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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Programele europene de navigație prin satelit – create sub egida programelor Galileo și 
EGNOS – sunt proiecte emblematice ale Uniunii Europene. Ele sunt gestionate de Uniune, 
scopul lor fiind acela de a asigura independența strategică și autonomia, atât pentru Uniune, 
cât și pentru statele sale membre, în special în domeniul navigației și poziționării globale. 

Actuala dependență a Europei de sistemul GPS, localizat în Statele Unite, a fost încă de la 
început un argument de bază pentru proiectul Galileo. În perioade de pace și în condiții 
normale, această dependență este mai puțin problematică, dar, în perioade de criză și în 
situații de urgență, este vital ca forțele de securitate și personalul auxiliar să aibă la dispoziție 
un sistem fiabil sub controlul europenilor, aducând astfel o valoare adăugată în contextul 
gestionării crizelor în Uniunea Europeană și în statele sale membre.

Programul Galileo are aspecte politice, operaționale, industriale și tehnologice, având în plus 
un potențial în domeniul securității și apărării. Obiectivele și avantajele oferite de sistemul 
Galileo în domeniul securității sunt legate în primul rând de poziționare și navigație, de 
serviciile de căutare și salvare (SAR) și de misiunile și operațiunile PSAC. Raportorul 
consideră că aceste din urmă aspecte ar trebui abordate de o manieră mai aprofundată în 
propunerea Comisiei Europene, considerând că trebuie ținut cont de dubla utilizare a acestei 
capacități. 

În plus, costul programului Galileo a fost estimat la circa 20 de miliarde de euro în total, cea 
mai mare parte a acestei sume fiind deja cheltuită. De aceea, raportorul recomandă Uniunii și 
statelor membre să utilizeze la maximum potențialul acestui sistem. Utilizarea potențialului de 
securitate al sistemului ar trebui să fie opțională pentru statele membre, care ar trebui să 
decidă dacă să utilizeze sau nu sistemul în acest mod. Unele state pot decide să nu îl utilizeze, 
însă multe state au semnalat deja dorința lor de a folosi acest aspect al sistemului. Ar trebui să 
intre în sarcina legiuitorului să le ofere acestor state îndrumare și posibilitatea de a face acest 
lucru. Totuși, în ceea ce privește Uniunea și programele sale, raportorul este de părere că 
utilizarea la maximum a capacităților și potențialului oferit de Galileo ar trebui să fie 
obligatorie. Raportorul susține transparența în această privință, fiind evident faptul că 
sistemele europene de navigație prin satelit vor fi folosite de forțele europene de securitate, 
inclusiv de forțele armate.

Sistemul Galileo ar trebui să fie controlat de administrația civilă. Cu toate acestea, raportorul 
consideră convenabil să existe mai multe sinergii între sectorul civil și cel militar și să se
îmbunătățească coordonarea între diferitele programe. Se mai pune întrebarea: cum ar trebui 
să fie gestionat sistemul în mod optim, astfel încât independența acestuia să fie garantată în 
situații de criză și de urgență. În acest context, este important să se aibă în vedere 
învățămintele trase în urma experiențelor precum conflictul din Libia la planificarea 
viitoarelor sisteme de navigație prin satelit. Un sistem de administrare și control comun va 
aduce beneficii considerabile. În această perspectivă, ar trebui luată în calcul posibilitatea de a 
conecta sistemele de navigație prin satelit la nivel de expertiză la Serviciul European de 
Acțiune Externă în concordanță cu rolul și mandantul acestui serviciu.

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul Galileo vizează punerea în 
funcțiune și operarea primei infrastructuri 
de radionavigație și de poziționare prin 
satelit concepută special în scopuri civile. 
Sistemul realizat în cadrul programului 
Galileo este complet independent de alte 
sisteme existente sau care ar putea fi 
create.

(2) Programul Galileo vizează punerea în 
funcțiune și operarea primei infrastructuri 
de radionavigație și de poziționare prin 
satelit concepută special în scopuri civile, 
care poate fi utilizată de o varietate de 
actori, state și agenții europene. După 
cum au evidențiat Parlamentul European 
și Consiliul în 2007, sistemul realizat în 
cadrul programului Galileo funcționează
complet independent de alte sisteme 
existente sau care ar putea fi create, 
contribuind, astfel, la autonomia 
strategică a Uniunii.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Uniunea admite că, prin definiție, 
nicio politică spațială nu poate fi adoptată 
separat de alți actori relevanți din spațiu. 
Cooperarea la nivel internațional 
reprezintă o parte esențială a programului 
Galileo, iar Comisia, în colaborare cu 
Agenția Spațială Europeană (ASE) și cu 
Serviciul European de Acțiune Externă 
(SEAE), ar trebui să continue să poarte 
dialoguri privind spațiul cu parteneri 
strategici și cu puteri emergente din 
domeniul spațial.

Amendamentul 3
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Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Consiliul a subliniat, în Concluziile 
sale din 1 decembrie 2011 referitoare la 
politica europeană de securitate și 
apărare comună, necesitatea din ce în ce 
mai acută ca Uniunea Europeană să 
devină un actor mai capabil, consecvent și 
strategic la nivel global, reiterând 
necesitatea permanentă de a elabora o 
abordare cuprinzătoare, precum și 
importanța politicii de securitate și
apărare comune (PSAC), care trebuie 
susținută prin capacități suficiente și 
adecvate în ceea ce privește personalul, 
resursele și sprijinul analitic în materie de 
informații. În plus, Consiliul a salutat 
angajamentele asumate de statele membre 
în cadrul unor proiecte concrete specifice, 
facilitate de Agenția Europeană pentru 
Apărare (AEA) în domeniile următoare: 
informații, supraveghere și recunoaștere, 
inclusiv cunoașterea situației spațiale și 
comunicații prin satelit în domeniul 
militar, și a afirmat că așteaptă cu interes 
definirea cât mai rapidă a acestor 
proiecte, precum și dezvoltarea altor 
proiecte de reunire pe baza unor inițiative 
actuale precum supravegherea maritimă 
și comunicațiile prin satelit. 

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) În Rezoluția celui de-al șaptelea 
Consiliu Spațiu din 25 noiembrie 2010, 
Consiliul a invitat Comisia Europeană, 
Consiliul European, în colaborare cu 
AEA, statele membre și Agenția Spațială 
Europeană (ASE), să caute modalități de 
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susținere a necesităților prezente și 
viitoare privind capacitățile pentru 
gestionarea crizelor printr-un acces 
eficient în ceea ce privește costurile la 
resurse și servicii spațiale solide, sigure și 
dinamice (care să integreze comunicațiile 
globale prin satelit, observarea 
Pământului, poziționarea în timp și 
spațiu), exploatând pe deplin sinergiile cu 
dublă utilizare, după caz. În consecință, 
acesta a salutat faptul că Centrul pentru 
Sateliți al UE (EUSC) acordă din ce în ce 
mai mult sprijin misiunilor și 
operațiunilor UE și a recomandat crearea 
mecanismelor adecvate de creștere a 
eficienței modului în care EUSC pune la 
dispoziția misiunilor și a operațiunilor UE 
servicii și de înlesnire a accesului la 
imagistica programelor naționale. În plus, 
Consiliul a recunoscut dependența tot mai 
mare a economiei și a politicilor 
europene, în special a politicii externe și 
de securitate comune, de resursele 
spațiale și natura critică a 
infrastructurilor spațiale pentru un proces 
european autonom de luare a deciziilor, 
precum și nevoia de a defini și de a 
introduce măsuri adecvate pentru a 
monitoriza și proteja aceste resurse, 
inclusiv la începutul dezvoltării acestora.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Programele aflate într-un stadiu avansat 
de dezvoltare și conducând la sisteme în 
fază de operare trebuie să se bazeze pe un 
temei juridic specific, capabil să răspundă 
nevoilor acestora, în special în ceea ce 
privește guvernanța, și să satisfacă cerința 
bunei gestiuni financiare.

(5) Programele aflate într-un stadiu avansat 
de dezvoltare și conducând la sisteme în 
fază de operare trebuie să se bazeze pe un 
temei juridic specific, capabil să răspundă 
nevoilor acestora, în special în ceea ce 
privește guvernanța, participarea și 
utilizarea reciproce, precum și securitatea 
sistemelor și să satisfacă cerința bunei 
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gestiuni financiare.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sistemele constituite în cadrul 
programelor europene de radionavigație 
prin satelit sunt infrastructuri create ca 
rețele transeuropene, a căror utilizare 
depășește cu mult frontierele naționale ale 
statelor membre. În plus, serviciile oferite 
prin intermediul acestor sisteme contribuie 
în special la dezvoltarea unor rețele 
transeuropene în domeniul infrastructurilor 
de transport, al telecomunicațiilor și al 
energiei.

(6) Sistemele constituite în cadrul 
programelor europene de radionavigație 
prin satelit sunt infrastructuri create ca 
rețele transeuropene, a căror utilizare 
depășește cu mult frontierele naționale ale 
statelor membre. În plus, serviciile oferite 
prin intermediul acestor sisteme contribuie 
în special la dezvoltarea unor rețele 
transeuropene în domeniul infrastructurilor 
de transport, al telecomunicațiilor și al 
energiei. Ar trebui încurajată utilizarea 
acestor servicii de către Uniune și statele 
membre și în alte domenii, precum poliția, 
gestionarea frontierelor, gestionarea 
crizelor și apărarea, dând, astfel, un 
imbold mai puternic cooperării dintre 
sectorul civil și cel militar.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Având în vedere utilizarea într-o 
măsură tot mai mare a radionavigației prin 
satelit în multiple domenii de activitate, 
întreruperea furnizării serviciilor este de 
natură să antreneze pierderi importante în 
societățile contemporane. În plus, dată 
fiind dimensiunea strategică a acestora, 
sistemele de radionavigație prin satelit sunt 
infrastructuri sensibile, susceptibile a fi, în 
special, supuse unei utilizări abuzive.
Elementele menționate anterior pot afecta 

(8) Având în vedere utilizarea într-o 
măsură tot mai mare a radionavigației prin 
satelit în multiple domenii de activitate, 
întreruperea furnizării serviciilor este de 
natură să antreneze pierderi importante în 
societățile contemporane. Atât programul 
Galileo, cât și programul EGNOS 
contribuie în mod considerabil la 
independența și autonomia strategică a 
Uniunii. În plus, dată fiind dimensiunea 
strategică a acestora, sistemele de 
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securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre. Prin urmare, este necesar să se 
țină cont de cerințele de securitate la 
proiectarea, punerea în funcțiune și 
operarea infrastructurilor care decurg din 
programele Galileo și EGNOS.

radionavigație prin satelit sunt 
infrastructuri sensibile, susceptibile a fi, în 
special, supuse unei utilizări abuzive de 
către actori guvernamentali și 
neguvernamentali. Elementele menționate 
anterior pot afecta securitatea Uniunii, a 
statelor sale membre și a cetățenilor 
acesteia. Prin urmare, este necesar să se 
țină cont de cerințele de securitate la 
proiectarea, punerea în funcțiune și 
operarea infrastructurilor care decurg din 
programele Galileo și EGNOS, în 
conformitate cu practicile standard 
asupra cărora au căzut de acord toți 
operatorii din sistem. Ar trebui dezvoltate 
capacități la nivelul statelor membre, 
precum și în cadrul politicii de securitate 
și de apărare comune (PSAC), pentru a 
preveni atacurile de tip „spoofing” și/sau 
bruiajele semnalului criptat al serviciului 
public reglementat (PRS) și pentru a 
asigura securitatea infrastructurilor 
critice. Prin urmare, Comisia și Consiliul 
ar trebui să creeze condițiile de securitate 
procedurale pentru a asigura limitarea 
geografică sau întreruperea serviciului 
deschis în vederea împiedicării unei 
utilizări abuzive.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În scopul optimizării utilizării 
serviciilor oferite, sistemele, rețelele și 
serviciile care decurg din programele 
Galileo și EGNOS ar trebui să fie 
compatibile și interoperabile între ele și, în 
măsura posibilului, cu alte sisteme de 
radionavigație prin satelit, precum și cu 
mijloace convenționale de radionavigație.

(11) În scopul optimizării utilizării 
serviciilor oferite, sistemele, rețelele și 
serviciile care decurg din programele 
Galileo și EGNOS ar trebui să fie 
compatibile și interoperabile între ele și, în 
măsura posibilului, cu alte sisteme de 
radionavigație prin satelit, precum și cu 
mijloace convenționale de radionavigație.
Interoperabilitatea ar trebui să respecte 
obiectivul privind independența strategică 
a sistemelor.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Deoarece Uniunea asigură, în 
principiu, totalitatea finanțării programelor, 
este necesar să se prevadă că aceasta 
deține proprietatea tuturor activelor 
corporale și necorporale constituite sau 
dezvoltate în cadrul acestor programe. 
Pentru respectarea deplină a drepturilor 
fundamentale în materie de proprietate, 
este necesar să se stabilească aranjamentele 
necesare cu proprietarii existenți, în special 
pentru părțile esențiale ale infrastructurilor 
și securitatea acestora. Pentru a facilita 
adoptarea radionavigației prin satelit de 
către piețe este necesar să se asigure că 
părțile terțe pot dispune de o utilizare 
optimă, în special în ceea ce privește 
drepturile de proprietate intelectuală 
decurgând din programe și aparținând 
Uniunii, în special pe plan economic și 
social.

(12) Deoarece Uniunea asigură, în 
principiu, totalitatea finanțării programelor,
guvernanța și operarea GNSS-ului 
european ar trebui să rămână sub control 
civil în cadrul Uniuni și ar trebui să se 
prevadă ca aceasta să dețină toate activele 
corporale și necorporale constituite sau 
dezvoltate în cadrul acestor programe. 
Pentru respectarea deplină a drepturilor 
fundamentale în materie de proprietate, 
este necesar să se stabilească aranjamentele 
necesare cu proprietarii existenți, în special 
pentru părțile esențiale ale infrastructurilor 
și securitatea acestora. Pentru a facilita 
adoptarea radionavigației prin satelit de 
către piețe este necesar să se asigure că 
părțile terțe pot dispune de o utilizare 
optimă, în special în ceea ce privește 
drepturile de proprietate intelectuală 
decurgând din programe și aparținând 
Uniunii, în special pe plan economic și 
social.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Galileo este primul sistem civil de 
poziționare complet. Cu toate acestea, 
anumite servicii ale programului Galileo, 
în special PRS, au o dublă utilizare și pot 
fi folosite și în scopuri și în cadrul 
aplicațiilor de securitate și apărare în 
statele membre și în sprijinul misiunilor 
PSAC, inclusiv al operațiunilor de 
gestionare a situațiilor de criză și al 
operațiunilor umanitare. În cazul 
aplicării clauzelor Uniunii privind 
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solidaritatea și asistența reciprocă, 
Galileo va avea un rol central, astfel cum
se prevede la articolul 222 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și, 
respectiv, la articolul 42 alineatul (7) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Etapele de desfășurare și operare a 
programului Galileo și etapa de operare a 
programului EGNOS ar trebui, în 
principiu, să fie finanțate integral de către 
Uniune. Cu toate acestea, în conformitate 
cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 din 25 iunie 2002 privind 
regulamentul financiar aplicabil bugetului 
general al Comunităților Europene, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 
aduce programelor fonduri suplimentare 
sau o contribuție în natură, pe baza unor 
acorduri corespunzătoare, în vederea 
finanțării elementelor suplimentare a căror 
realizare o solicită, vizând, de exemplu, 
arhitectura sistemelor sau nevoi specifice 
legate de securitate. Țările terțe și 
organizațiile internaționale ar trebui, de 
asemenea, să poată contribui la programe.

(13) Etapele de desfășurare și operare a 
programului Galileo și etapa de operare a 
programului EGNOS ar trebui, în 
principiu, să fie finanțate integral de către 
Uniune. Cu toate acestea, în conformitate 
cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 din 25 iunie 2002 privind 
regulamentul financiar aplicabil bugetului 
general al Comunităților Europene, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 
aduce programelor fonduri suplimentare 
sau o contribuție în natură, pe baza unor 
acorduri corespunzătoare, în vederea 
finanțării elementelor suplimentare a căror 
realizare o solicită, vizând, de exemplu, 
arhitectura sistemelor sau nevoi specifice 
legate de securitate. Țările terțe și 
organizațiile internaționale ar trebui, de 
asemenea, să poată contribui la programe 
în așa măsură încât să nu fie afectată 
independența sistemului global de 
navigație prin satelit al Uniunii.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Ar trebui semnalat faptul că, în cadrul 
costurilor de investiții și de operare a 

(17) Ar trebui semnalat faptul că, în cadrul 
costurilor de investiții și de operare a 
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sistemelor evaluate pentru perioada 2014-
2020, nu sunt luate în calcul obligațiile 
financiare neprevăzute pe care Uniunea ar 
putea fi obligată să le suporte, în special 
cele legate de regimul răspunderii 
necontractuale, având în vedere caracterul 
public al proprietății sistemelor, în special 
pentru cazurile de forță majoră sau de 
cedare a sistemelor ca urmare a unor 
catastrofe. Aceste obligații fac obiectul 
unei analize specifice din partea Comisiei.

sistemelor evaluate pentru perioada 2014-
2020, nu sunt luate în calcul obligațiile 
financiare neprevăzute pe care Uniunea ar 
putea fi obligată să le suporte, în special 
cele legate de regimul răspunderii 
necontractuale, având în vedere caracterul 
public al proprietății sistemelor, în special 
pentru cazurile de forță majoră sau de 
cedare a sistemelor ca urmare a unor 
catastrofe. Aceste obligații fac obiectul 
unei analize specifice din partea Comisiei 
și vor fi comunicate Consiliului și 
Parlamentului European.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Responsabilitatea derulării 
programelor include, în special, 
responsabilitatea securității acestora, 
precum și responsabilitatea securității 
sistemelor și a funcționării acestora. Cu 
excepția cazului aplicării acțiunii comune 
2004/552/PESC din 12 iulie 2004 privind 
aspecte ale funcționării sistemului 
european de radionavigație prin satelit care 
aduc atingere securității Uniunii Europene, 
care ar putea fi adaptată, dacă este 
necesar, la evoluția programelor, la 
guvernanța acestora și la tratatul de la 
Lisabona, responsabilitatea în materie de 
securitate îi revine Comisiei, chiar dacă 
anumite sarcini legate de securitate îi sunt 
atribuite Agenției GNSS European. Mai 
precis, Comisiei îi revine sarcina de a 
institui mecanisme menite să asigure o 
coordonare corespunzătoare între diferitele 
entități responsabile pentru securitate.

(25)Responsabilitatea derulării 
programelor include, în special, 
responsabilitatea securității acestora, 
precum și responsabilitatea securității 
sistemelor și a funcționării acestora. Cu 
excepția cazului aplicării acțiunii comune 
2004/552/PESC din 12 iulie 2004 privind 
aspecte ale funcționării sistemului 
european de radionavigație prin satelit care 
aduc atingere securității Uniunii Europene, 
care trebuie neapărat adaptată la evoluția 
programelor, la guvernanța acestora și la 
tratatul de la Lisabona, responsabilitatea în 
materie de securitate îi revine Comisiei, 
chiar dacă anumite sarcini legate de 
securitate îi sunt atribuite Agenției GNSS 
European. Comisiei îi revine sarcina de a 
institui mecanisme menite să asigure o 
coordonare corespunzătoare între diferitele 
entități responsabile pentru securitate, sub 
autoritatea Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica 
de securitate.

Amendamentul 14
Propunere de regulament
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Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Este extrem de important să se 
revizuiască Acțiunea comună 
2004/552/PESC1, deoarece aceasta nu 
ține seama de intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona și anume de 
numirea Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru politica externă și de 
securitate, precum și de înființarea 
Serviciului European de Acțiune Externă 
(SEAE). Acțiunea comună 
2004/552/PESC descrie cazurile 
excepționale și urgente de pericol la 
adresa Uniunii sau a unui stat membru 
care decurg din operarea sau utilizarea 
sistemului, sau în cazul unei amenințări 
la adresa operării sistemului, în special ca 
urmare a unei crize la nivel internațional. 
Este nevoie să se clarifice rolul Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru politica 
externă și de securitate în conformitate cu 
procedura de urgență astfel cum se 
menționează la articolele 3 și 4 din 
Acțiunea comună 2004/552/PESC privind 
normele, procedurile și măsurile ce 
trebuie luate în cazul unui pericol la 
adresa securității Uniunii sau a unui stat 
membru, în special în cazul în care 
receptoarele PRS se pierd, sunt folosite în 
mod necorespunzător sau sunt 
compromise. O modificare a Acțiunii 
comune 2004/552/PESC ar trebui să țină 
seama și de competențele SEAE în 
domeniul avertizării timpurii, al 
cunoașterii situațiilor, al securității și al 
apărării.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 28a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Exporturile în afara Uniunii de 
echipamente sau tehnologie și software cu 
dublă utilizare legate de utilizarea PRS și 
de dezvoltarea și fabricarea PRS, 
indiferent dacă aceste echipamente, 
software sau tehnologie figurează sau nu 
în lista din anexa I la Regulamentul (CE) 
nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 
2009 de instituire a unui regim comunitar 
pentru controlul exporturilor, 
transferului, serviciilor de intermediere și 
tranzitului de produse cu dublă utilizare1, 
ar trebui să fie limitate numai la țările 
terțe care sunt autorizate corespunzător să 
acceseze PRS în temeiul unui acord 
internațional cu Uniunea. Lista Uniunii 
de produse supuse controlului se bazează 
pe listele produselor supuse controlului 
adoptate prin regimuri internaționale de 
control al exporturilor, precum 
Aranjamentul de la Wassenaar, Grupul 
Australia (GA) și Regimul de control al 
tehnologiei rachetelor (RCTR).
__________________
1 JO L 134, 29.5.2009, p. 1.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Serviciile oferite de Serviciul public 
reglementat (PRS) ar putea avea un rol 
important pentru diferite sisteme de arme, 
în special în ceea ce privește navigarea și 
ghidarea. Este, prin urmare, important ca 
Comisia, Consiliul, Serviciul European de 
Acțiune Externă (SEAE) și statele 
membre să acționeze în conformitate cu 
Tratatul privind spațiul cosmic din 1967 și 
ca statele membre și SEAE să-și 
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intensifice eforturile cu privire la posibila 
revizuire a cadrului juridic internațional 
sau, în mod alternativ, cu privire la un 
nou tratat sau cod care să țină seama de 
progresele tehnologice înregistrate din 
anii ’60 și care să împiedice în mod 
eficient o cursă a înarmării în spațiul 
cosmic. Uniunea ar trebui, de asemenea, 
să consolideze cadrul juridic creat prin 
Tratatul privind spațiul cosmic pentru a 
menține o funcționare pașnică și sigură a 
infrastructurii spațiale. Prin urmare, 
Uniunea ar trebui să-și consolideze 
capacitățile de a cunoaște situația spațială 
împreună cu partenerii săi în cadrul unui 
sistem multilateral de supraveghere 
spațială.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Având în vedere caracterul mondial al 
sistemelor, este esențial ca Uniunea să 
poată încheia acorduri cu țările terțe și 
organizațiile internaționale în cadrul 
programelor, în conformitate cu articolul 
218 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, pentru a garanta, în 
special, buna derulare a acestora, pentru a 
optimiza serviciile prestate față de cetățenii 
Uniunii și pentru a satisface nevoile țărilor 
terțe și ale organizațiilor internaționale. 
După caz, este, de asemenea, utilă 
adaptarea acordurilor existente la evoluțiile 
programelor. Cu ocazia pregătirii sau a 
punerii în aplicare a acestor acorduri, în 
limita sarcinilor care îi sunt conferite în 
cadrul prezentului regulament, Comisia 
poate apela la sprijinul Serviciului 
European de Acțiune Externă, al Agenției 
Spațiale Europene și al Agenției GNSS 
European.

(31)Având în vedere caracterul mondial al 
sistemelor, este esențial ca Uniunea să 
poată încheia acorduri cu țările terțe și 
organizațiile internaționale în cadrul
programelor, în conformitate cu articolul 
218 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, pentru a garanta, în 
special, buna derulare a acestora, pentru a 
optimiza serviciile prestate față de cetățenii 
Uniunii, pentru a asigura securitatea 
deplină a sistemului, pentru a reglementa 
regimul de venituri și pentru a satisface 
nevoile țărilor terțe și ale organizațiilor 
internaționale. După caz, este, de 
asemenea, utilă adaptarea acordurilor 
existente la evoluțiile programelor. Cu 
ocazia pregătirii sau a punerii în aplicare a 
acestor acorduri, în limita sarcinilor care îi 
sunt conferite în cadrul prezentului 
regulament, Comisia poate apela la 
sprijinul Serviciului European de Acțiune 
Externă, al Agenției Spațiale Europene și al 
Agenției GNSS European, ținând seama în 
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mod corespunzător de drepturile 
Parlamentului European conform 
articolului 218. În mod deosebit, aceste 
acorduri ar trebui să fie în concordanță 
cu interesele politicilor de securitate și 
apărare ale Uniunii și ale statelor 
membre. Aceasta ar trebui să țină seama 
și de natura sensibilă și strategică a unor 
servicii ale sistemului, precum PRS, 
asigurând astfel respectarea deplină a 
criteriilor și a orientărilor stabilite în 
Poziția comună 2008/944/PESC a 
Consiliului de definire a normelor 
comune care reglementează controlul 
exporturilor de tehnologie și echipament 
militar1 și în Regulamentul (CE) nr. 
428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de 
instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, 
serviciilor de intermediere și tranzitului de 
produse cu dublă utilizare.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) oferirea unui „serviciu public 
reglementat” (denumit „Public Regulated 
Service” sau PRS) rezervat utilizatorilor 
autorizați de guverne, pentru aplicațiile 
sensibile care necesită un nivel ridicat de 
continuitate a serviciului; acest serviciu 
utilizează semnale robuste și criptate.

(d) oferirea unui „serviciu public 
reglementat” (denumit „Public Regulated 
Service” sau PRS) rezervat utilizatorilor 
autorizați de guverne, îndeosebi pentru
aplicații cu conținut sensibil sau cu rol 
strategic care necesită un nivel ridicat de 
continuitate a serviciului; acest serviciu 
utilizează semnale robuste și criptate.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sistemele și operarea lor sunt sigure. (1) Sistemele și operarea lor sunt sigure, 
având în vedere implicațiile pentru 
interesele politicilor de securitate și 
apărare ale Uniunii și ale statelor 
membre.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) operarea centrului de securitate Galileo, 
în conformitate cu normele și cerințele 
prevăzute la articolul 14 alineatul (3), 
precum și cu instrucțiunile furnizate în 
temeiul Acțiunii comune 2004/552/PESC 
menționate la articolul 17;

(ii) operarea centrului de securitate Galileo, 
în conformitate cu normele și cerințele 
prevăzute la articolul 14, precum și cu 
instrucțiunile furnizate în temeiul Acțiunii 
comune 2004/552/PESC menționate la 
articolul 17, în curs de revizuire în 
prezent;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
 Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a 
Rolul Parlamentului European

Având în vedere competențele sale de 
control bugetar și activitatea sa tematică, 
Parlamentul European examinează, prin 
comisiile sale relevante, crearea, 
implementarea și operarea sistemului și 
este informat de organismele relevante cu 
privire la acest program la intervale 
regulate.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Utilizarea în scopuri de securitate și de 

apărare
(1) Agențiile care operează sistemul 
adoptă dispoziții speciale pentru operarea 
sistemelor de către statele membre, 
precum și de Uniune, din motive de 
securitate și de apărare, în ceea ce 
privește tehnologiile, sistemele de ghidare, 
precum și utilizarea în cadrul 
operațiunilor și al misiunilor, pentru a 
asigura securitatea acestui tip de utilizări.
(2) Comisia adoptă măsuri de securitate 
obligatorii pentru integritatea sistemului 
atunci când acesta este utilizat de actori 
din sectorul securității, în conformitate cu 
legislația în vigoare a Uniunii.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu adoptă măsuri 
susceptibile să afecteze buna funcționare a 
programelor, în special în ceea ce privește 
drepturile de proprietate intelectuală și în 
ceea ce privește continuitatea funcționării 
infrastructurilor.

(1) Statele membre nu adoptă măsuri 
susceptibile să afecteze buna funcționare a 
programelor, în special în ceea ce privește 
drepturile de proprietate intelectuală și în 
ceea ce privește continuitatea funcționării 
infrastructurilor sau care ar putea dăuna 
intereselor politicilor de securitate și 
apărare ale Uniunii și ale statelor 
membre.

Amendamentul 24



PE489.360v02-00 18/22 AD\908059RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre iau, în vederea 
asigurării autonomiei strategice a UE, 
toate măsurile necesare pentru ca actorii 
civili și militari din domeniul securității 
interne și externe să poată folosi pe deplin 
pe termen lung serviciul public 
reglementat și serviciul privind siguranța 
vieții din cadrul programului Galileo.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a asigura protecția 
infrastructurii spațiale a Uniunii. În 
special, statele membre susțin cadrul 
juridic privind spațiul cosmic și aderă la 
principiile Codului de conduită al UE 
privind activitățile în spațiul cosmic, 
inclusiv interzicerea contactelor 
dăunătoare cu obiecte spațiale, 
interzicerea acțiunilor în urma cărora se 
produc deșeuri spațiale, aderarea la 
orientările ONU privind eliminarea 
deșeurilor spațiale și elaborarea unor 
măsuri de creare a transparenței și a 
securității în spațiul cosmic.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea poate încheia acorduri cu țările 
terțe și organizațiile internaționale în cadrul 
programelor, inclusiv acorduri de 

Uniunea poate încheia acorduri cu țările 
terțe și organizațiile internaționale în cadrul 
programelor, inclusiv acorduri de 
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cooperare, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 218 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.

cooperare, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 218 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene. 
Orice formă de cooperare cu țări terțe ține 
cont de natura strategică a programelor, 
este în concordanță cu interesele 
politicilor de securitate și apărare ale 
Uniunii și ale statelor membre și respectă 
principiul reciprocității. Parlamentul 
European este consultat și/sau își dă 
aprobarea, după caz. 

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când negociază acorduri cu țări 
terțe sau când încheie acorduri cu țări 
terțe, Uniunea asigură respectarea 
deplină a criteriilor și a orientărilor 
stabilite în Poziția comună 
2008/944/PESC a Consiliului de definire 
a normelor comune care reglementează
controlul exporturilor de tehnologie și 
echipament militar1 și în Regulamentul 
(CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 
mai 2009 de instituire a unui regim 
comunitar pentru controlul exporturilor, 
transferului, serviciilor de intermediere și 
tranzitului de produse cu dublă utilizare2.
Uniunea susține cadrul juridic creat prin 
Tratatul privind spațiul cosmic pentru a 
menține o funcționare pașnică și sigură a 
infrastructurii spațiale. Prin urmare, 
Uniunea își consolidează capacitățile de a 
cunoaște situația spațială împreună cu 
partenerii săi în cadrul unui sistem 
multilateral de supraveghere spațială.
____________
1 JO L 335, 13.12.2008, p. 99.
2 JO L 134, 29.5.2009, p. 1.
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 29 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice formă de asistență tehnică respectă 
interesele politicilor de securitate și 
apărare ale Uniunii și ale statelor 
membre.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, cel târziu la 30 
iunie 2018, un raport de evaluare în 
vederea luării unei decizii privind 
reînnoirea, modificarea sau suspendarea 
măsurilor luate în temeiul prezentului 
regulament, care vizează:

(1) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, cel târziu la 30 
iunie 2015, un raport de evaluare 
intermediară și, cel târziu la 30 iunie 2018, 
un raport de evaluare în vederea luării unei 
decizii privind reînnoirea, modificarea sau 
suspendarea măsurilor luate în temeiul 
prezentului regulament, care vizează:

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Reprezentanții Agenției GNSS 
European și ai Agenției Spațiale Europene 
pot participa în calitate de observatori la 
lucrările comitetului în condițiile prevăzute 
de regulamentul de procedură al acestuia.

(4) Reprezentanții Agenției GNSS 
European și ai Agenției Spațiale Europene 
pot participa în calitate de observatori la 
lucrările comitetului în condițiile prevăzute 
de regulamentul de procedură al acestuia. 
Dacă este necesar, la lucrările comitetului 
pot participa, de asemenea, ca 
observatori, reprezentanți ai Serviciului 
European de Acțiune Externă, ai Agenției 
Europene de Apărare, ai Parlamentului 
European sau experți naționali în 
chestiuni de securitate și apărare.
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia oferă comitetului menționat 
la alineatul (1) toate informațiile 
relevante legate de programe, în timp util.
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