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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropské systémy družicové navigace zřízené v rámci programů Galileo a EGNOS jsou 
stěžejními projekty Evropské unie. Spravuje je Evropská unie a jejich cílem je zajistit 
strategickou nezávislost a autonomii Unie i jejích členských států, zejména v oblasti globální 
navigace a určování polohy. 

Stávající závislost Evropy na Spojených státech, pokud jde o systém GPS, je od začátku 
základním argumentem pro uskutečnění projektu Galileo. V dobách míru a za běžných 
okolností není tato závislost příliš problematická, avšak v krizových obdobích a mimořádných 
situacích je klíčové, aby bezpečnostní i ostatní složky měly k dispozici spolehlivý systém 
řízený z Evropy, čímž se posílí krizové řízení Unie i jejích členských států.

Program Galileo má různé politické, provozní, průmyslové a technologické aspekty a dále 
potenciál v oblasti bezpečnosti a obrany. Základními bezpečnostními cíli a přínosy systému 
Galileo jsou zejména určování polohy, navigace, služby pomoci a záchrany (SAR) a mise a 
operace SBOP. Navrhovatel se domnívá, že posledně jmenovaná oblast by se měla v návrhu 
Evropské komise řešit hlouběji, a zastává proto názor, že je třeba zvážit otázku dvojího užití 
tohoto systému. 

Celkové náklady na program Galileo byly odhadnuty na přibližně 20 miliard eur, z nichž 
velká část již byla vynaložena. Navrhovatel tedy Unii i členským státům doporučuje, aby 
využívaly plný potenciál tohoto systému. Využívání bezpečnostního potenciálu tohoto 
systému by mělo být pro členské státy dobrovolné a členské státy by se měly rozhodnout, zda 
systém využijí, či nikoli. Některé se mohou rozhodnout jej nevyužít, avšak řada členských 
států již uvedla, že mají o využívání tohoto aspektu systému zájem. Mělo by být povinností 
zákonodárce poskytnout těmto státům pokyny a možnost tento aspekt využívat. Pokud však 
jde o Unii a její programy, navrhovatel se domnívá, že by plné využívání potenciálu systému 
Galileo mělo být povinné. Navrhovatel se zasazuje o transparentnost v této otázce, protože je 
evidentní, že evropské družicové navigační systémy budou využívat i evropské bezpečnostní 
složky včetně vojenských.

Systém Galileo by měla kontrolovat civilní správa. Navrhovatel však považuje za vhodné, aby 
se posílila civilní a vojenská součinnost a zlepšila koordinace mezi jednotlivými programy. 
Poslední otázkou zůstává, jakým způsobem zajistit co nejlepší řízení systému, které by 
zaručilo jeho nezávislost v krizových a mimořádných situacích. Je proto důležité vzít 
v souvislosti s budoucími družicovými navigačními systémy v úvahu zkušenosti získané 
například při konfliktu v Libyi. Sdílené řízení a kontrola budou mít významný přínos. V této 
souvislosti by se mělo zvážit připojení družicových navigačních systémů – pokud jde o jejich 
odbornou úroveň – k Evropskému útvaru pro vnější činnost, v souladu s úlohou a mandátem 
tohoto útvaru.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cílem programu Galileo je zřídit 
a provozovat první infrastrukturu 
družicové navigace a určování polohy, 
která je navržena speciálně pro civilní 
účely. Systém vytvořený v rámci programu 
Galileo je plně nezávislý na ostatních 
stávajících či budoucích systémech.

(2)Cílem programu Galileo je zřídit a 
provozovat první infrastrukturu družicové 
navigace a určování polohy, která je 
navržena speciálně pro civilní účely a již 
mohou využívat nejrůznější evropské 
subjekty, státy a agentury.  Systém 
vytvořený v rámci programu Galileo 
funguje nezávisle na ostatních stávajících 
či budoucích systémech, čímž přispívá ke 
strategické autonomii Unie, jak v roce 
2007 zdůraznily Evropský parlament a 
Rada.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Unie si je vědoma toho, že není z 
povahy věci možné realizovat politiku pro 
oblast vesmíru bez spolupráce s ostatními 
příslušnými aktéry v kosmickém prostoru. 
Mezinárodní spolupráce je zásadní 
součástí programu Galileo a Komise, 
která úzce spolupracuje s Evropskou 
kosmickou agenturou (ESA) a Evropskou 
službou pro vnější činnost (ESVČ), by 
měla i nadále vést dialogy o vesmíru se 
strategickými partnery a vznikajícími 
vesmírnými velmocemi.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Rada ve svých závěrech o společné 
bezpečnostní a obranné politice ze dne 1. 
prosince 2011 zdůraznila vzrůstající 
požadavky na to, aby se Evropská unie 
stala schopnějším, koherentnějším a 
strategičtějším globálním hráčem, 
zopakovala, že je i nadále třeba zaujímat 
komplexní přístup a zdůraznila význam 
společné bezpečnostní a obranné politiky 
(SBOP), kterou musí podpořit dostatečné 
a přiměřené kapacity, pokud jde o 
personál, prostředky i zpravodajsko-
analytickou podporu. Rada dále uvítala 
závazky členských států, pokud jde o 
specifické konkrétní projekty podporované 
Evropskou obrannou agenturou (EDA) v 
těchto oblastech: zpravodajství, sledování 
a průzkum včetně získávání poznatků o 
situaci ve vesmíru a vojenských 
družicových komunikačních systémů, a 
uvedla, že se těší na brzké konkrétní 
definování těchto projektů i na rozvoj 
dalších projektů sdružování schopností na 
základě existujících iniciativ, týkajících se 
monitorování moří a satelitní 
komunikace. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Rada ve svém 7. usnesení ze zasedání 
Rady pro vesmír ze dne 25. listopadu 2010 
vyzvala k tomu, aby Evropská komise, 
Evropská rada za pomoci EDA, členské 
státy a Evropská kosmická agentura 
zvážily možnosti podpory stávajících i 
budoucích potřeb v oblasti kapacit pro 
řešení krizí, a to prostřednictvím 
nákladově efektivního přístupu k 
robustním, bezpečným a rychle reagujícím 
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vesmírným kapacitám a službám 
(zahrnujícím globální družicové 
komunikace, pozorování země, určování 
polohy a času), případně s plným využitím 
součinnosti v oblasti dvojího užití. 
Současně uvítala vzrůstající podporu 
Satelitního střediska EU (EUSC) misím a 
operacím EU a doporučila zavedení 
vhodných opatření ke zvýšení účinnosti 
služeb Satelitního střediska EU 
poskytovaných misím a operacím EU a 
k usnadnění přístupu k obrazovým 
záznamům jednotlivých států. Rada dále 
uznala, že evropské hospodářství a 
evropské politiky, zejména společná 
zahraniční a bezpečnostní politika, jsou 
rostoucí měrou závislé na vesmírných 
kapacitách, že vesmírné infrastruktury 
jsou ze své povahy klíčové pro samostatné 
rozhodování na evropské úrovni a že je 
zapotřebí stanovit a zavést vhodná 
opatření pro sledování a ochranu těchto 
kapacit, a to již od počátku jejich vývoje.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Jelikož se programy nacházejí 
v pokročilém stadiu vývoje a přecházejí 
v systémy v provozní fázi, je nutné jim dát 
zvláštní právní základ, který by mohl 
uspokojit jejich potřeby, a to především 
v oblasti správy, a odpovídal požadavku 
řádného finančního řízení.

(5) Jelikož se programy nacházejí v 
pokročilém stadiu vývoje a přecházejí v 
systémy v provozní fázi, je nutné jim dát 
zvláštní právní základ, který by mohl 
uspokojit jejich potřeby, a to především v 
oblasti správy, vzájemné odpovědnosti a 
užívání, ale také bezpečnosti systémů, a 
odpovídal požadavku řádného finančního 
řízení.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Systémy vybudované v rámci 
evropských programů družicové navigace 
jsou infrastruktury zřízené jako 
transevropské sítě, jejichž využívání 
výrazně přesahuje hranice členských států. 
Kromě toho přispívají služby nabízené 
těmito systémy zejména k rozvoji 
transevropských sítí v oblasti dopravních, 
telekomunikačních a energetických 
infrastruktur.

(6) Systémy vybudované v rámci 
evropských programů družicové navigace 
jsou infrastruktury zřízené jako 
transevropské sítě, jejichž využívání 
výrazně přesahuje hranice členských států. 
Kromě toho přispívají služby nabízené 
těmito systémy zejména k rozvoji 
transevropských sítí v oblasti dopravních, 
telekomunikačních a energetických 
infrastruktur. Mělo by se usilovat o to, aby 
Evropská unie a členské státy využívaly 
služeb systémů i v ostatních oblastech, 
jako je policie, správa hranic, krizové 
řízení a obrana, čímž se posílí spolupráce 
mezi civilními a vojenskými orgány.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k stále většímu využívání 
družicové navigace v řadě oblastí činnosti 
by přerušení dodávky služeb mohlo 
moderní společnosti způsobit značné 
škody. Systémy družicové navigace jsou 
navíc z důvodu svého strategického 
rozsahu citlivou infrastrukturou, která by 
mohla být předmětem zneužití. Uvedené 
aspekty mohou mít vliv na bezpečnost 
Unie a jejích členských států. Při 
navrhování, zřizování a provozování 
infrastruktur vycházejících z programů 
Galileo a EGNOS je proto nutné 
zohledňovat požadavky na bezpečnost.

(8) Vzhledem k stále většímu využívání 
družicové navigace v řadě oblastí činnosti 
by přerušení dodávky služeb mohlo 
moderní společnosti způsobit značné 
škody. Program Galileo i program 
EGNOS významně přispívají ke 
strategické nezávislosti a autonomii Unie.
Systémy družicové navigace jsou navíc 
z důvodu svého strategického rozsahu 
citlivou infrastrukturou, která by mohla být 
předmětem zneužití ze strany státních i 
nestátních subjektů. Uvedené aspekty 
mohou mít vliv na bezpečnost Unie, jejích 
členských států a občanů. Při navrhování, 
zřizování a provozování infrastruktur 
vycházejících z programů Galileo 
a EGNOS je proto nutné zohledňovat 
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požadavky na bezpečnost v souladu se 
standardními postupy odsouhlasenými 
všemi provozovateli systému. Na úrovni 
členských států i v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) 
by měly být vyvinuty kapacity určené k 
předcházení napadení šifrovaného 
signálu PRS praktikou „spoofing“ nebo 
rušením a k zajištění bezpečnosti 
infrastruktur zásadního významu. Komise 
a Rada by proto měly stanovit přiměřené 
procedurální bezpečnostní požadavky 
umožňující v určité geograficky ohraničené 
oblasti omezit či odpojit otevřené služby, aby 
bylo možné zabránit zneužití.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu optimalizace využití 
poskytovaných služeb by systémy, sítě 
a služby, které mají základ v programech 
Galileo a EGNOS, měly být, pokud možno, 
slučitelné a interoperabilní mezi sebou i 
s ostatními systémy družicové navigace 
a s klasickými prostředky navigace.

(11) V zájmu optimalizace využití 
poskytovaných služeb by systémy, sítě 
a služby, které mají základ v programech 
Galileo a EGNOS, měly být, pokud možno, 
slučitelné a interoperabilní mezi sebou i 
s ostatními systémy družicové navigace 
a s klasickými prostředky navigace.
Interoperabilita by měla být v souladu s 
cílem strategické nezávislosti systémů.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vzhledem k tomu, že Unie zajišťuje 
v zásadě celé financování programů, je 
třeba stanovit, že je vlastníkem veškerého 
hmotného nebo nehmotného majetku, který 
byl vytvořen nebo vyvinut v rámci těchto 
programů. Aby byla plně dodržena veškerá 
základní vlastnická práva, měly by být se 

(12) Vzhledem k tomu, že Unie zajišťuje v 
zásadě celé financování programů, mělo by 
řízení a provoz evropského GNSS zůstat 
pod civilní kontrolou v rámci Unie a je 
třeba stanovit, že je vlastníkem veškerého 
hmotného nebo nehmotného majetku, který 
byl vytvořen nebo vyvinut v rámci těchto 
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stávajícími vlastníky uzavřeny patřičné 
dohody, a to zejména pokud jde hlavní 
části infrastruktur a jejich bezpečnost. V 
zájmu snazšího přijetí družicové navigace 
na trzích je třeba zajistit, aby třetí strany 
mohly optimálně využívat práv duševního 
vlastnictví, která plynou z programů 
a náležejí Unii, a to především na socio-
ekonomické úrovni.

programů. Aby byla plně dodržena veškerá 
základní vlastnická práva, měly by být se 
stávajícími vlastníky uzavřeny patřičné 
dohody, a to zejména pokud jde hlavní 
části infrastruktur a jejich bezpečnost. V 
zájmu snazšího přijetí družicové navigace 
na trzích je třeba zajistit, aby třetí strany 
mohly optimálně využívat práv duševního 
vlastnictví, která plynou z programů 
a náležejí Unii, a to především na socio-
ekonomické úrovni.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Galileo je první úplným civilním 
systémem pro určování polohy. Některé 
služby systému Galileo, zejména PRS, 
však umožňují dvojí užití a mohou být 
použity také k bezpečnostním a obranným 
účelům v rámci členských států a 
podporovat mise SBOP, včetně operací k 
řešení krizí a humanitárních operací. 
Systém Galileo bude mít klíčový význam v 
případě uplatňování doložek Unie o 
solidaritě a vzájemné pomoci podle článku 
222 Smlouvy o fungování Evropské unie a 
čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zaváděcí fáze a fáze využití programu 
Galileo a fáze využití programu EGNOS 
by v zásadě měly být zcela financovány 
Unií. Nicméně v souladu s nařízením Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. 
června 2002, kterým se stanoví finanční 
nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských 

(13) Zaváděcí fáze a fáze využití programu 
Galileo a fáze využití programu EGNOS 
by v zásadě měly být zcela financovány 
Unií. Nicméně v souladu s nařízením Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. 
června 2002, kterým se stanoví finanční 
nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských 



PE489.360v02-00 10/21 AD\908059CS.doc

CS

společenství, by členské státy měly mít 
možnost poskytnout do programů 
dodatečné prostředky nebo věcné 
příspěvky na základě příslušných dohod, 
a financovat tak další prvky programů, 
jejichž realizaci požadují, např. 
architekturu systémů nebo některé další 
potřeby v souvislosti s bezpečností. Do 
programů by rovněž měly mít možnost 
přispívat třetí země a mezinárodní 
organizace.

společenství, by členské státy měly mít 
možnost poskytnout do programů 
dodatečné prostředky nebo věcné 
příspěvky na základě příslušných dohod, 
a financovat tak další prvky programů, 
jejichž realizaci požadují, např. 
architekturu systémů nebo některé další 
potřeby v souvislosti s bezpečností. Do 
programů by rovněž měly mít možnost 
přispívat třetí země a mezinárodní 
organizace do té míry, aby nebyla 
ohrožena nezávislost globálního 
navigačního družicového systému Unie.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Je třeba zdůraznit, že odhadované 
investiční náklady a náklady na provoz 
systémů v období 2014 až 2020 
nezohledňují nepředpokládané finanční 
závazky, které mohou Unii vzniknout, 
především ve spojení s režimem 
mimosmluvní odpovědnosti vzhledem 
k veřejné povaze vlastnictví systémů, 
zejména s ohledem na vyšší moc 
a katastrofické selhání. Komise tyto 
závazky podrobuje specifické analýze.

(17) Je třeba zdůraznit, že odhadované 
investiční náklady a náklady na provoz 
systémů v období 2014 až 2020 
nezohledňují nepředpokládané finanční 
závazky, které mohou Unii vzniknout, 
především ve spojení s režimem 
mimosmluvní odpovědnosti vzhledem 
k veřejné povaze vlastnictví systémů, 
zejména s ohledem na vyšší moc 
a katastrofické selhání. Komise tyto 
závazky podrobuje specifické analýze a 
sděluje je Radě a Evropskému 
parlamentu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Odpovědnost za průběh programů 
zahrnuje zejména odpovědnost za jejich 
bezpečnost, za bezpečnost systémů i jejich 
provoz. Kromě případů, kdy je použita 
společná akce 2004/552/SZBP ze dne 12. 

(25)Odpovědnost za průběh programů 
zahrnuje zejména odpovědnost za jejich 
bezpečnost, za bezpečnost systémů i jejich 
provoz. Kromě případů, kdy je použita 
společná akce 2004/552/SZBP ze dne 12. 
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července 2004 o aspektech provozu 
Evropského družicového navigačního 
systému majících dopad na bezpečnost 
Evropské unie, kterou bude v případě 
potřeby možné změnit s ohledem na vývoj 
programů, jejich řízení a Lisabonskou 
smlouvu, nese odpovědnost za bezpečnost 
Komise, ačkoli některé úkoly týkající se 
bezpečnosti jsou svěřeny Agentuře pro 
evropský GNSS. Komise má zejména 
uplatňovat mechanismy pro zajištění 
odpovídající koordinace mezi různými 
subjekty pověřenými úkoly týkajícími se 
bezpečnosti.

července 2004 o aspektech provozu 
Evropského družicového navigačního 
systému majících dopad na bezpečnost 
Evropské unie, kterou je nezbytné 
přizpůsobovat s ohledem na vývoj 
programů, jejich řízení a Lisabonskou 
smlouvu, nese odpovědnost za bezpečnost 
Komise, ačkoli některé úkoly týkající se 
bezpečnosti jsou svěřeny Agentuře pro 
evropský GNSS. Komise má zejména 
uplatňovat mechanismy pro zajištění 
odpovídající koordinace mezi různými 
subjekty pověřenými úkoly týkajícími se 
bezpečnosti v rámci pravomocí vysoké 
představitelky Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku.

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Je nanejvýš důležité přezkoumat 
společné opatření 2004/552/SZBP, 
vzhledem k tomu, že nezohledňuje vstup 
Lisabonské smlouvy v platnost a 
konkrétně jmenování vysoké 
představitelky Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku a zřízení Evropské 
služby pro vnější činnost (ESVČ). 
Společné opatření 2004/552/SZBP 
popisuje výjimečné a naléhavé případy 
ohrožení Unie nebo členského státu 
vyplývající z provozu nebo používání 
systému, nebo v případě ohrožení provozu 
systému, zejména v důsledku mezinárodní 
krize. Je třeba vyjasnit úlohu vysoké 
představitelky Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku na základě 
zrychleného postupu podle článků 3 a 4 
společného opatření 2004/552/SZBP o 
pravidlech, postupech a opatřeních, která 
mají být přijata v případě ohrožení 
bezpečnosti Unie nebo členského státu, 
zvláště pokud dojde ke ztrátě, 
nesprávnému použití nebo zneužití 
přijímačů veřejné řízené služby (PRS). 
Změna společného opatření 
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2004/552/SZBP by měla také zohlednit 
odborné znalosti ESVČ v oblasti včasného 
varování, situačního uvědomování, 
bezpečnosti a obrany.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Vývoz zařízení dvojího užití nebo 
technologií a softwaru souvisejících s 
využíváním a vývojem PRS a výrobou pro 
PRS mimo Unii, bez ohledu na to, zda se 
jedná o zařízení, software nebo 
technologii uvedené v příloze I nařízení 
Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 
2009, kterým se zavádí režim Společenství 
pro kontrolu vývozu, přepravy, 
zprostředkování a tranzitu zboží dvojího 
užití1, by měl být omezen pouze na ty třetí 
země, které jsou řádně oprávněny k 
přístupu k PRS na základě mezinárodní 
dohody uzavřené s Unií. Seznam 
kontrolovaných položek vydaný Unií je 
založen na kontrolních seznamech 
přijatých v rámci mezinárodních režimů 
pro kontrolu vývozu, jako je 
Wassenaarské ujednání, Australská 
skupina a Režim kontroly raketových 
technologií.
__________________
1 Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Služby poskytované veřejnými 
řízenými službami (PRS) mohou hrát 
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důležitou úlohu pro různé zbraňové 
systémy, zejména pokud jde o navigaci a 
vedení. Je proto důležité, aby Komise, 
Rada, Evropská služba pro vnější činnost 
(ESVČ) a členské státy jednaly v souladu 
se Smlouvou o zásadách činnosti států při 
výzkumu a využívání kosmického prostoru 
z roku 1967 a aby členské státy a ESVČ 
více usilovaly o možnou revizi 
mezinárodního právního rámce či 
případně o novou smlouvu nebo kodex, 
který by zohlednil technologický pokrok, k 
němuž od šedesátých let minulého století 
došlo, a účinně předcházel závodům ve 
zbrojení v kosmickém prostoru. Unie by 
měla také posílit právní rámec vytvořený 
Smlouvou o zásadách činnosti států při 
výzkumu a využívání kosmického prostoru 
na ochranu mírového a bezpečného 
fungování kosmické infrastruktury. Unie 
by proto také měla posílit své kapacity ke 
získávání poznatků o situaci ve vesmíru 
spolu s jejími partnery v rámci 
vícestranného systému kontroly vesmíru.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) S ohledem na světový rozměr systémů 
je důležité, aby Unie mohla v rámci 
programů uzavírat se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi dohody 
v souladu s článkem 218 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, kterými zajistí 
především jejich řádný průběh, 
optimalizaci služeb pro občany Unie 
a uspokojí potřeby třetích zemí 
a mezinárodních organizací. Případně je 
rovněž užitečné stávající dohody upravit 
v souladu s vývojem programů. Při 
přípravě nebo provádění těchto dohod 
může Komise v mezích úkolů, které jí byly 
svěřeny tímto nařízením, požádat o pomoc 
Evropskou službu pro vnější činnost, 

(31)S ohledem na světový rozměr systémů 
je důležité, aby Unie mohla v rámci 
programů uzavírat se třetími zeměmi a 
mezinárodními organizacemi dohody v 
souladu s článkem 218 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, kterými zajistí 
především jejich řádný průběh, 
optimalizaci služeb pro občany Unie, 
plnou bezpečnost systému, regulaci 
režimu příjmů a uspokojí potřeby třetích 
zemí a mezinárodních organizací. Případně 
je rovněž užitečné stávající dohody upravit 
v souladu s vývojem programů. Při 
přípravě nebo provádění těchto dohod 
může Komise v mezích úkolů, které jí byly 
svěřeny tímto nařízením, požádat o pomoc 
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Evropskou kosmickou agenturu a Agenturu 
pro evropský GNSS.

Evropskou službu pro vnější činnost, 
Evropskou kosmickou agenturu a Agenturu 
pro evropský GNSS, s řádným ohledem na 
práva Evropského parlamentu v souladu 
s článkem 218. Tyto dohody by měly být 
zejména v souladu se zájmy bezpečnostní 
a obranné politiky Unie a členských států. 
Dále by měla zohlednit citlivou a 
strategickou povahu některých služeb 
systému, jako je PRS, a zajistit plný 
soulad s kritérii a pokyny stanovenými ve 
společném postoji Rady 2008/944/SZBP, 
kterým se stanoví společná pravidla pro 
kontrolu vývozu vojenských technologií a 
vojenského materiálu a v nařízení Rady 
(ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, 
kterým se zavádí režim Společenství pro 
kontrolu vývozu, přepravy, 
zprostředkování a tranzitu zboží dvojího 
užití.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nabízet veřejnou regulovanou službu 
(tzv. „Public Regulated Service“ nebo 
PRS) určenou pouze vládou schváleným 
uživatelům pro citlivé aplikace, které 
vyžadují maximální nepřetržitost služby. 
Tato služba používá silné a šifrované 
signály;

d) nabízet veřejnou regulovanou službu 
(tzv. „Public Regulated Service“ nebo 
PRS) určenou pouze vládou schváleným 
uživatelům zejména pro aplikace s citlivým 
obsahem nebo aplikace strategického 
významu, které vyžadují maximální 
nepřetržitost služby. Tato služba používá 
silné a šifrované signály;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Systémy a jejich fungování musí být 1. Systémy a jejich fungování musí být 
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bezpečné. s ohledem na jejich dopady na zájmy 
bezpečnostní a obranné politiky Unie a 
členských států bezpečné.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) provoz bezpečnostního střediska 
systému Galileo v souladu s normami 
a požadavky uvedenými v čl. 14 odst. 3 
a v souladu s pokyny stanovenými 
společnou akcí 2004/552/SZBP, která je 
uvedena v článku 17;

(ii) provoz bezpečnostního střediska 
systému Galileo v souladu s normami a 
požadavky uvedenými v čl. 14 odst. 3 a v 
souladu s pokyny stanovenými společnou 
akcí 2004/552/SZBP, která je uvedena v 
článku 17, jenž v současnosti prochází 
přezkumem;

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
 Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a 
Úloha Evropského parlamentu

Evropský parlament s ohledem na své 
pravomoci v oblasti rozpočtové kontroly a 
tematické činnosti dohlíží prostřednictvím 
svých příslušných výborů na vytvoření, 
provádění a provoz systému a je 
příslušnými orgány o programu 
pravidelně informován.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Užití pro bezpečnostní a obranné účely

1. Provozní agentury vydají zvláštní 
ustanovení pro provoz systémů ze strany 
členských států a Unie pro bezpečnostní a 
obranné účely, pokud jde o technologie, 
systémy řízení i užití při operacích a 
misích, aby se zajistila bezpečnost tohoto 
typu užití.
2. Komise přijme závazná bezpečnostní 
opatření pro integritu systému při 
používání aktéry v oblasti bezpečnosti, v 
souladu s platnými právními předpisy 
Unie.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy se zdrží všech opatření, jež 
by mohla ohrozit řádný průběh programů, 
a to zejména v oblasti práv duševního 
vlastnictví a návaznosti fungování 
infrastruktur.

1. Členské státy se zdrží všech opatření, jež 
by mohla ohrozit řádný průběh programů, 
a to zejména v oblasti práv duševního 
vlastnictví a návaznosti fungování 
infrastruktur nebo která by mohla narušit 
zájmy bezpečnostní a obranné politiky 
Unie nebo členských států.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 27. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) K zajištění strategické autonomie EU 
přijmou členské státy všechna nezbytná 
opatření k tomu, aby byly civilní i 
vojenské subjekty v oblasti vnitřní i vnější 
bezpečnosti dlouhodobě schopny v plném 
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rozsahu využívat veřejně regulované a z 
hlediska bezpečnosti zásadní služby 
programu Galileo.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2 b) Členské státy přijmou veškerá 
opatření nezbytná k zajištění ochrany 
vesmírné infrastruktury Unie. Členské 
státy zejména podporují právní rámec pro 
vesmír a dodržují zásady Kodexu chování 
EU pro činnosti v kosmickém prostoru, 
včetně zákazu škodlivé interference 
s kosmickými tělesy, zákazu činností, které 
vytváří škodlivý kosmický odpad, 
dodržování pravidel OSN pro snižování 
množství vesmírného odpadu a vytvoření 
opatření na podporu transparentnosti a 
bezpečnosti v oblasti vesmíru.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie může v rámci programů sjednat 
dohody se třetími zeměmi a mezinárodními 
organizacemi, zejména dohody 
o spolupráci, postupem podle článku 218 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Unie může v rámci programů sjednat 
dohody se třetími zeměmi a mezinárodními 
organizacemi, zejména dohody 
o spolupráci, postupem podle článku 218 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Každá forma spolupráce se třetími zeměmi 
zohledňuje strategickou povahu 
programů, je v souladu se zájmy 
bezpečnostní a obranné politiky Unie a 
členských států a dodržuje zásadu 
vzájemnosti. Evropský parlament je 
konzultován, případně poskytne svůj 
souhlas. 
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 28. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při vyjednávání nebo uzavírání dohod se 
třetími zeměmi zajistí Unie plný soulad s 
kritérii a pokyny stanovenými ve 
společném postoji Rady 2008/944/SZBP, 
kterým se stanoví společná pravidla pro 
kontrolu vývozu vojenských technologií a 
vojenského materiálu1 a v nařízení Rady 
(ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, 
kterým se zavádí režim Společenství pro 
kontrolu vývozu, přepravy, 
zprostředkování a tranzitu zboží dvojího 
užití2.
Unie podporuje právní rámec vytvořený 
Smlouvou o zásadách činnosti států při 
výzkumu a využívání kosmického prostoru 
na ochranu mírového a bezpečného 
fungování kosmické infrastruktury. Unie 
proto posílí své kapacity ke získávání 
poznatků o situaci ve vesmíru spolu 
s jejími partnery v rámci vícestranného 
systému kontroly vesmíru.
____________
1 Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99.
2 Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Případná technická pomoc dodržuje 
zájmy bezpečnostní a obranné politiky 
Unie a členských států.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise nejpozději do 30. června 2018 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
hodnotící zprávu, na jejímž základě se 
rozhodne o obnovení, změně nebo 
pozastavení opatření přijatých na základě 
tohoto nařízení a týkajících se:

1. Nejpozději do 30. června 2015 předloží
Komise hodnotící zprávu v polovině 
období a do 30. června 2018 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 
zprávu, na jejímž základě se rozhodne 
o obnovení, změně nebo pozastavení 
opatření přijatých na základě tohoto 
nařízení a týkajících se:

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zástupci Agentury pro evropský GNSS 
a Evropské kosmické agentury se mohou 
jako pozorovatelé podílet na činnosti 
výboru za podmínek stanovených jeho 
jednacím řádem.

4. Zástupci Agentury pro evropský GNSS 
a Evropské kosmické agentury se mohou 
jako pozorovatelé podílet na činnosti 
výboru za podmínek stanovených jeho 
jednacím řádem. V případě potřeby mohou 
být do činnosti výboru jakožto 
pozorovatelé zapojeni také zástupci 
Evropské služby pro vnější činnost, 
Evropské obranné agentury, Evropského 
parlamentu nebo vnitrostátní odborníci 
v oblasti bezpečnosti a obrany.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise výboru uvedenému v odstavci 
1 včas poskytne veškeré relevantní 
informace týkající se programů.
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