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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os sistemas de navegação por satélite europeus – resultantes dos programas Galileo e 
EGNOS – são projeto emblemáticos da União Europeia. São geridos pela União e têm por 
objetivo garantir a independência e a autonomia estratégicas tanto da União como dos 
Estados-Membros e, nomeadamente, em matéria de radionavegação e localização global. 

A atual dependência europeia do sistema norte-americano GPS tem sido, desde o início, um 
dos argumentos fundamentais a favor do projeto Galileo. Em tempos de paz e em 
circunstâncias normais esta dependência é menos problemática mas em tempos de crise e em 
situações de emergência torna-se vital que equipas de segurança e outras tenham, ao seu 
dispor, um sistema fiável e gerido por europeus, garantia de valor acrescentado para a gestão 
de crise por parte da União e dos seus Estados-Membros.

O programa Galileo tem vertentes políticas, operacionais, industriais e tecnológicas e, além 
do mais, potencial em matéria de segurança e de defesa. As finalidades principais em termos 
de segurança e as vantagens do sistema Galileo são, em especial, a radionavegação e a 
localização, os serviços de busca e salvamento (SAR) e as missões e operações PESD. O 
relator considera que estas últimas devem ser abordadas mais detalhadamente na proposta da 
Comissão Europeia e considera por isso que a vertente de dupla utilização desta ferramenta 
deve ser tida em consideração. 

Além disso, o programa Galileo foi avaliado num total de 20 mil milhões de euros, dos quais 
já foi utilizada uma grande parte. Por esta razão, o relator aconselha a União e os 
Estados-Membros a utilizarem o pleno potencial do sistema. O aproveitamento do potencial 
do sistema em matéria de segurança deve ser facultativo para os Estados-Membros, que 
devem decidir usar ou não o sistema. Alguns podem decidir não o fazer mas muitos 
Estados-Membros já mostraram interesse em utilizar esta característica do sistema. Cabe ao 
legislador acompanhá-los e oferecer-lhes esta possibilidade. No entanto, no tocante à União e 
aos seus programas, o relator partilha da opinião segundo a qual a utilização plena das 
capacidades e do potencial do programa Galileo deveria ser obrigatória. O relator apoia a 
transparência nesta questão, pois é evidente que os sistemas europeus de navegação por 
satélite serão utilizados pelas forças de segurança europeias, incluindo as militares.

O sistema Galileo deve ser controlado por uma administração civil. No entanto, o relator 
considera ser conveniente aumentar as sinergias entre os domínios civil e militar e melhorar a 
coordenação entre os diferentes programas. Resta saber como gerir o sistema do melhor 
modo, a fim de garantir a independência em situações de crise e de emergência. Neste âmbito, 
é importante sublinhar a experiência e as lições decorrentes, por exemplo, do conflito na 
Líbia, em relação aos futuros sistemas de navegação por satélite. Uma administração e um 
controlo comuns trarão benefícios significativos. Nesta perspetiva, deve ser estudada a 
possibilidade de ligar os sistemas de navegação por satélite ao Serviço Europeu para a Ação 
Externa, ao nível dos conhecimentos técnicos, de acordo com o papel e o mandato do Serviço.

ALTERAÇÕES
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A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O programa Galileo tem por objetivo 
criar e explorar a primeira infraestrutura de 
radionavegação e de localização por 
satélite especificamente concebida para 
fins civis. O sistema resultante do 
programa Galileo é totalmente
independente de quaisquer outros sistemas 
existentes ou que possam vir a ser criados.

(2) O programa Galileo tem por objetivo 
criar e explorar a primeira infraestrutura de 
radionavegação e de localização por 
satélite especificamente concebida para 
fins civis, que pode ser utilizada por 
vários intervenientes europeus, Estados e 
agencias. O sistema resultante do 
programa Galileo funciona de forma
independente de quaisquer outros sistemas 
existentes ou que possam vir a ser criados, 
contribuindo assim para a independência 
e autonomia estratégicas da União, como 
sublinhado em 2007 pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A União reconhece que, por 
definição, não é possível lançar uma 
política espacial isolada relativamente aos 
outros atores pertinentes do setor 
espacial. A cooperação internacional é 
uma parte fundamental do programa 
Galileo, pelo que a Comissão, 
trabalhando em estreita colaboração com 
a Agência Espacial Europeia (AEE) e 
com o Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE), deve continuar a 
assumir a liderança dos diálogos sobre o 
espaço com parceiros estratégicos e 
potências espaciais emergentes.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Nas suas Conclusões sobre Política 
Comum de Segurança e Defesa, de 1 de 
dezembro de 2011, o Conselho realçou a 
exigência crescente no sentido de que a 
União Europeia se torne um interveniente 
mundial mais capaz, mais coeso e mais 
estratégico, reiterou que continua a ser 
necessária uma abordagem global e 
salientou a importância da Política 
Comum de Segurança e Defesa (PCSD), 
que pressupõe capacidades suficientes e 
adequadas – em termos de pessoal, meios 
e apoio analítico em matéria de 
informações. Além disso, o Conselho 
congratulou-se com o envolvimento dos 
Estados-Membros em projetos específicos 
concretos, com a mediação da Agência 
Europeia de Defesa (AED), nos seguintes 
domínios: informação, vigilância e 
reconhecimento, incluindo o sistema 
espacial de avaliação das situações e as 
comunicações militares por satélite; e 
referiu que espera que esses projetos 
sejam objetivamente definidos, com a 
maior rapidez possível, e que se 
desenvolvam outros projetos de 
mutualização com base em iniciativas 
existentes, tais como, a vigilância 
marítima e a comunicação por satélite. 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Na sua Resolução do 7.º Conselho 



PE489.360v02-00 6/22 AD\908059PT.doc

PT

(Espaço), de 25 de novembro de 2010, o 
Conselho convidou a Comissão Europeia 
e o Conselho Europeu - assistido pela 
AED, em colaboração com os 
Estados-Membros e a Agência Espacial 
Europeia (AEE) - a analisar os meios 
para responder às necessidades atuais e 
futuras em matéria de gestão de crises, 
garantindo o acesso, a um custo razoável, 
a sistemas e serviços espaciais fiáveis, 
seguros e reativos (que integrem 
comunicações mundiais por satélite, a 
observação da terra, localização e 
sincronização) que tirem totalmente 
partido, se for caso disso, das sinergias de 
dupla utilização. Nesse sentido, 
congratulou-se com o apoio crescente 
prestado pelo Centro de Satélites da UE 
(CSUE) às missões e operações da UE e 
recomendou o estabelecimento de 
modalidades adequadas para melhorar a 
eficácia da prestação de serviços do 
CSUE às missões e operações da UE, e 
para facilitar o acesso às imagens dos 
programas nacionais. Além disso, o 
Conselho reconheceu que a economia e 
as políticas europeias, em particular a 
Política Externa e de Segurança Comum, 
dependem cada vez mais dos meios 
espaciais e reconhece a natureza crítica 
das infraestruturas espaciais para uma 
tomada de decisões europeia autónoma, 
bem como a necessidade de definir e 
introduzir medidas adequadas para 
controlar e proteger esses meios, inclusive 
no início do seu desenvolvimento.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Dado que os programas se encontram 
num estádio de desenvolvimento avançado 
e que os sistemas já se encontram em fase 

(5) Dado que os programas se encontram 
num estádio de desenvolvimento avançado 
e que os sistemas já se encontram em fase 
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de exploração, é necessário dotá-los de 
uma base jurídica específica, apta a 
responder às suas necessidades, 
nomeadamente em termos de 
administração, e a satisfazer a exigência de 
uma boa gestão financeira.

de exploração, é necessário dotá-los de 
uma base jurídica específica, apta a 
responder às suas necessidades, 
nomeadamente em termos de 
administração, apropriação mútua e 
utilização, bem como de segurança dos 
sistemas e a satisfazer a exigência de uma 
boa gestão financeira.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os sistemas criados no âmbito dos 
programas europeus de radionavegação por 
satélite são infraestruturas estabelecidas 
como redes transeuropeias cuja utilização 
ultrapassa largamente as fronteiras 
nacionais dos Estados-Membros. Além 
disso, os serviços prestados ao abrigo 
destes sistemas contribuem, em especial, 
para o desenvolvimento das redes 
transeuropeias no domínio das 
infraestruturas de transportes, 
telecomunicações e energia.

(6) Os sistemas criados no âmbito dos 
programas europeus de radionavegação por 
satélite são infraestruturas estabelecidas 
como redes transeuropeias cuja utilização 
ultrapassa largamente as fronteiras 
nacionais dos Estados-Membros. Além 
disso, os serviços prestados ao abrigo 
destes sistemas contribuem, em especial, 
para o desenvolvimento das redes 
transeuropeias no domínio das 
infraestruturas de transportes, 
telecomunicações e energia. O recurso a 
estes serviços por parte da União e dos 
Estados-Membros em outras áreas, tais 
como a polícia, a gestão de fronteiras, a 
gestão de crises e a defesa deve ser 
incentivado, conferindo assim um maior 
ímpeto à cooperação civil-militar.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Tendo em conta a utilização crescente 
da radionavegação por satélite em diversos 
domínios de atividade, uma interrupção da 

(8) Tendo em conta a utilização crescente 
da radionavegação por satélite em diversos 
domínios de atividade, uma interrupção da 
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prestação de serviços é suscetível de 
provocar danos importantes nas sociedades 
contemporâneas. Além disso, devido à sua 
dimensão estratégica, os sistemas de 
radionavegação por satélite constituem 
infraestruturas sensíveis, suscetíveis, 
nomeadamente, de ser objeto de um uso 
mal-intencionado. Estes elementos podem 
afetar a segurança da União e dos seus 
Estados-Membros. Consequentemente, 
convém ter em conta as exigências de 
segurança aquando da conceção, da criação 
e da exploração das infraestruturas 
decorrentes dos programas Galileo e 
EGNOS.

prestação de serviços é suscetível de 
provocar danos importantes nas sociedades 
contemporâneas. Tanto o programa 
Galileo como o programa EGNOS 
contribuem consideravelmente para a 
independência e a autonomia estratégicas 
da União. Além disso, devido à sua 
dimensão estratégica, os sistemas de 
radionavegação por satélite constituem 
infraestruturas sensíveis, suscetíveis, 
nomeadamente, de ser objeto de um uso 
mal-intencionado por parte de 
intervenientes estatais e não-estatais. 
Estes elementos podem afetar a segurança 
da União, dos seus Estados-Membros e dos 
seus cidadãos. Consequentemente, convém 
ter em conta as exigências de segurança 
aquando da conceção, da criação e da 
exploração das infraestruturas decorrentes 
dos programas Galileo e EGNOS, em 
conformidade com as práticas correntes e 
acordadas por todos os operadores do 
sistema. As competências ao nível dos 
Estados-Membros e no quadro das 
operações da Política Comum de 
Segurança e Defesa (PCSD) devem ser 
desenvolvidas com vista a evitar ataques 
de “spoofing” e/ou “jamming” contra o 
sinal encriptado do serviço público 
regulamentado (PRS) e garantir a 
segurança das infraestruturas cruciais. A 
Comissão e o Conselho devem portanto 
estabelecer as condições de segurança 
processuais para assegurar uma restrição 
geograficamente limitada ou o 
encerramento do serviço aberto, a fim de 
impedir o uso mal-intencionado.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de otimizar a utilização dos 
serviços prestados, os sistemas, redes e 

(11) A fim de otimizar a utilização dos 
serviços prestados, os sistemas, redes e 
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serviços resultantes dos programas Galileo 
e EGNOS devem ser compatíveis e 
interoperáveis entre si e, na medida do 
possível, igualmente com outros sistemas 
de radionavegação por satélite, bem como 
com os meios de radionavegação 
convencionais.

serviços resultantes dos programas Galileo 
e EGNOS devem ser compatíveis e 
interoperáveis entre si e, na medida do 
possível, igualmente com outros sistemas 
de radionavegação por satélite, bem como 
com os meios de radionavegação 
convencionais. A interoperabilidade deve 
ser conforme ao objetivo de 
independência estratégica dos sistemas.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Uma vez que a União assegura, em 
princípio, a totalidade do financiamento 
dos programas, é importante que seja 
proprietária de todos os ativos corpóreos e 
incorpóreos criados ou desenvolvidos no 
âmbito dos programas. A fim de serem 
plenamente respeitados os direitos 
fundamentais em matéria de propriedade, 
devem ser celebrados os acordos 
necessários com os proprietários existentes, 
nomeadamente no que se refere às partes 
essenciais das infraestruturas e à sua 
segurança. A fim de facilitar a adoção da 
radionavegação por satélite pelos 
mercados, é conveniente assegurar que os 
terceiros possam otimizar, em especial, a 
utilização dos direitos de propriedade 
intelectual decorrentes dos programas e 
pertencentes à União, em especial no plano 
socioeconómico.

(12) Uma vez que a União assegura, em 
princípio, a totalidade do financiamento 
dos programas, a administração e 
exploração do GNSS Europeu deve 
permanecer sob controlo civil na União e
é importante que seja proprietária de todos 
os ativos corpóreos e incorpóreos criados 
ou desenvolvidos no âmbito dos 
programas. A fim de serem plenamente 
respeitados os direitos fundamentais em 
matéria de propriedade, devem ser 
celebrados os acordos necessários com os 
proprietários existentes, nomeadamente no 
que se refere às partes essenciais das 
infraestruturas e à sua segurança. A fim de 
facilitar a adoção da radionavegação por 
satélite pelos mercados, é conveniente 
assegurar que os terceiros possam otimizar, 
em especial, a utilização dos direitos de 
propriedade intelectual decorrentes dos 
programas e pertencentes à União, em 
especial no plano socioeconómico.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

O Galileo é o primeiro serviço de 
posicionamento civil completo. No 
entanto, determinados serviços do Galileo, 
nomeadamente o PRS, permitem uma 
utilização dupla e podem ser utilizados 
para fins e aplicações de defesa e 
segurança nos Estados-Membros e para 
apoiar missões da PCSD, incluindo 
operações de gestão de crises e operações 
humanitárias. O Galileo será 
extremamente importante no caso de 
execução de cláusulas da União de 
solidariedade e assistência mútua, como 
previsto no artigo 222.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia e 
no artigo 42.º, n.º 7, do Tratado da União 
Europeia, respetivamente.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As fases de implantação e de 
exploração do programa Galileo e a fase de 
exploração do programa EGNOS devem, 
em princípio, ser inteiramente financiadas 
pela União. Todavia, em conformidade 
com o Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, de 25 de junho de 2002, que 
institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias, os Estados-
Membros devem ter a possibilidade de 
contribuir com fundos suplementares para 
os programas ou efetuar uma contribuição 
em espécie, com base em acordos 
adequados, a fim de financiar elementos 
adicionais dos programas cuja realização 
seja necessária, por exemplo, no caso da 
arquitetura dos sistemas ou de certas 
necessidades suplementares ligadas à 

(13) As fases de implantação e de 
exploração do programa Galileo e a fase de 
exploração do programa EGNOS devem, 
em princípio, ser inteiramente financiadas 
pela União. Todavia, em conformidade 
com o Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002 do Conselho, de 25 de junho de 
2002, que institui o Regulamento 
Financeiro aplicável ao orçamento geral 
das Comunidades Europeias, os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de contribuir com fundos 
suplementares para os programas ou 
efetuar uma contribuição em espécie, com 
base em acordos adequados, a fim de 
financiar elementos adicionais dos 
programas cuja realização seja necessária, 
por exemplo, no caso da arquitetura dos 
sistemas ou de certas necessidades 
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segurança. Os países terceiros e as 
organizações internacionais devem 
igualmente poder contribuir para os 
programas.

suplementares ligadas à segurança. Os 
países terceiros e as organizações 
internacionais devem igualmente poder 
contribuir para os programas, na medida 
em que a independência do sistema 
mundial de radionavegação global por 
satélite da União não seja afetada.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Convém assinalar que os custos dos 
investimentos e de exploração dos sistemas 
avaliados para o período de 2014-2020 não 
têm em conta as obrigações financeiras 
imprevistas que a União poderá ter de 
suportar, nomeadamente as associadas ao 
regime de responsabilidade extracontratual 
decorrente do caráter público da 
propriedade dos sistemas, em especial por 
motivos de força maior ou de uma avaria 
catastrófica. Estas obrigações são objeto de 
uma análise específica por parte da 
Comissão.

(17) Convém assinalar que os custos dos 
investimentos e de exploração dos sistemas 
avaliados para o período de 2014-2020 não 
têm em conta as obrigações financeiras 
imprevistas que a União poderá ter de 
suportar, nomeadamente as associadas ao 
regime de responsabilidade extracontratual 
decorrente do caráter público da
propriedade dos sistemas, em especial por 
motivos de força maior ou de uma avaria 
catastrófica. Estas obrigações são objeto de 
uma análise específica por parte da 
Comissão e serão comunicadas ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu no 
momento oportuno.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A responsabilidade pelo 
funcionamento dos programas inclui, 
nomeadamente, a responsabilidade pela sua 
segurança, a segurança dos sistemas e a sua 
exploração. Exceto no caso da aplicação da 
Ação Comum 2004/552/PESC, de 12 de 
julho de 2004, sobre os aspetos da 
exploração do sistema europeu de 
radionavegação por satélite que afetem a 

A responsabilidade pelo funcionamento 
dos programas inclui, nomeadamente, a 
responsabilidade pela sua segurança, a 
segurança dos sistemas e a sua exploração. 
Exceto no caso da aplicação da Ação 
Comum 2004/552/PESC, de 12 de julho de 
2004, sobre os aspetos da exploração do 
sistema europeu de radionavegação por 
satélite que afetem a segurança da União 
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segurança da União Europeia, que poderá, 
se necessário, ser adaptada à evolução dos 
programas, à sua administração e ao 
Tratado de Lisboa, a responsabilidade pela 
segurança cabe à Comissão, embora 
algumas tarefas em matéria de segurança 
sejam confiadas à Agência do GNSS 
Europeu. Em especial, compete à 
Comissão instituir os mecanismos 
adequados para assegurar uma boa 
coordenação entre as diferentes entidades 
responsáveis pela segurança.

Europeia, que será, necessariamente, 
adaptada à evolução dos programas, à sua 
administração e ao Tratado de Lisboa, a 
responsabilidade pela segurança cabe à 
Comissão, embora algumas tarefas em 
matéria de segurança sejam confiadas à 
Agência do GNSS Europeu. Em especial, 
compete à Comissão instituir os 
mecanismos adequados para assegurar uma 
boa coordenação entre as diferentes 
entidades responsáveis pela segurança, sob 
a autoridade da Alta Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

25-A. É fundamental rever a Ação 
Comum 2004/552/PESC1, uma vez que 
esta não tem em consideração a entrada 
em vigor do Tratado de Lisboa e, 
nomeadamente, a nomeação da Alta 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança e o 
estabelecimento do Serviço Europeu para 
a Ação Externa (SEAE). A Ação Comum 
2004/552/PESC descreve os casos 
excecionais e urgentes de ameaças à 
União ou a um Estado-Membro, 
decorrentes da exploração ou da 
utilização do sistema, ou em caso de 
ameaça para a exploração do sistema, 
especialmente em resultado de uma crise 
internacional. É necessário clarificar o 
papel desempenhado pela Alta 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, 
nos termos do procedimento de urgência, 
em conformidade com os artigos 3.º e 4.º 
da Ação Comum 2004/552/PESC sobre as
normas, procedimento e medidas a tomar 
em caso de ameaça à segurança da União 
ou de um Estado-Membro, 
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nomeadamente quando ocorrer perda, 
utilização abusiva ou condicionada de 
recetores PRS. A alteração da Ação 
Comum 2004/552/PESC deve ter 
igualmente em consideração a 
experiência do SEAE em matéria de 
alerta rápido, conhecimento da situação, 
segurança e defesa.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

28-A. A exportação fora da União de 
equipamentos de dupla utilização ou de 
tecnologias e programas informáticos 
relativos à utilização do PRS, bem como 
ao desenvolvimento de PRS e fabrico 
destinado ao mesmo, independentemente 
de esses equipamentos, programas 
informáticos ou tecnologias figurarem na 
lista constante do Anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 428/2009 do 
Conselho, de 5 de maio de 2009, que cria 
um regime comunitário de controlo das 
exportações, transferências, corretagem e 
trânsito de produtos de dupla utilização, 
deve ser restringida aos países terceiros 
que estejam devidamente autorizados a ter 
acesso ao PRS nos termos de acordos 
internacionais celebrados pela União. A 
lista da União de produtos controlados 
tem por base as listas de controlo 
adotadas por regimes internacionais de 
controlo das exportações, como o Acordo 
de Wassenaar, o Grupo da Austrália (GA) 
e o Regime de Controlo da tecnologia dos 
Mísseis (MTCR).
__________________
1 JO L 134 de 29.5.2009, p. 1.

Alteração 16
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Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

30-A. Os serviços oferecidos pelo Serviço 
Público Regulamentado (PRS) podem 
desempenhar um papel importante em 
diversos sistemas de armamento, 
especialmente no que se refere à 
navegação e à orientação. Por 
conseguinte, é importante que a 
Comissão, o Conselho, o Serviço Europeu 
para a Ação Externa (SEAE) e os 
Estados-Membros atuem em 
conformidade com o Tratado sobre o 
Espaço Exterior, de 1967, e que os 
Estados-Membros e o SEAE 
intensifiquem os seus esforços quanto à 
eventual revisão do quadro jurídico 
internacional ou, em alternativa, a um 
novo acordo que tenha em conta o 
progresso técnico desde a década de 1960 
e que previna eficazmente uma corrida 
aos armamentos no espaço exterior. Além 
disso, a União deve reforçar o quadro 
jurídico criado pelo Tratado sobre o 
Espaço Exterior, a fim de assegurar um 
funcionamento pacífico e seguro das 
infraestruturas espaciais. A União deve, 
por isso, reforçar as suas capacidades 
para obter um conhecimento da situação 
no espaço, juntamente com os seus 
parceiros, no âmbito de um sistema 
espacial de vigilância multilateral.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Tendo em conta a vocação mundial 
dos sistemas, é essencial que a União possa 
celebrar acordos com países terceiros e 
organizações internacionais no âmbito dos 
programas, em conformidade com o artigo 

Tendo em conta a vocação mundial dos 
sistemas, é essencial que a União possa 
celebrar acordos com países terceiros e 
organizações internacionais no âmbito dos 
programas, em conformidade com o artigo 
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218.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nomeadamente a fim 
de assegurar a sua aplicação eficaz, 
otimizar os serviços prestados aos cidadãos 
da União e satisfazer as necessidades dos 
países terceiros e das organizações 
internacionais. Convém ainda, se for caso 
disso, adaptar os acordos existentes às 
evoluções dos programas. Aquando da 
elaboração ou da execução desses acordos, 
a Comissão pode recorrer à assistência do 
Serviço Europeu para a Ação externa, da 
Agência Espacial Europeia e da Agência 
do GNSS Europeu, no limite das tarefas 
que lhe são atribuídas no quadro do 
presente regulamento.

218.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nomeadamente a fim 
de assegurar a sua aplicação eficaz, 
otimizar os serviços prestados aos cidadãos 
da União, garantir a segurança total do 
sistema, regular o regime aplicável às 
receitas e satisfazer as necessidades dos 
países terceiros e das organizações 
internacionais. Convém ainda, se for caso 
disso, adaptar os acordos existentes às 
evoluções dos programas. Aquando da 
elaboração ou da execução desses acordos, 
a Comissão pode recorrer à assistência do 
Serviço Europeu para a Ação externa, da 
Agência Espacial Europeia e da Agência 
do GNSS Europeu, no limite das tarefas 
que lhe são atribuídas no quadro do 
presente regulamento, tendo devidamente 
em conta os direitos do Parlamento 
Europeu, referidos no artigo 218.º. Estes 
acordos devem respeitar, em particular, os 
interesses da política de segurança e de 
defesa da União e dos Estados-Membros. 
Deve ter igualmente em conta a natureza 
sensível e estratégica de alguns serviços 
do sistema, como o PRS, garantindo 
assim o cumprimento integral dos 
critérios e orientações estabelecidos na 
Posição Comum 2008/944/PESC do 
Conselho, que define regras comuns 
aplicáveis ao controlo das exportações de 
tecnologia e equipamento militares, e no 
Regulamento (CE) n.º 428/2009 do 
Conselho, de 5 de maio de 2009, que cria 
um regime comunitário de controlo das 
exportações, transferências, corretagem e 
trânsito de produtos de dupla utilização.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) oferecer um "serviço público 
regulamentado" ("Public Regulated 

(d) oferecer um "serviço público 
regulamentado" ("Public Regulated 
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Servisse" ou PRS) reservado a utilizadores 
autorizados pelos governos, para as 
aplicações sensíveis que exijam um alto 
nível de continuidade do serviço; este 
serviço utiliza sinais robustos e cifrados;

Service" ou PRS) reservado a utilizadores 
autorizados pelos governos, em particular,
para as aplicações com conteúdo sensível 
ou importância estratégica que exijam um 
alto nível de continuidade do serviço; este 
serviço utiliza sinais robustos e cifrados;

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os sistemas e seu funcionamento devem 
ser seguros.

1. Os sistemas e seu funcionamento devem 
ser seguros, tendo em conta as implicações 
que têm para os interesses da política de 
segurança e de defesa da União e dos 
Estados-Membros.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) a exploração do centro de segurança 
Galileo, em conformidade com as normas e 
os requisitos referidos no artigo 14.º, n.º 3, 
bem como com as instruções fornecidas ao 
abrigo da Ação Comum 2004/552/PESC 
referida no artigo 17.º;

(ii) a exploração do centro de segurança 
Galileo, em conformidade com as normas e 
os requisitos referidos no artigo 14.º, n.º 3, 
bem como com as instruções fornecidas ao 
abrigo da Ação Comum 2004/552/PESC 
referida no artigo 17.º, atualmente em 
revisão;

Alteração 21

Proposta de regulamento
 Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A 
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O papel do Parlamento Europeu
Devido às suas competências e trabalho 
temático a nível do controlo orçamental, o 
Parlamento Europeu escrutinará, através 
das suas comissões relevantes, a criação, 
implementação e exploração do sistema e 
será informado periodicamente pelas 
entidades competentes acerca do 
programa.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Utilização para fins de segurança e defesa
1. Para fins de segurança e defesa, as 
empresas devem criar disposições 
especiais relativas à exploração dos 
sistemas pelos Estados-Membros, bem 
como pela União, que digam respeito às 
tecnologias e aos sistemas de orientação, 
bem como à utilização em operações e 
missões, de modo a assegurar a segurança 
deste tipo de utilização.
2. A Comissão deve criar medidas de 
segurança obrigatórias que garantam a 
integridade do sistema quando utilizado 
por intervenientes no domínio da 
segurança, de acordo com a legislação da 
União em vigor.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem abster-se 
de tomar medidas suscetíveis de prejudicar 

1. Os Estados-Membros devem abster-se 
de tomar medidas suscetíveis de prejudicar 
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o bom funcionamento dos programas, 
nomeadamente em matéria de direitos de 
propriedade intelectual e de continuidade 
do funcionamento das infraestruturas.

o bom funcionamento dos programas, 
nomeadamente em matéria de direitos de 
propriedade intelectual e de continuidade 
do funcionamento das infraestruturas, ou 
medidas suscetíveis de prejudicar os 
interesses da política de segurança e de 
defesa da União ou dos 
Estados-Membros.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas necessárias para 
assegurar a autonomia estratégica da UE, 
de modo a que os intervenientes militares 
e civis em matéria de segurança interna e 
externa possam, a longo prazo, explorar 
plenamente o serviço público 
regulamentado e de salvaguarda da vida 
humana oferecido pelo Programa Galileo.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas necessárias para 
garantir a proteção das infraestruturas 
espaciais da União. Os Estados-Membros 
devem, nomeadamente, promover o 
quadro jurídico relativo ao espaço 
exterior e respeitar os princípios do 
Código de Conduta da UE sobre 
atividades no espaço exterior, incluindo a 
proibição de interferências nocivas com 
objetos espaciais, a proibição de ações que 
criem detritos espaciais nocivos, o respeito 
das orientações da ONU para a redução 
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dos detritos espaciais e a criação de 
medidas de reforço da transparência e da 
segurança no espaço exterior.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

A União pode celebrar acordos com países 
terceiros e organizações internacionais no 
âmbito dos programas, nomeadamente 
acordos de cooperação, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 
218.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia.

A União pode celebrar acordos com países 
terceiros e organizações internacionais no 
âmbito dos programas, nomeadamente 
acordos de cooperação, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 
218.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Todas as formas de 
cooperação com países terceiros devem ter 
em consideração a natureza estratégica 
dos programas, respeitar os interesses da 
política de segurança e de defesa da 
União e dos Estados-Membros e respeitar 
o princípio de mutualidade. O Parlamento 
Europeu deve ser consultado e/ou dar a 
sua autorização, consoante o caso. 

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao negociar ou ao concluir acordos com 
países terceiros, a União deve garantir o 
cumprimento integral dos critérios e 
orientações estabelecidos na Posição 
Comum 2008/944/PESC do Conselho, que 
define regras comuns aplicáveis ao 
controlo das exportações de tecnologia e 
equipamento militares1 e no Regulamento 
(CE) n.º 428/2009 do Conselho, de 5 de 
maio de 2009, que cria um regime 
comunitário de controlo das exportações, 
transferências, corretagem e trânsito de 
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produtos de dupla iutilização2.
A União deve promover o quadro jurídico 
criado pelo Tratado sobre o Espaço 
Exterior, a fim de assegurar um 
funcionamento pacífico e seguro das 
infraestruturas espaciais. A União deve, 
por isso, reforçar as suas capacidades 
para obter um conhecimento da situação 
no espaço, juntamente com os seus 
parceiros, no âmbito de um sistema 
espacial de vigilância multilateral.
____________
1 JO L 335 de 13.12.2008, p. 99.
2 JO L 134 de 29.5.2009, p. 1.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A eventual assistência técnica deve 
respeitar os interesses da política de 
segurança e de defesa da União e dos 
Estados-Membros.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, o mais 
tardar em 30 de junho de 2018, um 
relatório de avaliação com vista a uma 
decisão relativa à recondução, alteração ou 
suspensão das medidas adotadas em 
aplicação do presente regulamento que 
incidam sobre:

1. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, o mais 
tardar em 30 de junho de 2015, um 
relatório de avaliação intercalar e, o mais 
tardar em 30 de junho de 2018, um 
relatório de avaliação com vista a uma 
decisão relativa à recondução, alteração ou 
suspensão das medidas adotadas em 
aplicação do presente regulamento que 
incidam sobre:
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 35 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os representantes da Agência do GNSS 
Europeu e da Agência Espacial Europeia 
podem participar, na qualidade de 
observadores, nos trabalhos do comité, nas 
condições estabelecidas no seu 
regulamento interno.

4. Os representantes da Agência do GNSS 
Europeu e da Agência Espacial Europeia 
podem participar, na qualidade de 
observadores, nos trabalhos do comité, nas 
condições estabelecidas no seu 
regulamento interno. Se necessário, 
representantes do Serviço Europeu para a 
Ação Externa, da Agência Europeia de 
Defesa, do Parlamento Europeu ou 
peritos nacionais em assuntos de 
segurança e de defesa podem também ser 
convidados para os trabalhos do comité 
enquanto observadores.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão deve fornecer 
atempadamente ao Comité referido no 
n.º 1 toda a informação importante em 
relação aos programas.
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