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Pozměňovací návrh 16

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Rada opakovaně uvedla, že systém 
vytvořený na základě programu Galileo je 
systém civilní pod civilní kontrolou, tj. 
prováděný podle civilních standardů na 
základě civilních požadavků a pod 
kontrolou institucí Unie.

(3) Rada opakovaně uvedla, že systém 
vytvořený na základě programu Galileo je 
systém civilní pod civilní kontrolou, tj. 
prováděný podle civilních standardů na 
základě civilních požadavků a pod 
kontrolou institucí Unie. Vyjadřuje 
znepokojení nad skutečností, že Evropská 
komise nyní uvádí, že obranný sektor
bude kapacitu přijímačů PRS využívat 
zdaleka nejvíce a že všechny členské státy 
kromě Spojeného království a Německa 
mají v plánu využívat PRS v rámci svých 
vnitrostátních obranných sektorů; 
vyjadřuje politování nad tím, že jak Rada, 
tak Komise po mnoho let popíraly 
převážně vojenské využití PRS, které se 
však nyní stává skutečností.

Or. en

Odůvodnění

Since the late 90ies the European Commission communicated to the Council, European 
Parliament and the wider public, that Galileo and its different services is designed for purely 
civilian use. In its 2000 Communication the Commission stated that “Galileo is a non-
military programme. Its coverage is global and it provides three services” (page 40). Also in 
the context of Public Regulated Services the 2000 Commission Communication remained 
silent: “Of particular concern are applications intended for air and sea navigation, the 
management and regulation of road and rail traffic, the emergency services, road tolls, 
controlled access to towns and cities, transport of dangerous substances, carriage and 
monitoring of dangerous persons, humanitarian operations and, lastly, the registration of 
black boxes” (page 13).In 2011, the Commission continued to promote the idea that Galileo 
is designed for “civil use” (page 2). But from Commission document COM(2010) 550 final 
and the charts on pages 6 and 7 it now becomes clear that military use is the dominant 
element within PRS and that, with the exception of two member states all European nations 
seek to use PRS for defence and by far the most PRS receivers will be purchased by member 
states' armed forces.
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Pozměňovací návrh 17
Sabine Lösing

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Rada opakovaně uvedla, že systém 
vytvořený na základě programu Galileo je 
systém civilní pod civilní kontrolou, tj. 
prováděný podle civilních standardů na 
základě civilních požadavků a pod 
kontrolou institucí Unie.

(3) Rada opakovaně uvedla, že systém 
vytvořený na základě programu Galileo je 
systém civilní pod civilní kontrolou, tj. 
prováděný podle civilních standardů na 
základě civilních požadavků a pod 
kontrolou institucí Evropské unie, proto 
systém Galileo a zejména PRS nesmí být 
používány pro vojenské účely, a to platí 
obzvláště pro mise a operace EBOP.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podtrhuje civilní charakter systému Galileo a vylučuje vojenské 
využití Galilea/PRS.

Pozměňovací návrh 18

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Je nezbytné poznamenat, že služby 
nabízené v rámci PRS mohou hrát 
významnou roli pro různé zbraňové 
systémy, zejména pokud jde o navigaci a 
navádění, a proto je důležité, aby 
Evropská komise, Rada, Evropská služba 
pro vnější činnost a členské státy EU 
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jednaly v souladu se smlouvou o 
kosmickém prostoru z roku 1967 a aby 
členské státy EU a Evropská služba pro 
vnější činnost zvýšily své úsilí zaměřené 
na případnou revizi mezinárodního 
právního rámce nebo na novou smlouvu, 
která zohlední technologický vývoj, 
k němuž došlo od 60. let dvacátého století, 
a účinně zabrání závodům ve zbrojení v 
kosmickém prostoru.

Or. en

Odůvodnění

Considering  that PRS will mainly be used by member states' armed forces as stated in 
COM(2010) 550 final pages 6 and 7, PRS and the Galileo program need to be put in the 
perspective of the 1967 Outer Space Treaty as satellites and receivers may play a part in 
complex weapons systems. The EU should not follow the examples of the USA, Russia and 
China, all of which possess satellite based weapons systems or are in the process of creating 
such capabilities and contribute to an arms race in the outer space, which is not in 
accordance with the spirit of the 1967 Treaty. Moreover, the EU should play a part in the 
creation of an international legal instrument that addresses current technical developments 
and prevents the further militarisation of space.

Pozměňovací návrh 19

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) PRS je z různých služeb nabízených 
evropskými systémy družicové navigace 
službou, která je zároveň nejvíce 
zabezpečená a nejvíce citlivá. Musí 
odběratelům zajišťovat nepřetržitost služby 
i v nejvážnějších krizových situacích. 
Důsledky porušení bezpečnostních pravidel 
při používání této služby nejsou omezeny 
na příslušného uživatele, ale potenciálně se 
vztahují i na jiné uživatele. Používání a 

(4) PRS je z různých služeb nabízených 
evropskými systémy družicové navigace 
službou, která je zároveň nejvíce 
zabezpečená a nejvíce citlivá. Musí 
odběratelům zajišťovat nepřetržitost služby 
i v nejvážnějších krizových situacích. To je 
možné jen tehdy, lze-li technicky zabránit 
tomu, aby žádná kosmická či navigační 
velmoc, jako jsou Spojené státy americké 
nebo Čínská lidová republika, nemohla 
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řízení PRS tak spadají do společné 
odpovědnosti členských států za 
bezpečnost Evropské unie i za jejich 
vlastní bezpečnost. V tomto kontextu musí 
být přístup k PRS jasně omezený na určité 
kategorie uživatelů, kteří jsou pod stálou 
kontrolou.

systém Galileo nebo jeho části změnit, 
narušit nebo dokonce zničit. Důsledky 
porušení bezpečnostních pravidel při 
používání této služby nejsou omezeny na 
příslušného uživatele, ale potenciálně se 
vztahují i na jiné uživatele. Používání a 
řízení PRS tak spadají do společné 
odpovědnosti členských států za 
bezpečnost Evropské unie i za jejich 
vlastní bezpečnost. V tomto kontextu musí 
být přístup k PRS jasně omezený na určité 
kategorie uživatelů, kteří jsou pod stálou 
kontrolou.

Or. en

Odůvodnění

Je značně sporné, zda EU disponuje politickými a technickými prostředky, kterými by mohla 
zajistit nepřetržitost služby za všech krizových situací, protože je velmi dobře známo, že 
přinejmenším USA mohou závažným způsobem zablokovat signály systému EU.

Pozměňovací návrh 20
Petru Constantin Luhan

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Obecně musí Unie a členské státy 
udělat vše pro to, aby zajistily bezpečnost 
a zabezpečení systému vytvořeného na 
základě programu Galileo a technologií 
a vybavení PRS, aby se předešlo používání 
signálů vysílaných pro PRS 
neoprávněnými fyzickými nebo 
právnickými osobami a aby se zabránilo 
nepřátelskému použití PRS proti nim.

(8) Obecně musí Unie a členské státy 
udělat vše pro to, aby zajistily bezpečnost 
a zabezpečení systému vytvořeného na 
základě programu Galileo a technologií 
a vybavení PRS, aby se předešlo používání 
signálů vysílaných pro PRS 
neoprávněnými fyzickými nebo 
právnickými osobami a aby se zabránilo 
nepřátelskému použití PRS proti nim. Je 
proto nezbytné zavést evropský 
monitorovací systém.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 21
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V tomto ohledu je třeba, aby členské 
státy stanovily režim sankcí uplatněných
v případě nedodržení povinností 
vyplývajících z tohoto rozhodnutí a aby 
dbaly na dodržování těchto sankcí. Tyto
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující.

(9) V tomto ohledu je třeba, aby Komise 
stanovila systém správních opatření, jež 
budou uplatněna v případě nedodržení 
povinností vyplývajících z tohoto 
rozhodnutí, a aby členské státy stanovily, 
jaké sankce se uplatní v případě porušení 
vnitrostátních ustanovení přijatých na 
základě tohoto rozhodnutí. Členské státy 
dbají na uplatňování těchto sankcí a 
správních opatření. Tato správní opatření 
a sankce musí v každém případě být 
účinné, přiměřené a odrazující. V případě 
uplatnění správních opatření nebo sankcí 
je nezbytné zaručit právo obviněné osoby 
či subjektu na odvolání. 

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Rada by rovněž mohla hrát určitou 
úlohu v řízení PRS prostřednictvím jednak 
uplatnění společné akce Rady 
2004/552/SZBP ze dne 12. července 2004 
o aspektech provozu Evropského 
družicového navigačního systému majících 
dopad na bezpečnost Evropské unie8 , 
jednak schválením mezinárodních dohod 
opravňujících třetí země nebo mezinárodní 
organizace k přístupu k PRS.

(12) Rada by rovněž mohla hrát určitou 
úlohu v řízení PRS prostřednictvím jednak 
uplatnění společné akce Rady 
2004/552/SZBP ze dne 12. července 2004 
o aspektech provozu Evropského 
družicového navigačního systému majících 
dopad na bezpečnost Evropské unie8, 
jednak schválením mezinárodních dohod 
opravňujících třetí země nebo mezinárodní 
organizace k přístupu k PRS. Je třeba 
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poznamenat, že je zde dosud nevyjasněná 
otázka, kdo se ujímá řízení v oblasti 
ochrany v případě, že na Evropskou unii, 
její členské státy nebo partnerské země 
využívající PRS nebo jiné služby 
související se systémem Galileo 
bezprostředně zaútočí nepřátelský stát 
nebo nestátní subjekt. Je nezbytné změnit 
společnou akci 2004/552/SZBP tak, aby 
v ní bylo přesněji stanoveno, zda vysoký 
představitel Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku / místopředseda 
Komise má v případě bezprostředního 
ohrožení právo přerušit nebo významným 
způsobem upravit poskytování této služby, 
aniž by takovéto opatření s někým 
konzultoval.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodovací postupy stanovené ve společné akci 2004/552/SZBP nejsou vhodné pro situace, 
které vyžadují okamžitý zásah. Okamžitého zásahu by mohlo být zapotřebí v případě, že určitý 
nepřátelský stát nebo nestátní subjekt využije zcizeného přijímače k navádění rakety nesoucí 
zbraň hromadného ničení nebo přinejmenším tzv. „špinavou bombu“.

Pozměňovací návrh 23
Anneli Jäätteenmäki

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Co se týče výroby a zabezpečení 
přijímačů, bezpečnostní požadavky 
vyžadují, aby byl tento úkol svěřen pouze 
členskému státu, který využívá PRS nebo 
podnikům sídlícím na území členského 
státu, který využívá PRS. Subjekt 
vyrábějící přijímače musí být předem řádně 
schválen evropskou agenturou GNSS, 
stanovenou nařízením (ES) č. xxx/20109 a 
musí se podrobit pravidlům definovaným 

(13) Co se týče výroby a zabezpečení 
přijímačů, bezpečnostní požadavky 
vyžadují, aby byl tento úkol svěřen pouze 
členskému státu, který určil odpovědný 
úřad PRS, nebo podnikům sídlícím na 
území členského státu, který určil 
odpovědný úřad PRS. Subjekt vyrábějící 
přijímače musí být předem řádně schválen 
evropskou agenturou GNSS, stanovenou 
nařízením (ES) č. xxx/20109 a musí se 
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akreditačním orgánem založeným v rámci 
této agentury. Odpovědné úřady PRS mají 
za úkol trvale kontrolovat jak dodržování 
akreditačních norem vydaných tímto 
akreditačním orgánem, tak zvláštních 
technických požadavků vyplývajících z 
minimálních společných norem.

podrobit pravidlům definovaným 
akreditačním orgánem založeným v rámci 
této agentury. Odpovědné úřady PRS mají 
za úkol trvale kontrolovat jak dodržování 
akreditačních norem vydaných tímto
akreditačním orgánem, tak zvláštních 
technických požadavků vyplývajících z 
minimálních společných norem.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 7 – odrážka 1 a (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– třetí země nebo mezinárodní organizace 
dodržuje všech osm kritérií Kodexu 
chování EU o vývozu zbraní stanovených 
ve společném postoji Rady 
2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, 
kterým se stanoví společná pravidla pro 
kontrolu vývozu vojenských technologií a 
vojenského materiálu1, a
___________
1 Úř. věst L 335, 13.12.2008, s. 99.

Or. en

Odůvodnění

Vývoz technologií a součástí systému Galileo, které umožňují využívání PRS, by měl být v 
přísném souladu s osmi kritérii tzv. kodexu chování pro vývoz zbraní, neboť služby PRS 
mohou sehrát významnou roli u mnoha složitých systémů zbraní.
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Pozměňovací návrh 25
Zuzana Roithová

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 7 – odrážka 2 a (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– třetí země nebo mezinárodní organizace 
dodržuje zásady demokracie, právního 
státu, univerzálnosti a nedělitelnosti 
lidských práv a základních svobod, 
zaručuje ochranu náboženského vyznání, 
projevuje úctu k lidské důstojnosti a 
dodržuje zásady rovnosti a solidarity, ale 
také zásady Charty Organizace spojených 
národů a mezinárodního práva.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby služeb PRS mohly využívat třetí země nebo mezinárodní organizace 
pouze tehdy, dodržují-li hlavní zásady vycházející z ustanovení kapitoly 1 hlavy V Smlouvy o 
Evropské unii, neboť by nemělo dojít k tomu, aby těchto služeb zneužily třetí země 
s represivními, totalitními nebo autoritářskými režimy.

Pozměňovací návrh 26
Anneli Jäätteenmäki

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se ukáže, že údaje týkající se PRS 
byly vyzrazeny třetím osobám, které 
nejsou oprávněny je znát, Komise provede 
šetření, informuje Radu a Parlament o 
výsledcích svých šetření a přijme příslušná 
opatření k nápravě důsledků tohoto 
neoprávněného šíření.

3. Pokud se ukáže, že údaje týkající se PRS 
byly vyzrazeny třetím osobám, které 
nejsou oprávněny je znát, Komise přijme 
příslušná opatření, kterými zajistí 
ukončení neoprávněného šíření údajů, a

a) informuje původce,
b) posoudí možnou škodu z hlediska 
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zájmů EU a členských států,
c) přijme příslušná opatření, která zabrání 
opakování události, a dále
d) oznámí přijatá opatření příslušným 
orgánům.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sankce Sankce a správní opatření

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Zuzana Roithová

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví režim sankcí za
porušení vnitrostátních ustanovení 
přijatých na základě tohoto rozhodnutí.
Sankce jsou účinné, přiměřené a 
odstrašující.

Členské státy stanoví režim sankcí a 
správních opatření uplatňovaných při
porušení vnitrostátních ustanovení 
přijatých na základě tohoto rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly být oprávněny předem stanovit nejen sankce vycházející z trestního 
práva, ale také opatření správního charakteru.
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Pozměňovací návrh 29
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Návrh rozhodnutí
Čl. 5. – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví správní opatření, která se 
uplatňují v případě, že některý z uživatelů 
PRS poruší ustanovení tohoto rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Zuzana Roithová

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 b – odst. 1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o třetí země či mezinárodní 
organizace, budou sankce a správní 
opatření v případě porušení z jejich strany 
uplatňovány na základě dohody uvedené v 
čl. 2 odst. 7.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se doplňuje důležitý prvek správních opatření, která se budou 
vedle sankcí uplatňovat u dohod s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi.

Pozměňovací návrh 31
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 c (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto sankce a správní opatření musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Ohrožení 
bezpečnosti systému může vést k odnětí 
oprávnění k přístupu. V případě uplatnění 
sankcí nebo správních opatření je 
nezbytné zaručit právo obviněné osoby či 
subjektu na odvolání. 

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Zuzana Roithová

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jakožto provozovatel bezpečnostního 
střediska uvedeného v čl. 16 písm. a) bod ii 
nařízení (ES) č. 683/2008 (dále 
„bezpečnostní středisko“) může být 
evropská agentura GNSS odběratelem PRS 
jmenována jako odpovědný úřad PRS.

4. Jakožto provozovatel bezpečnostního 
střediska uvedeného v čl. 16 písm. a) bod ii 
nařízení (ES) č. 683/2008 (dále 
„bezpečnostní středisko“) může být 
evropská agentura GNSS odběratelem PRS 
jmenována jako odpovědný úřad PRS.
Evropská agentura GNSS jedná jako 
jmenovaný odpovědný úřad PRS pro 
Radu, Komisi a agentury Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Zuzana Roithová

Návrh rozhodnutí
Čl. 6. – odst. 7 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Odpovědný úřad PRS předkládá 
pravidelně zprávy o dodržování 
minimálních společných standardů 
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Komisi a evropské agentuře GNSS.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Zuzana Roithová

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 b – odst. 7 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Komise za pomoci evropské agentury 
GNSS každý rok předkládá Parlamentu a 
Radě zprávu o dodržování minimálních 
společných standardů odpovědnými úřady 
PRS.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Zuzana Roithová

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Pokud se odpovědný úřad PRS nepodřídí 
minimálním společným normám, může 
Komise požadovat, aby tento úřad použil 
technické prostředky evropské agentury 
GNSS.

8. Pokud se odpovědný úřad PRS nepodřídí 
minimálním společným standardům, může 
Komise požadovat, aby tento úřad použil 
technické zdroje evropské agentury GNSS.

(Tato změna platí pro celý text.)

Or. cs

Odůvodnění

Tato změna se týká pouze českého překladu.
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Pozměňovací návrh 36
Anneli Jäätteenmäki

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát, který využívá PRS, 
může buď sám zajistit, nebo pověřit 
podniky sídlící na území některého 
členského státu, který využívá PRS, 
výrobou přijímačů PRS a přidružených 
bezpečnostních modulů. Rada nebo 
Komise mohou pověřit členský stát, který 
využívá PRS nebo podniky sídlící na území 
členského státu, který využívá PRS, 
výrobou přijímačů PRS a přidružených 
bezpečnostních modulů.

1. Každý členský stát, který jmenoval 
odpovědný úřad PRS, může buď sám 
zajistit, nebo pověřit podniky sídlící na 
území některého členského státu, který 
jmenoval odpovědný úřad PRS, výrobou 
přijímačů PRS a přidružených 
bezpečnostních modulů. Rada nebo 
Komise mohou pověřit členský stát, který 
jmenoval odpovědný úřad PRS, nebo 
podniky sídlící na území členského státu, 
který jmenoval odpovědný úřad PRS, 
výrobou přijímačů PRS a přidružených 
bezpečnostních modulů.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Zuzana Roithová

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akreditační úřad pro bezpečnost 
evropských systémů družicové navigace 
může kdykoli subjektu uvedenému v 
odstavci 1 odebrat povolení, které mu 
udělil k výrobě přijímačů PRS a 
přidružených bezpečnostní modulů, pokud 
se ukáže, že opatření uvedená v odstavci 3 
nebyla dodržena.

5. Akreditační úřad pro bezpečnost 
evropských systémů družicové navigace 
může kdykoli subjektu uvedenému v 
odstavci 1 odebrat povolení, které mu 
udělil k výrobě přijímačů PRS a 
přidružených bezpečnostní modulů, pokud 
se ukáže, že opatření uvedená v odstavci 3 
nebyla dodržena. Proti tomuto rozhodnutí 
o odebrání povolení lze podat odvolání. 
V případě ohrožení bezpečnosti systému 
na základě předchozího, stávajícího či 
potenciálního jednání subjektu uvedeného 
v odstavci 1 nemá odvolání odkladný 
účinek.
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Or. en

Odůvodnění

V souladu se standardními zásadami evropského práva je nezbytné zajistit, aby měla každá 
obviněná osoba či subjekt právo na odvolání proti rozhodnutí o odebrání povolení, avšak 
odvolací řízení by nemělo mít odkladný účinek v případě ohrožení bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 38
Petru Constantin Luhan

Návrh rozhodnutí
Čl. 8. – odst. 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a Tyto systémy a moduly musí být 
flexibilní, aby odpovídaly neustále se 
zvyšujícím potřebám.

Or. ro

Pozměňovací návrh 39
Zuzana Roithová

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Třetí země, na jejímž území je instalována 
referenční stanice obsahující vybavení PRS 
a patřící do systému vytvořeného na 
základě programu Galileo, není pouze na 
základě této skutečnosti pokládána za 
odběratele PRS. Komise s těmito třetími 
zeměmi stanoví podmínky umístění a 
fungování referenční stanice obsahující 
vybavení PRS.

Třetí země, na jejímž území je instalována 
referenční stanice obsahující vybavení PRS 
a patřící do systému vytvořeného na 
základě programu Galileo, není pouze na 
základě této skutečnosti pokládána za 
odběratele PRS. Komise s těmito třetími 
zeměmi stanoví podmínky umístění a 
fungování referenční stanice obsahující 
vybavení PRS. Tyto podmínky zahrnují 
umožnění přístupu k referenční stanici za 
účelem kontroly pro příslušné evropské 
orgány.

Or. en
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Odůvodnění

Evropské kontrolní orgány by měly mít zaručený přístup k referenčním stanicím v třetích 
zemích za účelem kontroly.

Pozměňovací návrh 40
Zuzana Roithová

Návrh rozhodnutí
Článek 11 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Financování

Komise za pomoci členských států 
navrhne řádný model financování PRS. 
Komise předloží zprávu o finančním 
rámci Evropskému parlamentu a Radě. 
V této zprávě se podrobně uvedou přesné 
údaje o způsobu pokrytí nákladů 
spojených s PRS.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Zuzana Roithová

Návrh rozhodnutí
Článek 11 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11b
Konzultace a přenesení pravomocí

Komise vytvoří podmínky pro to, aby se 
evropská agentura GNSS mohla co 
nejdříve zapojit do rozhodovacího procesu 
ohledně PRS. Komise v případě potřeby 
konzultuje s evropskou agenturou GNSS 
ohledně veškerých záležitostí spojených 
s PRS, a jakmile to bude možné, přenese 
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pravomoci související s PRS na evropskou 
agenturu GNSS, avšak pouze tehdy, lze-li 
tyto pravomoci tímto způsobem účinně 
vykonávat.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Sabine Lösing

Návrh rozhodnutí
Čl. 14 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament a Rada mohou proti 
aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlužuje o jeden měsíc.

1. Evropský parlament a Rada mohou proti 
aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlužuje o dva měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se prodlužuje lhůta, během níž musí Evropský parlament a 
Rada vyslovit námitky proti aktům v přenesené pravomoci, v podobě schválené v druhém čtení 
o vnějších finančních nástrojích.

Pozměňovací návrh 43
Zuzana Roithová

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud se odpovědný úřad PRS dozví o 
neúmyslném incidentu narušujícím
bezpečnost PRS, jako je krádež nebo ztráta 
základního přijímače, použije prostředky 
umožňující zjistit a napravit takový 
incident a oznámit ho bezpečnostnímu 

6. Pokud se odpovědný úřad PRS dozví o 
události narušující bezpečnost PRS, jako
je krádež nebo ztráta základního přijímače, 
použije prostředky umožňující zjistit a 
napravit takovou událost a oznámit ji
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středisku. bezpečnostnímu středisku.

Or. en

Odůvodnění

Vyjádření „událost“ je konzistentnější se zbylým legislativním textem a zahrnuje úmyslné i 
neúmyslné jednání.

Pozměňovací návrh 44
Zuzana Roithová

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud se odpovědný úřad PRS dozví o 
neúmyslném incidentu narušujícím
bezpečnost PRS, jako je krádež nebo ztráta 
základního přijímače, použije prostředky 
umožňující zjistit a napravit takový 
incident a oznámit ho bezpečnostnímu 
středisku.

6. Pokud se odpovědný úřad PRS dozví o 
události narušující bezpečnost PRS, jako 
je krádež nebo ztráta základního přijímače, 
použije prostředky umožňující zjistit a 
napravit takovou událost a oznámit ji
bezpečnostnímu středisku.

Or. cs

Odůvodnění

Tato změna se týká pouze českého překladu.
"Neúmyslný" incident je vzhledem k tomu, že ve výčtu incidentů je zařazena i krádež, která je 
úmyslným trestným činem, nevhodné vyjádření. Proto je i vzhledem k dalším jazykovým 
verzím vhodnější použít termín událost, který je konzistentní s ostatním legislativním textem a 
zahrnuje úmyslné i neúmyslné jednání.


