațiale 
inclusiv pentru Uniune în temeiul 
responsabilităților sale pentru programele 
spațiale ale UE – Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare (EGNOS) și 
programul Galileo fiind puse în aplicare 
prin Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare 
în continuare a programelor europene de 
radionavigație prin satelit (EGNOS și 
Galileo)12 și Copernicus/GMES instituită 
prin Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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din 22 septembrie 2010 privind Programul 
european de monitorizare a Pământului 
(GMES) și exploatarea sa inițială (2011 –
2013)13. Alertele referitoare la reintrarea 
obiectelor spațiale în atmosfera terestră vor 
fi, de asemenea, utile autorităților publice 
naționale însărcinate cu protecția civilă.

din 22 septembrie 2010 privind Programul 
european de monitorizare a Pământului 
(GMES) și exploatarea sa inițială (2011 –
2013)13. Alertele referitoare la reintrarea 
obiectelor spațiale în atmosfera terestră vor 
fi, de asemenea, utile autorităților publice 
naționale însărcinate cu protecția civilă. 
UE, prin construirea treptată a unor 
sisteme proprii, precum Galileo și 
Copernic, oferă servicii cu relevanță 
pentru capacitățile civile și militare.

__________________ __________________
12 JO L 196, 27.4.2008, p. 1 12 JO L 196, 27.4.2008, p. 1
13 JO L 276, 20.10.2010, p. 1. 13 JO L 276, 20.10.2010, p. 1.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Programul de sprijin al SST ar trebui 
să contribuie la garantarea folosirii și 
explorării pașnice a spațiului cosmic.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Programul de sprijin al SST ar trebui, 
de asemenea, să fie complementar 
măsurilor de atenuare a riscurilor existente, 
cum ar fi orientările Organizației 
Națiunilor Unite (ONU) pentru reducerea 
deșeurilor spațiale sau alte inițiative, cum 
ar fi propunerea unui cod internațional de 
conduită privind activitățile din spațiul 
cosmic prezentată de Uniune.

(8) Programul de sprijin al SST ar trebui, 
de asemenea, să fie complementar 
măsurilor de atenuare a riscurilor existente, 
cum ar fi orientările Organizației 
Națiunilor Unite (ONU) pentru reducerea 
deșeurilor spațiale sau alte inițiative, și să 
fie coerent cu propunerea unui cod 
internațional de conduită privind 
activitățile din spațiul cosmic prezentată de 
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Uniune.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Comisia, în strânsă cooperare cu 
Agenția Spațială Europeană și alte părți 
interesate, continuă să conducă dialoguri 
pe teme spațiale cu partenerii săi 
strategici; cooperarea strânsă cu Statele 
Unite ar trebui menținută și consolidată 
în ceea ce privește serviciile SST 
europene.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În paralel cu nevoia de a asigura o 
capacitate cuprinzătoare a SSA pe termen 
lung, Uniunea Europeană ar trebui să 
acorde prioritate, să sprijine și să se 
folosească de inițiativele de îndepărtare 
activă și de pasivizare a deșeurilor 
spațiale, cum ar fi inițiativa dezvoltată de 
ESA, aceasta fiind cea mai eficace 
măsură de reducere a riscului de 
coliziune și a riscurilor legate de 
reintrarea lor necontrolată în atmosfera 
terestră.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Cerințele utilizatorilor civili și militari 
ai SSA au fost definite în documentul de 
lucru al serviciilor Comisiei intitulat
„European space situational awareness 
high-level civil-military user 
requirements”14 care a fost aprobat de 
statele membre în cadrul Comitetului 
politic și de securitate al Consiliului la 18 
noiembrie 201115. Furnizarea de servicii 
SST ar trebui să servească numai unor 
scopuri civile. Cerințele pur militare nu ar 
trebui să fie abordate în prezenta decizie.

(9) Cerințele utilizatorilor civili și militari 
ai SSA au fost definite în documentul de 
lucru al serviciilor Comisiei intitulat
„European space situational awareness 
high-level civil-military user
requirements”14 care a fost aprobat de 
statele membre în cadrul Comitetului 
politic și de securitate al Consiliului la 18 
noiembrie 201115. Furnizarea de servicii 
SST ar trebui să servească atât unor 
scopuri civile, cât și unor scopuri militare.
Ar trebui să se efectueze o analiză 
detaliată a măsurii în care capacitățile 
militare ale statelor membre ale UE ar 
beneficia de pe urma serviciilor SST, 
precum și a contribuției serviciilor SST la 
garantarea punerii în aplicare a 
Tratatului privind spațiul cosmic.

__________________ __________________
14 SEC(2011) 1247 final, 12.10.2011. 14 SEC(2011) 1247 final, 12.10.2011.
15 Documentul 15715/11 al Consiliului din 
24.10.2011.

15 Documentul 15715/11 al Consiliului din 
24.10.2011.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Centrul Satelitar al Uniunii Europene
(CSUE), o agenție a Uniunii instituită prin 
Acțiunea Comună a Consiliului din 20 iulie 
2001 privind înființarea unui Centru 
Satelitar al Uniunii Europene
(2001/555/PESC)16, care oferă servicii și 
produse de informare și imagini 
geospațiale având diferite niveluri de 
clasificare utilizatorilor civili și militari, ar 
putea fi însărcinat cu exploatarea și 
furnizarea de servicii SST. Expertiza sa în 
privința tratamentului informațiilor
confidențiale într-un mediu sigur și 

(11) Centrul Satelitar al Uniunii Europene
(CSUE), o agenție a Uniunii instituită prin 
Acțiunea Comună a Consiliului din 20 iulie 
2001 privind înființarea unui Centru 
Satelitar al Uniunii Europene
(2001/555/PESC)16, care oferă servicii și 
produse de informare și imagini 
geospațiale având diferite niveluri de 
clasificare utilizatorilor civili și militari, ar 
putea fi însărcinat cu exploatarea și 
furnizarea de servicii SST. Expertiza sa în 
privința tratamentului informațiilor
clasificate într-un mediu sigur și legăturile 
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legăturile sale instituționale strânse cu 
statele membre constituie un avantaj 
propice pentru furnizarea de servicii SST.
O condiție prealabilă pentru participarea 
CSUE la programul de sprijin pentru SST 
este modificarea Acțiunii Comune a 
Consiliului care nu prevede în prezent 
nicio intervenție din partea pentru CSUE 
în domeniul SST.

sale instituționale strânse cu statele 
membre constituie un avantaj propice 
pentru furnizarea de servicii SST. O 
condiție prealabilă pentru participarea 
CSUE la programul de sprijin pentru SST 
este modificarea Acțiunii Comune a 
Consiliului care nu prevede în prezent 
nicio intervenție din partea CSUE în 
domeniul SST.

__________________ __________________
16 JO L 200, 25.7.2001, p. 5. 16 JO L 200, 25.7.2001, p. 5.

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Măsurile adoptate în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să țină 
seama de dispozițiile titlului V din 
Tratatul privind Uniunea Europeană.

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „stat membru participant” 
desemnează un stat membru al UE care 
participă la programul de sprijin al SST 
printr-o decizie a Comisiei și după 
încheierea unui acord de cooperare cu 
Centrul Satelitar al Uniunii Europene.
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Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6b. „senzor național” înseamnă senzori 
aflați sub controlul unic al unuia sau mai 
multor state membre.

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele programului de sprijin al SST 
constau în sprijinirea acțiunilor care 
urmăresc stabilirea unei capacități SST și, 
în special:

Obiectivele programului de sprijin al SST 
constau în sprijinirea acțiunilor care 
urmăresc stabilirea și întreținerea unei 
capacități SST și, în special:

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instituirea și exploatarea unei funcții de 
senzor constând dintr-o rețea de senzori 
naționali tereștri sau spațiali existenți 
pentru a supraveghea și a urmări obiecte 
spațiale;

(a) instituirea, exploatarea și consolidarea
unei funcții de senzor constând dintr-o 
rețea de senzori naționali tereștri sau 
spațiali existenți pentru a supraveghea și a 
urmări obiecte spațiale;

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) instituirea și exploatarea unei funcții de 
prelucrare pentru prelucrarea și analizarea 

(b) instituirea, exploatarea și consolidarea
unei funcții de prelucrare pentru 
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datelor SST înregistrate de senzori, 
inclusiv capacitatea de a detecta și 
identifica obiectele spațiale și de a întocmi 
și menține un catalog al acestora;

prelucrarea și analizarea datelor SST 
înregistrate de senzori, inclusiv capacitatea 
de a detecta și identifica obiectele spațiale 
și de a întocmi și menține un catalog al 
acestora;

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instituirea și exploatarea unei funcții de 
serviciu pentru a oferi servicii SST 
operatorilor de vehicule spațiale și 
autorităților publice.

(c) instituirea, exploatarea și consolidarea
unei funcții de serviciu pentru a oferi 
servicii SST operatorilor de vehicule 
spațiale și autorităților publice.

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) consolidarea rețelei menționate la 
litera (a), prin integrarea unor senzori 
naționali noi sau îmbunătățirea senzorilor 
naționali existenți.

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Serviciile SST sunt furnizate statelor 
membre, Consiliului, Comisiei, SEAE, 
operatorilor publici și privați de vehicule 
spațiale și autorităților publice însărcinate 
cu protecția civilă. Serviciile SST sunt 
furnizate în conformitate cu dispozițiile 
privind utilizarea și schimbul de date și 

(2) Serviciile SST sunt furnizate statelor 
membre, Consiliului, Comisiei, SEAE,
ESA, operatorilor publici și privați de 
vehicule spațiale și autorităților publice 
însărcinate cu protecția civilă și 
securitatea. Acestea pot fi furnizate și 
țărilor care nu fac parte din Uniune, cu 



PE519.586v03-00 10/16 AD\1011843RO.doc

RO

informații SST prevăzute la articolul 9. condiția ca Parlamentul să își dea 
aprobarea pentru încheierea unui acord 
în acest sens. Serviciile SST sunt 
disponibile, de asemenea, pentru 
operatorii de sateliți militari. Serviciile 
SST sunt furnizate în conformitate cu 
dispozițiile privind utilizarea și schimbul 
de date și informații SST prevăzute la 
articolul 9.

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre participante, CSUE și 
Comisia nu pot fi considerați responsabili 
pentru prejudiciile care rezultă din lipsa 
sau întreruperea furnizării de servicii SST, 
dintr-o întârziere în furnizarea acestora sau 
din inexactitatea informațiilor furnizate 
prin intermediul serviciilor SST.

(3) Statele membre participante, CSUE și 
Comisia, precum și organizațiile pe care le 
contractează pentru a furniza servicii 
SST, nu pot fi considerați responsabili 
pentru prejudiciile care rezultă din lipsa 
sau întreruperea furnizării de servicii SST, 
dintr-o întârziere în furnizarea acestora sau 
din inexactitatea informațiilor furnizate 
prin intermediul serviciilor SST.

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asigură, în plus, dialogul și 
coordonarea necesare, reunind actori 
relevanți precum AEA și ESA, în vederea 
asigurării coerenței între programele și 
inițiativele spațiale militare și civile 
pentru a urmări, în special, sinergiile în 
domeniul securității;
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Amendamentul 20

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) promovează participarea statelor 
membre la programul de sprijin al SST.

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deținerea de senzori SST și de resurse 
tehnice și umane adecvate pentru 
exploatarea acestora sau de capacități de 
prelucrare a datelor;

(a) deținerea de senzori SST sau de 
capacități de prelucrare a datelor SST și 
de resurse tehnice și umane adecvate 
pentru exploatarea acestora;

Amendamentul 22

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre care respectă criteriile 
stabilite la punctul 1 și care sunt părți la 
acordul menționat la articolul 10 sunt 
eligibile pentru contribuția financiară din 
partea programului de sprijin al SST.
Comisia publică și actualizează lista 
statelor membre pe site-ul său internet.

(4) Statele membre care respectă criteriile 
stabilite la punctul 1 și care sunt părți la 
acordul menționat la articolul 10 sunt 
eligibile pentru contribuția financiară din 
partea programului de sprijin al SST.
Comisia publică și actualizează lista 
statelor membre participante pe site-ul său 
internet.
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Amendamentul 23

Propunere de decizie
Articolul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea și schimbul de date și de 
informații SST în vederea punerii în 
aplicare a obiectivelor prevăzute la 
articolul 3 sunt reglementate de 
următoarele reguli:

(1) Utilizarea și schimbul de date și de 
informații SST în vederea punerii în 
aplicare a obiectivelor prevăzute la 
articolul 3 sunt reglementate de 
următoarele reguli:

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Articolul 9 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se împiedică divulgarea neautorizată a 
datelor și a informațiilor, permițând, în 
același timp, exploatarea eficientă și 
maximizarea utilizării informațiilor 
obținute;

(a) se împiedică divulgarea neautorizată a 
datelor și a informațiilor SST, permițând, 
în același timp, exploatarea eficientă și 
maximizarea utilizării informațiilor SST
obținute;

Amendamentul 25

Propunere de decizie
Articolul 9 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) securitatea datelor SST este asigurată; (b) securitatea datelor SST este asigurată;

Amendamentul 26

Propunere de decizie
Articolul 9 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Datele și informațiile SST obținute în 
cadrul programului de sprijin al SST sunt 
puse la dispoziție, inclusiv țărilor terțe, 
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organizațiilor internaționale și altor părți 
terțe, în funcție de necesitatea de a 
cunoaște, în conformitate cu 
instrucțiunile și normele de securitate ale 
emitentului de informații SST și ale 
proprietarului obiectului spațial în cauză, 
și în conformitate cu „Space Situational 
Awareness data policy –
recommendations on security aspects” 
(Măsurile privind datele referitoare la 
cunoașterea situației spațiale –
recomandări vizând aspectele de 
securitate), aprobat de Comitetul de 
securitate al Consiliului19a.
______________
19a CS 14698/12, 9.10.2012

Amendamentul 27

Propunere de decizie
Articolul 9 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) informațiile obținute în cadrul 
programului de sprijin al SST sunt puse 
la dispoziție pe baza principiului 
necesității de a cunoaște, în conformitate 
cu instrucțiunile și normele de securitate 
ale autorității de origine a informațiilor și 
a proprietarului obiectului spațial în 
cauză.

eliminat

Amendamentul 28

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia adoptă deciziile de punere în 
aplicare necesare cu privire la utilizarea 
și schimbul de date și informații SST, 
inclusiv încheierea de acorduri 
internaționale de cooperare privind 
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schimbul și utilizarea datelor și 
informațiilor SST. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 14 alineatul (2).

Amendamentul 29

Propunere de decizie
Articolul 10 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care respectă criteriile 
prevăzute la articolul 7 alineatul (1) și 
CSUE încheie un acord de stabilire a 
normelor și mecanismelor pentru 
cooperarea lor în vederea realizării 
obiectivelor prevăzute la articolul 3. În 
special, respectivul acord include dispoziții 
referitoare la următoarele elemente:

Statele membre participante și CSUE 
încheie un acord de stabilire a normelor și 
mecanismelor pentru cooperarea lor în 
vederea realizării obiectivelor prevăzute la 
articolul 3. În special, respectivul acord 
include dispoziții referitoare la următoarele 
elemente:

Amendamentul 30

Propunere de decizie
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Monitorizare și evaluare Monitorizare, raportare și evaluare

Amendamentul 31

Propunere de decizie
Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La începutul fiecărui an, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului. Raportul conține 
informații cu privire la participarea la 
programul de sprijin al SST și acțiunile 
susținute prin program, evoluția rețelei
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SST și furnizarea de servicii, schimbul 
datelor și informațiilor SST și utilizarea 
acestora, încheierea acordurilor de 
cooperare internațională în anul 
precedent, precum și programul de lucru 
pentru anul în curs.

Amendamentul 32

Propunere de decizie
Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la 1 iulie 2018, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport de evaluare privind punerea în 
aplicare a programului de sprijin al SST.
Raportul respectiv include recomandări 
privind reînnoirea, modificarea sau 
suspendarea acțiunilor sprijinite prin 
programul de sprijin al SST, luând în 
considerare următoarele:

(2) În fiecare an, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport de evaluare privind punerea în 
aplicare a programului de sprijin al SST.
Raportul respectiv include recomandări 
privind reînnoirea, modificarea sau 
suspendarea acțiunilor sprijinite prin 
programul de sprijin al SST, luând în 
considerare următoarele:
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