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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas navigācijas sistēmas, kas ir izveidotas, īstenojot Galileo un EGNOS programmas, ir 
galvenie Eiropas Savienības projekti. Tos pārvalda Savienība un to izveides nolūks ir gan 
Savienībai, gan tās dalībvalstīm garantēt stratēģisko neatkarību un autonomiju, jo īpaši 
globālās navigācijas un pozicionēšanas jomā.

Pašreizējā Eiropas atkarība no Amerikas Savienoto Valstu pārvaldītās GPS no paša sākuma ir 
bijis galvenais Galileo projekta atbalsta arguments. Miera laikā un normālos apstākļos šī 
atkarība nav tik problemātiska, taču krīzes un ārkārtas situācijās ir svarīgi, lai drošības un 
pārējo darbinieku rīcībā būtu droša sistēma, kuru pārvaldītu Eiropas cilvēki, tādējādi radot 
pievienoto vērtību attiecībā uz Savienības un tās dalībvalstu īstenoto krīzes pārvaldību.

Galileo programmai ir politiski, funkcionāli, rūpnieciski un tehnoloģiski aspekti un papildus 
tam arī drošības un aizsardzības potenciāls. Būtiski Galileo sistēmas nolūki drošības jomā un 
ieguvumi ir jo īpaši pozicionēšana un navigācija, meklēšanas un glābšanas atbalsta 
pakalpojumi (SAR) un KDAP uzdevumi un operācijas. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka 
pēdējais minētais būtu jāaplūko sīkāk Eiropas Komisijas priekšlikumā, un viņš līdz ar to 
uzskata, ka būtu jāņem vērā divējādais šīs sistēmas kapacitātes lietojums.

Papildus tam Galileo programmas aplēstās kopējās izmaksas varētu būt 20 miljardu euro, no 
kuriem liela daļa jau ir iztērēta. Tāpēc atzinuma sagatavotājs attiecīgi Savienībai un 
dalībvalstīm iesaka sistēmas potenciālu izmantot pilnībā. Sistēmas drošības potenciāls 
dalībvalstīm būtu jāizmanto pēc saviem ieskatiem un tām būtu jāizlemj, vai to izmantot vai 
ne. Dažas var pieņemt lēmumu to nedarīt, taču daudzas dalībvalstis jau ir norādījušas, ka tās ir 
ieinteresētas šā sistēmas aspekta izmantošanā. Tam vajadzētu būt likumdevēja pienākumam 
dalībvalstīm nodrošināt instrukcijas un iespēju to darīt. Tomēr attiecībā uz Savienību un tās 
programmām referents uzskata, ka Galileo kapacitātes un potenciāla pilnīgai izmantošanai 
vajadzētu būt obligātai. Atzinuma sagatavotājs piekrīt nepieciešamībai šajā jautājumā 
nodrošināt pārredzamību, jo ir acīmredzams, ka Eiropas satelītu navigācijas sistēmas izmantos 
Eiropas drošības spēki, tostarp militārie.

Galileo sistēmai vajadzētu būt civilas administrācijas pārziņā. Tomēr referents uzskata par 
lietderīgu palielināt civilo un militāro sinerģiju un uzlabot dažādo programmu koordināciju.
Galvenais jautājums joprojām ir par to, kā sistēmu pārvaldīt pēc iespējas labāk, lai 
nodrošinātu neatkarību krīzes un ārkārtas situācijās. Šajā sakarībā ir jāatzīmē pieredze un 
mācība, kas attiecībā uz turpmākajām navigācijas sistēmām gūta, piemēram, Lībijas konfliktā.
Vispārējs labums tiks panākts, apvienojot administrācijas un kontroles funkcijas. Ņemot to 
vērā, iespēja satelītu navigācijas sistēmas iekļaut ekspertu līmenī Eiropas Ārējās darbības 
dienesta darbības sfērā, būtu jāapsver saistībā ar šā dienesta lomu un pilnvarām.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Galileo programmas mērķis ir izveidot 
un ekspluatēt pirmo satelītu navigācijas un 
pozicionēšanas infrastruktūru, kas īpaši 
izstrādāta civilām vajadzībām. Ar Galileo 
programmu izveidotā sistēma ir pilnīgi 
neatkarīga no citām jau esošām vai 
nākotnē veidojamām sistēmām.

(2)Galileo programmas mērķis ir izveidot 
un ekspluatēt pirmo satelītu navigācijas un 
pozicionēšanas infrastruktūru, kas īpaši 
izstrādāta civilām vajadzībām un ko var 
izmantot dažādi Eiropas dalībnieki, valstis 
un aģentūras. Ar Galileo programmu 
izveidotā sistēma darbojas neatkarīgi no 
citām jau esošām vai nākotnē veidojamām 
sistēmām, līdz ar to sekmējot Savienības 
stratēģisko autonomiju, kā to 2007. gadā 
uzsvēra Eiropas Parlaments un Padome.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Savienība atzīst, ka nekādu kosmosa 
politiku principā nav iespējams īstenot 
atrauti no citām attiecīgām kosmosa 
jomas struktūrām. Starptautiskā 
sadarbība ir viena no Galileo programmas 
pamatsastāvdaļām, un Komisijai, cieši 
sadarbojoties ar Eiropas Kosmosa 
aģentūru (EKA) un Eiropas Ārējās 
darbības dienestu (EĀDD), būtu jāturpina 
kosmosam veltītie dialogi ar 
stratēģiskajiem partneriem un jaunajām 
kosmosa lielvalstīm.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)



AD\908059LV.doc 5/21 PE489.360v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Padome 2011. gada 1. decembra 
secinājumos par kopējo drošības un 
aizsardzības politiku uzsvēra aizvien 
lielāko prasību Eiropas Savienībai kļūt 
spējīgākai, saskanīgākai un stratēģiskākai 
globālā līmeņa dalībniecei, atkārtoti 
apliecināja joprojām aktuālo vajadzību 
pēc visaptverošas pieejas un uzsvēra, cik 
svarīga ir kopējās drošības un 
aizsardzības politika (KDAP), kuras 
pamatā ir jābūt pietiekamām un 
atbilstošām spējām — personāla, aktīvu 
un izlūkinformācijas analīzes atbalsta 
spējām. Turklāt Padome atzinīgi vērtē 
dalībvalstu saistības attiecībā uz īpašiem 
un konkrētiem projektiem, ko Eiropas 
Aizsardzības aģentūra (EAA) sekmē tādās 
jomās kā izlūkinformācija, uzraudzība un 
izlūkošana, tostarp informētība par 
situāciju kosmosā un militārie 
satelītsakari, un minēja, ka cer uz 
maksimāli ātru šo projektu 
konkrētizēšanu un uz citu jumta projektu 
izstrādi, pamatojoties uz pieņemtajām 
iniciatīvām, piemēram, jūras uzraudzības 
un satelītsakaru jomā. 

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Padome 7. Kosmosa padomes 
sanāksmes 2010. gada 25. novembra 
rezolūcijā aicināja Eiropas Komisiju un 
Eiropadomi, kurai palīdzētu EAA, 
sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas 
Kosmosa aģentūru noskaidrot veidus, kā 
apmierināt pašreizējās un turpmākās 
vajadzības pēc krīzes pārvarēšanas 
spējām, nodrošinot rentablas iespējas 
izmantot stabilus, drošus un reaģējošus 
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kosmosa aktīvus un pakalpojumus 
(iekļaujot globālos satelītsakarus, Zemes 
novērošanu, pozicionēšanu un grafiku), 
attiecīgā gadījumā pilnībā panākot 
divējāda lietojuma sinerģijas. Padome 
atzinīgi vērtēja arīdzan aizvien lielāko 
atbalstu, ko ES Satelītu centrs (EUSC) 
sniedz ES misijām un operācijām, un 
ieteica īstenot atbilstošus risinājumus, lai 
uzlabotu to pakalpojumu efektivitāti, 
kurus EUSC sniedz Eiropas Savienības 
misijām un operācijām, un atvieglot 
valstu programmās iegūto attēlu 
pieejamību. Papildus tam Padome atzīst, 
ka Eiropas ekonomika un politika, jo īpaši 
kopējā ārpolitika un drošības politika, 
arvien vairāk ir atkarīgas no kosmosa 
aktīviem un ka kosmosa infrastruktūrai ir 
izšķirīga nozīme Eiropas neatkarīga 
lēmumu pieņemšanas procesa 
nodrošināšanā, kā arī to, ka šādu aktīvu 
uzraudzības un aizsardzības nolūkā ir 
jādefinē un jāievieš piemēroti pasākumi, 
tostarp to izstrādes pašā sākumā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tā kā programmas šobrīd jau ir 
ievērojami attīstījušās un tiks uzsākts 
sistēmu ekspluatācijas posms, tām ir 
jānodrošina konkrēts tiesiskais pamats, kas 
būtu tām pilnībā piemērots, jo īpaši 
attiecībā uz pārvaldību, un kas atbilstu 
labas finanšu pārvaldības prasībām.

(5) Tā kā programmas šobrīd jau ir 
ievērojami attīstījušās un tiks uzsākts 
sistēmu ekspluatācijas posms, tām ir 
jānodrošina konkrēts tiesiskais pamats, kas 
būtu tām pilnībā piemērots, jo īpaši 
attiecībā uz pārvaldību, kopīgu īpašumu
un izmantošanu, kā arī sistēmu drošību, 
un kas atbilstu labas finanšu pārvaldības 
prasībām.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saskaņā ar programmām izveidotās 
sistēmas ietver infrastruktūru, kura 
izveidota kā Eiropas komunikāciju tīkli un 
kuras izmantojums sniedzas pāri 
dalībvalstu robežām. Turklāt šo sistēmu 
piedāvātie pakalpojumi jo īpaši palīdz 
attīstīt Eiropas komunikāciju tīklus 
transporta, telekomunikāciju un 
enerģētikas infrastruktūras jomā.

(6) Saskaņā ar Eiropas satelītnavigācijas
programmām izveidotās sistēmas ietver 
infrastruktūru, kura ir radīta kā Eiropas 
komunikāciju tīkli un kuras izmantojums 
sniedzas pāri dalībvalstu robežām. Turklāt 
šo sistēmu piedāvātie pakalpojumi jo īpaši 
palīdz attīstīt Eiropas komunikāciju tīklus 
transporta, telekomunikāciju un 
enerģētikas infrastruktūras jomā. Būtu 
jāmudina Savienība un dalībvalstis
pakalpojumus izmantot tādās citās jomās 
kā policija, robežu kontrole, krīžu 
pārvaldība un aizsardzība, tādējādi 
civilajām un militārajām operācijām 
dodot lielāku impulsu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā satelītu navigācijas aizvien 
pieaugošo izmantojumu dažādās jomās, 
pakalpojumu sniegšanas pārtraukums 
varētu radīt lielu kaitējumu mūsdienu 
sabiedrībai. Turklāt, ievērojot to 
stratēģisko lomu, satelītu navigācijas 
sistēmas ir kritiska infrastruktūra, ko var 
izmantot ļaunprātīgi. Minētais var ietekmēt 
Savienības un tās dalībvalstu drošību. 
Tādēļ izstrādājot, ieviešot un ekspluatējot 
infrastruktūras, kas izveidotas ar Galileo un 
GNSS programmām, jāņem vērā drošības 
prasības.

(8) Ņemot vērā satelītu navigācijas aizvien 
pieaugošo izmantojumu dažādās jomās, 
pakalpojumu sniegšanas pārtraukums 
varētu radīt lielu kaitējumu mūsdienu 
sabiedrībai. Gan Galileo, gan GNSS 
programmas ievērojami sekmē Savienības 
stratēģisko neatkarību un autonomiju.
Turklāt, ievērojot to stratēģisko lomu, 
satelītu navigācijas sistēmas ir kritiska 
infrastruktūra, ko valstiskās un 
nevalstiskās struktūras var izmantot 
ļaunprātīgi. Minētais var ietekmēt 
Savienības un tās dalībvalstu un pilsoņu
drošību. Tādēļ izstrādājot, ieviešot un 
ekspluatējot infrastruktūras, kas izveidotas 
ar Galileo un EGNOS programmām, jāņem 
vērā drošības prasības, ievērojot standarta 
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praksi, par kuru ir vienojušies visi 
sistēmas ekspluatētāji. Dalībvalstu un 
kopējās drošības un aizsardzības politikas 
(KDAP) līmenī būtu jāattīsta spējas, lai 
novērstu elektroniskās maldināšanas 
uzbrukumus pret šifrētiem sabiedriski 
regulētiem pakalpojumu signāliem (PRS) 
un/vai šo signālu traucējumu 
uzbrukumus un nodrošinātu svarīgākās 
infrastruktūras drošību. Komisijai un 
Padomei tāpēc būtu jānosaka atbilstoši 
procesuālā drošuma nosacījumi, lai 
panāktu, ka publisku pakalpojumu var 
ierobežot ģeogrāfiski vai atslēgt, lai 
novērstu jebkādu ļaunprātīgu izmantošanu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai optimizētu sniegto pakalpojumu 
lietošanu, ar Galileo un EGNOS 
programmām izveidotajām sistēmām, 
tīkliem un pakalpojumiem būtu jābūt 
savienojamiem un savietojamiem 
savstarpēji un cik vien iespējams arī ar 
citām satelītu navigācijas sistēmām, kā arī 
ar konvencionālajiem navigācijas 
līdzekļiem.

(11) Lai optimizētu sniegto pakalpojumu 
lietošanu, ar Galileo un EGNOS 
programmām izveidotajām sistēmām, 
tīkliem un pakalpojumiem būtu jābūt 
savienojamiem un savietojamiem 
savstarpēji un cik vien iespējams arī ar 
citām satelītu navigācijas sistēmām, kā arī 
ar konvencionālajiem navigācijas 
līdzekļiem. Nodrošinot savietojamību, ir 
jāpanāk atbilstība sistēmu stratēģiskās 
neatkarības mērķim.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Tā kā minētās programmas principā 
pilnībā finansē Savienība, jāparedz, ka tā ir 
īpašniece visiem materiālajiem un 
nemateriālajiem aktīviem, kas izveidoti vai 
ieviesti saistībā ar šīm programmām. Lai 

(12) Tā kā minētās programmas principā 
pilnībā finansē Savienība, Eiropas GNSS 
pārvaldība un ekspluatācija arī turpmāk 
būtu jāīsteno Savienības civilām 
struktūrām un ir jāparedz, ka Savienība ir 
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tiktu pilnībā ievērotas pamattiesības 
īpašuma jomā, jāizveido nepieciešamās 
attiecības ar esošajiem īpašniekiem — tas 
īpaši attiecas uz infrastruktūru un to 
drošības būtiski svarīgajām sastāvdaļām. 
Lai atvieglinātu satelītu navigācijas 
izmantošanas uzsākšanu, ir jānodrošina, lai 
trešas personas varētu optimāli izmantot jo 
īpaši Savienībai piederošās intelektuālā 
īpašuma tiesības saistībā ar programmām, 
īpaši sociāli ekonomiskajā jomā.

īpašniece visiem materiālajiem un 
nemateriālajiem aktīviem, kas izveidoti vai 
ieviesti saistībā ar šīm programmām. Lai 
tiktu pilnībā ievērotas pamattiesības 
īpašuma jomā, jāizveido nepieciešamās 
attiecības ar esošajiem īpašniekiem – tas 
īpaši attiecas uz infrastruktūru un to 
drošības būtiski svarīgajām sastāvdaļām. 
Lai atvieglinātu satelītu navigācijas 
izmantošanas uzsākšanu, ir jānodrošina, lai 
trešās personas varētu optimāli izmantot jo 
īpaši Savienībai piederošās intelektuālā 
īpašuma tiesības saistībā ar programmām, 
īpaši sociāli ekonomiskajā jomā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Galileo ir pirmā pilnvērtīgā civilā 
pozicionēšanas sistēma. Tomēr 
atsevišķiem Galileo pakalpojumiem, jo 
īpaši PRS, ir divējāda lietojuma raksturs 
un tos var izmantot arī dalībvalstu 
drošības aizsardzības nolūkos un 
lietojumos, un ar tiem var atbalstīt KDAP 
misijas, tostarp krīzes pārvaldības un 
humanitāras operācijas. Galileo būs īpaši 
svarīgs, ja tiks īstenotas Savienības 
solidaritātes un savstarpējās palīdzības 
klauzulas, kas ir iekļautas attiecīgi 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
222. pantā un Līguma par Eiropas 
Savienību 42. panta 7. punktā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Galileo programmas izvēršanas un 
ekspluatācijas posmus un EGNOS 

(13) Galileo programmas izvēršanas un 
ekspluatācijas posmus un EGNOS 
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programmas ekspluatācijas posmu principā 
būtu pilnībā jāfinansē Savienībai. Tomēr 
saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Regulu 
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam, dalībvalstīm jābūt 
iespējai, pamatojoties uz attiecīgiem 
nolīgumiem, ieguldīt programmās papildu 
līdzekļus vai dot ieguldījumu natūrā, lai 
finansētu programmu papildu elementus, 
kuru īstenošanu tās pieprasa — tas attiecas, 
piemēram, uz sistēmu struktūru vai kādām 
papildu vajadzībām saistībā ar drošību. Arī 
trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām jāspēj dot ieguldījumu šajās 
programmās.

programmas ekspluatācijas posmu principā 
būtu pilnībā jāfinansē Savienībai. Tomēr 
saskaņā ar Padomes 2002. gada 25. jūnija 
Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas 
Kopienu vispārējam budžetam, 
dalībvalstīm jābūt iespējai, pamatojoties uz 
attiecīgiem nolīgumiem, ieguldīt 
programmās papildu līdzekļus vai dot 
ieguldījumu natūrā, lai finansētu 
programmu papildu elementus, kuru 
īstenošanu tās pieprasa — tas attiecas, 
piemēram, uz sistēmu struktūru vai kādām 
papildu vajadzībām saistībā ar drošību. Arī 
trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām jāspēj dot ieguldījumu šajās 
programmās, taču šis ieguldījums nedrīkst 
mazināt Savienības globālās 
satelītnavigācijas sistēmas neatkarību.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ir jāuzsver, ka sistēmu ieguldījumu un 
ekspluatācijas izmaksu aplēses laika 
periodam no 2014. līdz 2020. gadam 
neietver neparedzētas finansiālās saistības, 
kas Savienībai varētu būt jāuzņemas, jo 
īpaši attiecībā uz ārpuslīgumiskām 
saistībām, kuras izriet no tā, ka šīs sistēmas 
ir publiskā sektora īpašums, sevišķi force 
majeure un katastrofālu atteiču gadījumā. 
Komisija veic īpašu šo saistību analīzi.

(17) Ir jāuzsver, ka sistēmu ieguldījumu un 
ekspluatācijas izmaksu aplēses laika 
periodam no 2014. līdz 2020. gadam 
neietver neparedzētas finansiālās saistības, 
kas Savienībai varētu būt jāuzņemas, jo 
īpaši attiecībā uz ārpuslīgumiskām 
saistībām, kuras izriet no tā, ka šīs sistēmas 
ir publiskā sektora īpašums, sevišķi force 
majeure un katastrofālu atteiču gadījumā. 
Komisija veic īpašu šo saistību analīzi un 
tās rezultātus saprātīgā termiņā darīs 
zināmus Padomei un Eiropas 
Parlamentam.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
25. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Atbildība par programmu norisi 
nozīmē atbildību par to drošību, par 
sistēmām un par sistēmu ekspluatāciju. Ja 
vien nepiemēro Padomes 2004. gada 
12. jūlija Vienoto Rīcību 2004/552/KĀDP 
par Eiropas Pavadoņu radionavigācijas 
sistēmas darbības aspektiem, kas ietekmē 
Eiropas Savienības drošību, kuru pēc 
vajadzības var pielāgot programmu 
attīstībai, to pārvaldībai un Lisabonas 
līgumam, Komisija ir atbildīga par drošību, 
pat ja daži ar drošību saistīti uzdevumi ir 
uzticēti Eiropas GNSS aģentūrai. Komisijai 
jāizveido attiecīgi mehānismi, lai 
nodrošinātu pienācīgu koordināciju starp 
dažādajām par drošību atbildīgajām 
struktūrām.

(25)Atbildība par programmu norisi 
nozīmē atbildību par to drošību, par 
sistēmām un par sistēmu ekspluatāciju. Ja 
vien nepiemēro Padomes 2004. gada 
12. jūlija Vienoto Rīcību 2004/552/KĀDP 
par Eiropas Pavadoņu radionavigācijas 
sistēmas darbības aspektiem, kas ietekmē 
Eiropas Savienības drošību, kurš noteikti 
ir jāpielāgo programmu attīstībai, to 
pārvaldībai un Lisabonas līgumam, 
Komisija ir atbildīga par drošību, pat ja 
daži ar drošību saistīti uzdevumi ir uzticēti 
Eiropas GNSS aģentūrai. Komisijai 
jāizveido attiecīgi Savienības augstā 
pārstāvja ārlietās un drošības politikas 
jautājumos pārziņā esoši mehānismi, lai 
nodrošinātu pienācīgu koordināciju starp 
dažādajām par drošību atbildīgajām 
struktūrām.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Ir ārkārtīgi svarīgi pārskatīt Vienoto 
Rīcību 2004/552/KĀDP, jo tajā nav ņemta 
vērā Lisabonas līguma stāšanās spēkā un 
jo īpaši Savienības augstā pārstāvja 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
iecelšana un Eiropas Ārējās darbības 
dienesta (EĀDD) izveide. Vienotajā 
Rīcībā 2004/552/KĀDP ir aprakstīti 
ārkārtas un steidzami draudu gadījumi 
Eiropas Savienībai vai dalībvalstīm, ko 
radītu sistēmas ekspluatācija vai darbība, 
vai gadījumi, kad ir apdraudēta sistēmas 
ekspluatācija, jo īpaši starptautiskas 
krīzes rezultātā. Ir jāprecizē Savienības 
augstā pārstāvja ārlietās un drošības 
politikas jautājumos funkcijas saskaņā ar 
Vienotās Rīcības 2004/552/KĀDP 3. un 
4. pantā reglamentēto steidzamības 
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procedūru par noteikumiem, procedūrām 
un pasākumiem, kas jāveic Eiropas 
Savienības vai tās dalībvalstu drošības 
apdraudējuma gadījumā, jo īpaši 
gadījumos, kad pazūd PRS uztvērēji, tie 
tiek izmantoti ļaunprātīgi vai ir bojāti. 
Grozot Vienoto Rīcību 2004/552/KĀDP, 
būtu jāņem vērā EĀDD profesionālās 
zināšanas, kas iegūtas agrīnās 
brīdināšanas, informētības par situāciju, 
drošības un aizsardzības jomā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) To divējāda lietojuma iekārtu vai 
tehnoloģijas un programmatūras eksports 
ārpus Savienības, kas ir saistītas ar PRS 
lietošanu un ar PRS izstrādi un ražošanu, 
neatkarīgi no tā, vai minētās iekārtas, 
programmatūra vai tehnoloģija ir vai nav 
minētas sarakstā, kas iekļauts I pielikumā 
Padomes 2009. gada 5. maija 
Regulā (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido 
Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču 
eksporta, pārvadājumu, starpniecības un 
tranzīta kontrolei1, ir jāatļauj tikai uz tām 
trešām valstīm, kurām ir atbilstīga atļauja 
izmantot PRS saskaņā ar starptautisku 
nolīgumu, kas noslēgts ar Savienību. 
Savienības kontrolēto vienību saraksta 
pamatā ir tādu starptautisko eksporta 
kontroles režīmu kā Vasenāras nolīgums, 
Austrālijas grupa (AG) un raķešu 
tehnoloģiju kontroles režīms (RTKR) 
ietvaros pieņemtie kontroles saraksti.
__________________
1 OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.

Grozījums Nr. 16
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Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Publiski regulēta pakalpojuma 
(PRS) režīmā sniegtajiem pakalpojumiem 
varētu būt nozīmīga loma no dažādu 
bruņojuma sistēmu viedokļa, it īpaši 
attiecībā uz navigāciju un orientāciju. 
Tāpēc ir svarīgi, lai Komisija, Padome un 
Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) 
un dalībvalstis rīkotos saskaņā ar 
1967. gada Līgumu par kosmosu un lai 
dalībvalstis un EĀDD pieliktu lielākas 
pūles attiecībā uz iespējamo starptautiskā 
tiesiskā regulējuma pārskatīšanu vai 
pretējā gadījumā attiecībā uz jaunu 
nolīgumu vai kodeksu, kurā būtu ņemts 
vērā kopš 1960. gada notikušais 
tehnoloģiskais progress un efektīvi 
novērsta bruņošanās sacensību kosmosā. 
Savienībai papildus tam būtu jāstiprina 
Kosmosa līgumā noteiktais tiesiskais 
regulējums, lai aizsargātu miermīlīgu un 
drošu kosmosa infrastruktūras darbību. 
Savienībai tādēļ sadarbībā ar saviem 
partneriem būtu jāstiprina sava spēja 
nodrošināt informētību par situāciju 
kosmosā, īstenojot daudzpusējo kosmosa 
uzraudzības sistēmu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Ņemot vērā to, ka šīs ir pasaules 
mēroga sistēmas, ir ļoti svarīgi, lai 
Savienība varētu slēgt nolīgumus ar trešām 
valstīm un starptautiskām organizācijām 
saistībā ar šīm programmām saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
218. pantu, jo īpaši, lai nodrošinātu 
netraucētu programmu norisi, optimizētu 
Savienības iedzīvotājiem sniegtos 

(31)Ņemot vērā to, ka šīs ir pasaules 
mēroga sistēmas, ir ļoti svarīgi, lai 
Savienība varētu slēgt nolīgumus ar trešām 
valstīm un starptautiskām organizācijām 
saistībā ar šīm programmām saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
218. pantu, jo īpaši, lai nodrošinātu 
netraucētu programmu norisi, optimizētu 
Savienības iedzīvotājiem sniegtos 
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pakalpojumus, kā arī apmierinātu trešu 
valstu un starptautisko organizāciju 
vajadzības. Tāpat ir nepieciešams 
vajadzības gadījumā pielāgot esošos 
nolīgumus atbilstoši programmu attīstībai. 
Sagatavojot un īstenojot šos nolīgumus, 
Komisija var saņemt palīdzību no Eiropas 
Ārējo attiecību dienesta, Eiropas Kosmosa 
aģentūras un Eiropas GNSS aģentūras 
saskaņā ar uzdevumiem, kas šīm 
struktūrām noteikti ar šo regulu.

pakalpojumus, panāktu sistēmas pilnīgu 
drošību, reglamentētu ienākumu režīmu, 
kā arī apmierinātu trešu valstu un 
starptautisko organizāciju vajadzības. 
Tāpat ir nepieciešams vajadzības gadījumā 
pielāgot esošos nolīgumus atbilstoši 
programmu attīstībai. Sagatavojot un 
īstenojot šos nolīgumus, Komisija var 
saņemt palīdzību no Eiropas Ārējo 
attiecību dienesta, Eiropas Kosmosa 
aģentūras un Eiropas GNSS aģentūras 
saskaņā ar uzdevumiem, kas šīm 
struktūrām noteikti ar šo regulu, pienācīgi 
ņemot vērā 218. pantā noteiktās Eiropas 
Parlamenta tiesības. Jo īpaši šie nolīgumi 
būtu jāsaskaņo ar Savienības un 
dalībvalstu drošības un aizsardzības 
politikas interesēm. Būtu jāņem vērā arī 
tādu dažu sistēmas pakalpojumu kā PRS 
diskrētais un stratēģiskais raksturs, 
tādējādi pilnībā nodrošinot atbilstību 
kritērijiem un pamatnostādnēm Padomes 
Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP, ar ko 
izveido kopīgus noteikumus, kas 
reglamentē militāru tehnoloģiju un 
ekipējuma eksporta kontroli, un Padomes 
2009. gada 5. maija Regulā (EK) 
Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas 
režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, 
pārvadājumu, starpniecības un tranzīta 
kontrolei.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) nodrošināt publisku regulētu 
pakalpojumu (Public Regulated Service, 
PRS), kas pieejams vienīgi valstu 
pilnvarotiem lietotājiem, diskrētam 
lietojumam, kur nepieciešama ievērojama 
pakalpojumu stabilitāte. Šajā pakalpojumā 
izmanto spēcīgus un šifrētus signālus;

(d) nodrošināt publisku regulētu 
pakalpojumu (Public Regulated Service, 
PRS), kas pieejams vienīgi valstu 
pilnvarotiem lietotājiem, jo īpaši nolūkā 
izmantot diskrētu saturu vai stratēģiskas 
nozīmes gadījumos, kad ir nepieciešama 
ievērojama pakalpojumu stabilitāte. Šajā 
pakalpojumā izmanto spēcīgus un šifrētus 



AD\908059LV.doc 15/21 PE489.360v02-00

LV

signālus;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sistēmas un to darbība ir droša. 1. Sistēmas un to darbība ir droša, ņemot 
vērā to nozīmību no Savienības un 
dalībvalstu drošības un aizsardzības 
politikas interešu viedokļa.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) Galileo drošības centra izmantošanu 
atbilstīgi standartiem un prasībām 
14. panta 3. punktā un norādījumiem, kas 
sniegti atbilstīgi 17. pantā minētajai 
Vienotajai Rīcībai 2004/552/KĀDP;

ii) Galileo drošības centra izmantošanu 
atbilstīgi standartiem un prasībām 
14. panta 3. punktā un norādījumiem, kas 
sniegti atbilstīgi Vienotās 
Rīcības 2004/552/KĀDP grozītajā 
17. pantā, kuru pašlaik pārskata;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants 
Eiropas Parlamenta nozīme

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta budžeta 
kontroles kompetenci un tematisko darbu, 
tas ar attiecīgo komiteju starpniecību 
pārbauda sistēmas izveidi, ieviešanu un 
ekspluatāciju, un attiecīgās struktūras to 
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regulāri informē attiecībā uz programmu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Lietojums drošības un aizsardzības 

nolūkā
1. Ekspluatācijas aģentūras pieņem īpašas 
normas par to, kā dalībvalstis un 
Savienība sistēmas lieto drošības un 
aizsardzības nolūkos un attiecībā uz 
tehnoloģijām, orientācijas sistēmām un 
lietojumu, īstenojot misijas un operācijas, 
lai nodrošinātu šāda veida lietojuma 
drošību.
2. Komisija pieņem saistošus drošības 
pasākumus, lai panāktu sistēmas 
integritāti, ja to izmanto drošības jomas 
struktūras, ievērojot spēkā esošos 
Savienības tiesību aktus.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis atturas no pasākumiem, kas 
varētu traucēt programmu sekmīgu norisi, 
jo īpaši intelektuālā īpašuma tiesību jomā 
un attiecībā uz infrastruktūras darbības 
nepārtrauktību.

1. Dalībvalstis atturas no pasākumiem, kas 
varētu traucēt programmu sekmīgu norisi, 
jo īpaši intelektuālā īpašuma tiesību jomā 
un attiecībā uz infrastruktūras darbības 
nepārtrauktību, vai kas varētu kaitēt 
Savienības vai dalībvalstu drošības un 
aizsardzības politikas interesēm.

Grozījums Nr. 24
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Regulas priekšlikums
27. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai aizsargātu ES stratēģisko 
autonomiju un lai iekšējā un ārējā 
drošības jomā darbojošās civilās un 
militārās struktūras ilgtermiņā varētu 
pilnībā izmantot publiski regulētus 
dzīvības aizsardzības pakalpojumus, kas 
paredzēti Galileo programmā.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
27. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu Savienības 
kosmosa infrastruktūras aizsardzību. Jo 
īpaši dalībvalstis sekmē tiesiskā 
regulējuma ievērošanu kosmosā un 
piemēro Eiropas Savienības Rīcības 
kosmosā kodeksā noteiktos principus, 
tostarp aizliegumu kaitēt kosmosa 
objektiem, tādas rīcības aizliegumu, kas 
kosmosā rada bīstamus atkritumus, ANO 
kosmosa atkritumu samazināšanas 
pamatnostādņu vērā ņemšanu un tādu 
pasākumu noteikšanu, ar kuriem kosmosā 
garantē pārredzamību un drošību.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība programmu ietvaros saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
218. pantā paredzēto procedūru var slēgt 
nolīgumus, jo īpaši sadarbības nolīgumus, 

Savienība programmu ietvaros saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
218. pantā paredzēto procedūru var slēgt 
nolīgumus, jo īpaši sadarbības nolīgumus, 
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ar trešām valstīm un starptautiskajām 
organizācijām.

ar trešām valstīm un starptautiskajām 
organizācijām. Īstenojot visu veidu 
sadarbību ar trešām valstīm, ņem vērā 
programmu stratēģisko būtību, nodrošina 
šīs sadarbības atbilsmi Savienības un 
dalībvalstu drošības un aizsardzības 
politikas interesēm un ievēro 
savstarpējības principu. Ar Eiropas 
Parlamentu attiecīgā gadījumā 
konsultējas un/vai pieprasa tam sniegt 
piekrišanu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
28. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar trešām valstīm apspriežot nolīgumus 
vai tos ar tām slēdzot, Savienība 
nodrošina tādu kritēriju un 
pamatnostādņu pilnīgu ievērošanu, kas 
noteikti Padomes Kopējā nostājā 
2008/944/KĀDP, ar ko izveido kopīgus 
noteikumus, kas reglamentē militāru 
tehnoloģiju un ekipējuma eksporta 
kontroli1, un Padomes 2009. gada 
5. maija Regulā (EK) Nr. 428/2009, ar ko 
izveido Kopienas režīmu divējāda 
lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, 
starpniecības un tranzīta kontrolei2.
Savienība atbalsta Līgumā par kosmosu 
noteikto tiesisko regulējumu, lai 
aizsargātu miermīlīgu un drošu kosmosa 
infrastruktūras darbību. Savienība tādēļ 
sadarbībā ar saviem partneriem stiprina 
tās spēja nodrošināt informētību par 
situāciju kosmosā, īstenojot daudzpusējo 
kosmosa uzraudzības sistēmu.
____________
1 OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.
2 OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
29. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sniedzot visu veidu tehnisko palīdzību, 
ņem vērā Savienības un dalībvalstu 
drošības un aizsardzības politikas 
intereses.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ne vēlāk kā 2018. gada 
30. jūnijā iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei novērtējuma ziņojumu, lai 
varētu pieņemt lēmumu par pasākumu, kuri 
pieņemti saskaņā ar šo regulu, 
pagarināšanu, grozīšanu vai atcelšanu, un 
tajā ir informācija par:

1. Komisija ne vēlāk kā 2015. gada 
30. jūnijā iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei termiņa vidusposma
novērtējuma ziņojumu un ne vēlāk kā 
2018. gada 30. jūnijā — novērtējuma 
ziņojumu, lai varētu pieņemt lēmumu par 
pasākumu, kuru pieņēma saskaņā ar šo 
regulu, pagarināšanu, grozīšanu vai 
atcelšanu, un tajā ir informācija par:

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
35. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar komitejas reglamentā 
izstrādātajiem nosacījumiem tās darbā kā 
novērotāji var iesaistīties Eiropas GNSS 
aģentūras un Eiropas Kosmosa aģentūras 
pārstāvji.

4. Saskaņā ar komitejas reglamentā 
izstrādātajiem nosacījumiem tās darbā kā 
novērotāji var iesaistīties Eiropas GNSS 
aģentūras un Eiropas Kosmosa aģentūras 
pārstāvji. Ja nepieciešams, Eiropas Ārējās 
darbības dienesta, Eiropas Aizsardzības 
aģentūras un Eiropas Parlamenta 
pārstāvji vai valstu eksperti drošības un 
aizsardzības jautājumos arī var tikt 
komitejas darbā iesaistīti kā novērotāji.
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
35. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija 1. punktā minētajai 
Komitejai laicīgi sniedz visu nepieciešamo 
informāciju, kas attiecas uz programmām.
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Virsraksts Eiropas satelītu navigācijas sistēmu ieviešana un ekspluatācija
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