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Pakeitimas 16

Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Taryba ne kartą nurodė, kad GALILEO 
programos pagrindu sukurta sistema yra 
civilinė sistema, kontroliuojama civilių, 
t. y. ji sukurta pagal civilinius standartus 
atsižvelgiant į civilių reikmes ir 
kontroliuojant Europos Sąjungos 
institucijoms.

(3) Taryba ne kartą nurodė, kad GALILEO 
programos pagrindu sukurta sistema yra 
civilinė sistema, kontroliuojama civilių, 
t. y. ji sukurta pagal civilinius standartus 
atsižvelgiant į civilių reikmes ir 
kontroliuojant Europos Sąjungos 
institucijoms. yra susirūpinęs dėl to, kad 
Komisija aiškiai nurodo, jog gynybos ir 
vidaus saugumo sektoriuose bus 
naudojama daugiausia PVI imtuvų ir kad 
visos valstybės narės, išskyrus Jungtinę 
Karalystę ir Vokietiją, planuoja taikyti 
PVI programas savo nacionaliniuose 
gynybos sektoriuose; apgailestauja dėl to, 
jog ir Taryba, ir Komisija daugelį metų 
neigė, kad PVI bus visų pirma 
naudojamos kariniams tikslams, tačiau 
dabar tai tampa realybe.

Or. en

Pagrindimas

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 
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seek to use PRS for defence and by far the most PRS receivers will be purchased by member 
states' armed forces.

Pakeitimas 17
Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Taryba ne kartą nurodė, kad GALILEO 
programos pagrindu sukurta sistema yra 
civilinė sistema, kontroliuojama civilių, 
t. y. ji sukurta pagal civilinius standartus 
atsižvelgiant į civilių reikmes ir 
kontroliuojant Europos Sąjungos 
institucijoms.

(3) Taryba ne kartą nurodė, kad GALILEO 
programos pagrindu sukurta sistema yra 
civilinė sistema, kontroliuojama civilių, 
t. y. ji sukurta pagal civilinius standartus 
atsižvelgiant į civilių reikmes ir 
kontroliuojant Europos Sąjungos 
institucijoms, taigi visa GALILEO 
programa, ypač PVI, neturi būti 
naudojamos kariniams tikslams, visų 
pirma ESGP misijoms ir veiksmams.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime pabrėžiamas civilinis GALILEO sistemos pobūdis ir draudžiama 
GALILEO/PVI naudoti katiniams tikslams.

Pakeitimas 18

Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3 b) Reikia pastebėti, kad pagal PVI 
sistemą teikiamos paslaugos gali būti 
reikšmingos įvairioms ginklų sistemoms, 
ypač kalbant apie navigaciją ir 
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orientavimą, taigi svarbu, kad Komisija, 
Taryba, Europos išorės veiksmų tarnyba 
ir ES valstybės narės laikytųsi 1967 m. 
Kosminės erdvės sutarties ir kad ES 
valstybės narės ir Europos išorės veiksmų 
tarnyba dėtų daugiau pastangų siekdamos 
galimos tarptautinių teisės aktų peržiūros 
arba, kitu atveju, naujos sutarties, kurioje 
būtų atsižvelgiama į technologijų 
pažangą, padarytą nuo septintojo 
dešimtmečio, ir veiksmingai užkertamas 
kelias ginklavimosi varžyboms kosmose.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 19

Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Iš visų Europos palydovinės 
navigacijos sistemos paslaugų PVI yra 
labiausiai apsaugota ir pati 
konfidencialiausia. Užsakovų labui būtina 
užtikrinti šios paslaugos tiekimą net ir 
sudėtingiausiomis krizės sąlygomis. 
Saugumo taisyklių pažeidimas naudojantis 
šia paslauga gali turėti pasekmių ne tik 

(4) Iš visų Europos palydovinės 
navigacijos sistemos paslaugų PVI yra 
labiausiai apsaugota ir pati 
konfidencialiausia. Užsakovų labui būtina 
užtikrinti šios paslaugos tiekimą net ir 
sudėtingiausiomis krizės sąlygomis. Tai 
įmanoma tik tuo atveju, jeigu bus galima 
techniškai užkirsti kelią tam, kad 
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susijusiam vartotojui, bet ir kitiems 
vartotojams. Siekiant užtikrinti Europos 
Sąjungos ir valstybių narių saugumą už 
PVI naudojimą ir valdymą bendrai 
atsakingos valstybės narės. Į tai 
atsižvelgiant PVI prieiga turi būti griežtai 
ribojama tam tikrų kategorijų vartotojams, 
kurie yra nuolatos stebimi.

pagrindiniai suinteresuotieji asmenys 
kosmoso ir navigacijos srityje, pavyzdžiui 
Jungtinės Amerikos Valstijos arba Kinijos 
Liaudies Respublika, galėtų pakeisti, 
sustabdyti ar net sunaikinti GALILEO 
programą arba jos sudedamąsias dalis.
Saugumo taisyklių pažeidimas naudojantis 
šia paslauga gali turėti pasekmių ne tik 
susijusiam vartotojui, bet ir kitiems 
vartotojams. Siekiant užtikrinti Europos 
Sąjungos ir valstybių narių saugumą už 
PVI naudojimą ir valdymą bendrai 
atsakingos valstybės narės. Į tai 
atsižvelgiant PVI prieiga turi būti griežtai 
ribojama tam tikrų kategorijų vartotojams, 
kurie yra nuolatos stebimi.

Or. en

Pagrindimas

Labai abejotina, ar ES turi politines ir technines galimybes užtikrinti paslaugų tęstinumą 
įvykus krizei, kadangi gerai žinoma, kad bent JAV turi galimybę stipriai blokuoti ES sistemos 
signalus.

Pakeitimas 20
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Apskritai Sąjunga ir valstybės narės turi 
stengtis užtikrinti GALILEO programos 
pagrindu sukurtos sistemos ir PVI 
technologijų bei įrangos saugumą ir 
apsaugą, siekdamos užkirsti kelią 
įgaliojimo neturintiems fiziniams arba 
juridiniams asmenims pasinaudoti PVI 
skleidžiamais signalais ir priešiškai tikslais 
panaudoti PVI prieš jas.

(8) Apskritai Sąjunga ir valstybės narės turi 
stengtis užtikrinti GALILEO programos 
pagrindu sukurtos sistemos ir PVI 
technologijų bei įrangos saugumą ir 
apsaugą, siekdamos užkirsti kelią 
įgaliojimo neturintiems fiziniams arba 
juridiniams asmenims pasinaudoti PVI 
skleidžiamais signalais ir priešiškai tikslais 
panaudoti PVI prieš jas. Taigi, reikėtų 
pradėti taikyti Europos stebėsenos 
sistemą.
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Or. ro

Pakeitimas 21
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Šiuo atžvilgiu svarbu, kad valstybės 
narės nustatytų sankcijas, taikomas už 
šiame sprendime išdėstytų prievolių 
nevykdymą, ir užtikrintų, kad jos būtų 
taikomos. Šios sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(9) Šiuo atžvilgiu svarbu, kad Komisija
nustatytų administracines priemones, 
taikomas už šiame sprendime išdėstytų 
prievolių nevykdymą, o valstybės narės 
nustatytų sankcijas, taikomas pažeidus 
nacionalines nuostatas, priimtas pagal šį 
sprendimą.  Valstybės narės užtikrina, kad 
šios sankcijos ir administracinės 
priemonės būtų taikomos. Bet kuriuo 
atveju, administracinės priemonės ir 
sankcijos turėtų būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. Pritaikius 
administracinę priemonę arba sankciją, 
nubaustam fiziniam ar juridiniam 
asmeniui turėtų būti užtikrinta teisė 
kreiptis apeliacine tvarka.

Or. en

Pakeitimas 22

Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Taryba taip pat raginama prisidėti 
valdant PVI – taikant 2004 m. liepos 12 d. 
Tarybos bendruosius veiksmus 
2004/552/BUSP dėl Europos palydovinės 
radijo navigacinės sistemos, turinčios 
įtakos Europos Sąjungos saugumui, 

(12) Taryba taip pat raginama prisidėti 
valdant PVI – taikant 2004 m. liepos 12 d. 
Tarybos bendruosius veiksmus 
2004/552/BUSP dėl Europos palydovinės 
radijo navigacinės sistemos, turinčios 
įtakos Europos Sąjungos saugumui, 
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veikimo aspektų8 ir patvirtinant 
tarptautinius susitarimus, kuriais ne ES 
šalims arba tarptautinėms organizacijoms 
leidžiama naudotis PVI.

veikimo aspektų8 ir patvirtinant 
tarptautinius susitarimus, kuriais ne ES 
šalims arba tarptautinėms organizacijoms 
leidžiama naudotis PVI. Reikia pažymėti, 
kad saugumo valdymo klausimas lieka 
neaiškus tuo atveju, jei priešiška valstybė 
ar nevalstybinis veikėjas netikėtai užpultų 
Europos Sąjungą, jos valstybes nares arba 
šalis partneres, kurios naudojasi PVI arba 
kitomis GALILEO sistemos paslaugomis. 
Bendrieji veiksmai2004/552/BUSP turėtų 
būti iš dalies pakeisti siekiant išsamiau 
reglamentuoti tai, ar netikėtai kilus 
grėsmei Komisijos pirmininko 
pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis 
įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo 
politikai turi teisę vienašališkai nuspręsti 
sustabdyti paslaugos teikimą arba labai jį 
pakeisti.

Or. en

Pagrindimas

Bendruosiuose veiksmuose 2004/552/CFSP nurodytos sprendimų priėmimų procedūros 
netinkamos, kai yra tokia padėtis, kai sprendimą reikia priimti nedelsiant. Veiksmų gali tekti 
imtis nedelsiant tuo atveju, jeigu priešiška valstybė ar nevalstybinis veikėjas pavogtą imtuvą 
naudotų tam, kad valdytų raketą masinio naikinimo ginklų nešėją arba bent vadinamąją 
nešvarią bombą.

Pakeitimas 23
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Dėl imtuvų gamybos ir saugumo, 
laikantis saugumo reikalavimų ši užduotis 
gali būti patikėta tik valstybei narei,
turinčiai PVI prieigą, arba turinčios PVI
prieigą valstybės narės teritorijoje 
įsisteigusioms įmonėms. Be to, imtuvus 
gaminanti įmonė turi iš anksto gauti 

(13) Dėl imtuvų gamybos ir saugumo, 
laikantis saugumo reikalavimų ši užduotis
gali būti patikėta tik valstybei narei, kuri 
paskyrė kompetentingą PVI instituciją, 
arba PVI instituciją paskyrusios valstybės 
narės teritorijoje įsisteigusioms įmonėms.
Be to, imtuvus gaminanti įmonė turi iš 
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Europos GNSS agentūros, įsteigtos 
Reglamentu (EB) Nr. xxx/201099, 
įgaliojimą ir atitikti joje įkurtos atitiktį 
patvirtinančios institucijos nustatytas 
taisykles. Kompetentingos PVI institucijos 
turi užtikrinti nuolatinę šios atitikties 
institucijos nurodytų atitikties standartų ir 
su minimaliais bendraisiais standartais 
susijusių konkrečių techninių reikalavimų 
laikymosi priežiūrą.

anksto gauti Europos GNSS agentūros, 
įsteigtos Reglamentu (EB) Nr. xxx/201099, 
įgaliojimą ir atitikti joje įkurtos atitiktį 
patvirtinančios institucijos nustatytas 
taisykles. Kompetentingos PVI institucijos 
turi užtikrinti nuolatinę šios atitikties 
institucijos nurodytų atitikties standartų ir 
su minimaliais bendraisiais standartais 
susijusių konkrečių techninių reikalavimų 
laikymosi priežiūrą.

Or. en

Pakeitimas 24

Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 7 dalies 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– šalis, kuri nėra valstybė narė, arba 
tarptautinė organizacija atitinka visus 
aštuonis kriterijus, numatytus 2008 m. 
gruodžio 8 d. Tarybos bendrojoje 
pozicijoje 2008/944/BUSP, nustatančioje 
bendrąsias taisykles, reglamentuojančias 
karinių technologijų ir įrangos eksporto 
kontrolę1, ir
___________
1 OL L 335, 2008 12 13, p. 99.

Or. en

Pagrindimas

GALILEO programos technologijų ir jos elementų, naudojamų PVI, eksportas turi būti 
atliekamas griežtai laikantis aštuonių kriterijų, numatytų, vadinamajame, ES elgesio kodekse 
ginklų eksporto srityje, kadangi PVI atlieka labai svarbų vaidmenį daugelyje sudėtingos 
ginkluotės sistemų.
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Pakeitimas 25
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 7 dalies 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– šalis, kuri nėra valstybė narė, arba 
tarptautinė organizacija vadovaujasi 
demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumo 
bei nedalomumo, religinių apeigų 
apsaugos, pagarbos žmogaus orumui, 
lygybės ir solidarumo principais ir laikosi 
Jungtinių Tautų Chartijos ir tarptautinės 
teisės principų.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad šalys, kurios nėra valstybės narės, arba tarptautinės organizacijos galėtų 
naudotis PVI tik tuo atveju, jeigu jos laikosi Europos Sąjungos sutarties V dalies I skyriaus 
nuostatomis pagrįstų pagrindinių principų, kadangi PVI neturėtų netinkamai naudotis tos 
šalys, kurios nėra valstybės narės ir kuriose yra represiniai, totalitariniai ar autoritariniai 
režimai.

Pakeitimas 26
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Paaiškėjus, kad su PVI susiję duomenys 
buvo atskleisti tretiesiems asmenims, 
kuriems nesuteiktas įgaliojimas gauti 
tokius duomenis, Komisija pradeda 
tyrimą, praneša Tarybai ir Parlamentui 
apie tyrimo rezultatus ir imasi reikiamų 
priemonių, siekdama ištaisyti neteisėto
atskleidimo pasekmes.

3. Paaiškėjus, kad su PVI susiję duomenys 
buvo atskleisti tretiesiems asmenims, 
kuriems nesuteiktas įgaliojimas gauti 
tokius duomenis, Komisija imasi tinkamų 
priemonių ir užtikrina, kad pažeidimas 
nebūtų tęsiamas; Komisija: 

(a) informuoja įslaptintos informacijos 
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rengėją;

(b) įvertina žalą, kurią galima padaryti ES 
ar valstybių narių interesams;

(c) imasi atitinkamų priemonių, kad būtų 
užkirstas kelias pažeidimui pasikartoti; 
taip pat
(d) informuoja atitinkamas institucijas 
apie atliktus veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 27
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sankcijos Sankcijos ir administracinės priemonės

Or. en

Pakeitimas 28
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato nacionalinių 
nuostatų, priimtų pagal šį sprendimą, 
pažeidimų atvejais taikomas sankcijas.
Sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios.

Valstybės narės nustato nacionalinių 
nuostatų, priimtų pagal šį sprendimą, 
pažeidimų atvejais taikomas sankcijas ir 
administracines priemones.

Or. en
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Pagrindimas

Valstybės narės turi teisę iš anksto numatyti ne tik sankcijas pagal baudžiamąją teisę, bet ir 
administracinio pobūdžio priemones. 

Pakeitimas 29
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato, kokios administracinės 
priemonės taikomos tais atvejais, kai PVI 
dalyviai pažeidžia šios direktyvos 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 30
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šalių, kurios nėra valstybės narės, arba 
tarptautinių organizacijų atveju 2 
straipsnio 7 dalyje nurodytame susitarime 
nustatoma, kokios sankcijos ir 
administracinės priemonės taikomos 
pažeidus nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu prie sankcijų, numatytų šalims, kurios nėra valstybės narės, ir tarptautinėms 
organizacijoms, taip pat numatomos administracinės priemonės. 
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Pakeitimas 31
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sankcijos ir administracinės priemonės 
yra veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Jeigu kyla pavojus sistemai, 
gali būti panaikintas prieigos leidimas. 
Pritaikius sankciją arba administracinę 
priemonę, nubaustam fiziniam ar 
juridiniam asmeniui užtikrinama teisė 
kreiptis apeliacine tvarka.

Or. en

Pakeitimas 32
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. PVI užsakovas gali skirti Europos GNSS 
agentūrą, valdančią Reglamento (EB) 
Nr. 683/2008 16 straipsnio a dalies 
ii punkte nurodytą saugumo centrą, 
kompetentinga PVI institucija.

4. PVI užsakovas gali skirti Europos GNSS 
agentūrą, valdančią Reglamento (EB) 
Nr. 683/2008 16 straipsnio a dalies 
ii punkte nurodytą saugumo centrą, 
kompetentinga PVI institucija. Europos 
GNSS agentūra veikia kaip 
kompetentinga Tarybos, Komisijos ir 
Europos Sąjungos agentūrų PVI 
institucija.

Or. en

Pakeitimas 33
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 7 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Kompetentingos PVI institucijos dėl 
to, kaip laikomasi bendrų minimalių 
standartų, nuolat atsiskaito Komisijai ir 
Europos GNSS agentūrai.

Or. en

Pakeitimas 34
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. Komisija su Europos GNSS agentūros 
pagalba užtikrina, kad kiekvienais metais 
Parlamentui ir Tarybai būtų atsiskaitoma 
dėl to, kaip kompetentingos PVI 
institucijos laikosi bendrų minimalių 
standartų.

Or. en

Pakeitimas 35
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jei kompetentinga PVI institucija 
nesilaiko bendrų minimalių standartų, 
Komisija gali pareikalauti, kad institucija 
naudotųsi Europos GNSS agentūros 
techninėmis priemonėmis.

Pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. cs
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Pagrindimas

Šis pakaitimas svarbus tik vertimui į čekų kalbą.

Pakeitimas 36
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. PVI naudojanti valstybė narė gali pati 
gaminti PVI imtuvus ir susijusius saugumo 
modulius arba patikėti tai įmonėms, 
įsisteigusioms PVI naudojančios valstybės 
narės teritorijoje. Taryba ir Komisija gali 
patikėti PVI naudojančiai valstybei narei 
arba įmonėms, įsisteigusioms PVI
naudojančios valstybės narės teritorijoje, 
gaminti PVI imtuvus ir susijusius saugumo 
modulius.

1. Kompetentingą PVI instituciją 
paskyrusi valstybė narė gali pati gaminti 
PVI imtuvus ir susijusius saugumo 
modulius arba patikėti tai įmonėms, 
įsisteigusioms PVI instituciją skyrusios
valstybės narės teritorijoje. Taryba ir 
Komisija gali patikėti kompetentingą PVI
instituciją paskyrusiai valstybei narei arba 
įmonėms, įsisteigusioms kompetentingą
PVI instituciją paskyrusios valstybės narės 
teritorijoje, gaminti PVI imtuvus ir 
susijusius saugumo modulius.

Or. en

Pakeitimas 37
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atitikties agentūra, atsakinga už Europos 
navigacijos palydovų sistemas, gali bet 
kuriuo metu atšaukti pirmoje pastraipoje 
nurodytam subjektui suteiktą leidimą 
gaminti PVI imtuvus ir susijusius saugumo 
modulius, jei paaiškėja, kad nebuvo 
laikomasi trečioje pastraipoje nurodytų 
priemonių.

5. Atitikties agentūra, atsakinga už Europos 
navigacijos palydovų sistemas, gali bet 
kuriuo metu atšaukti pirmoje pastraipoje 
nurodytam subjektui suteiktą leidimą 
gaminti PVI imtuvus ir susijusius saugumo 
modulius, jei paaiškėja, kad nebuvo 
laikomasi trečioje pastraipoje nurodytų 
priemonių. Sprendimą panaikinti leidimą 
galima skųsti apeliacine tvarka. Tuo 
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atveju, jei kyla pavojus sistemai dėl 
ankstesnių, dabartinių ar galimų 1 dalyje 
paminėtų asmenų veiksmų, sprendimą 
nagrinėjant apeliacine tvarka jo vykdymas 
nestabdomas.

Or. en

Pagrindimas

Laikantis standartinių Europos teisės principų labai svarbu, kad visi apkaltinti fiziniai ir 
juridiniai asmenys turėtų teisę kreiptis apeliacine tvarka dėl sprendimo panaikinti leidimą, 
tačiau saugumo tikslais, kreipimasis apeliacine tvarka neturėtų stabdyti apskųstojo sprendimo 
vykdymo.

Pakeitimas 38
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Sistemos ir moduliai turi būti 
lankstūs, kad atitiktų vis augančius 
poreikius.

Or. ro

Pakeitimas 39
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne ES šalis, kurios teritorijoje įkurta 
referencinė stotis su PVI įranga ir sudaranti 
pagal GALILEO programą nustatytos 
sistemos dalį nėra laikoma PVI užsakove 
remiantis vien šiuo faktu. Komisija drauge 
su ne ES šalimi nustato išsamias 
referencinių stočių su PVI įranga įkūrimo 

Ne ES šalis, kurios teritorijoje įkurta 
referencinė stotis su PVI įranga ir sudaranti 
pagal GALILEO programą nustatytos 
sistemos dalį nėra laikoma PVI užsakove 
remiantis vien šiuo faktu. Komisija drauge 
su ne ES šalimi nustato išsamias 
referencinių stočių su PVI įranga įkūrimo 
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ir veikimo taisykles. ir veikimo taisykles. Šiose išsamiose 
taisyklėse atitinkamoms Europos 
institucijoms kontrolės tikslais suteikiama 
prieiga prie referencinės stoties.

Or. en

Pagrindimas

Europos kontrolės institucijos turi turėti užtikrintą teisę kreiptis į referencines stotis šalyse, 
kurios nėra valstybės narės, ir atlikti jų kontrolę.

Pakeitimas 40
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Finansavimas

Komisija su valstybių narių pagalba 
pasiūlo tinkamą PVI finansavimo modelį. 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ataskaitą apie finansų struktūrą. 
Ataskaitoje tiksliai numatoma, kaip bus 
padengtos PVI sąnaudos.

Or. en

Pakeitimas 41
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11b straipsnis
Konsultacijos ir įgaliojimų perdavimas
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Komisija sukuria tokias sąlygas, kad 
Europos GNSS agentūra per kuo 
trumpesnį laiką būtų įtraukta į sprendimų 
dėl PVI priėmimo procesą. Prireikus 
Komisija konsultuojasi su Europos GNSS 
agentūra visais klausimais, susijusiais su 
PVI, ir kuo greičiau Europos GNSS 
agentūrai perduoda įgaliojimus, 
susijusius su PVI, tačiau tik tais atvejais, 
kai Europos GNSS agentūrai gali šiuos 
įgaliojimus veiksmingai įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 42
Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas ir Taryba 
prieštaravimą dėl deleguoto teisės akto gali 
pareikšti per du mėnesius nuo pranešimo 
dienos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
vienam mėnesiui.

1. Europos Parlamentas ir Taryba 
prieštaravimą dėl deleguoto teisės akto gali 
pareikšti per du mėnesius nuo pranešimo 
dienos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviems mėnesiams.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime pataisomas laikotarpis, per kurį Parlamentas ir Taryba gali pareikšti 
prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto, vadovaujantis laikotarpiu, kuriam buvo pritarta 
antrojo svarstymo dėl išorės veiksmų finansinių priemonių metu.

Pakeitimas 43
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 6 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei nustatomas PVI saugumui įtaką 
darantis įvykis, kaip antai imtuvo 
praradimas arba vagystė, ypač svarbu, kad 
kiekviena kompetentinga PVI institucija 
taiko įvykio nustatymo ir ištaisymo 
priemones ir praneša apie įvykį saugumo 
centrui.

Pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 44
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei nustatomas PVI saugumui įtaką 
darantis įvykis, kaip antai imtuvo 
praradimas arba vagystė, ypač svarbu, kad 
kiekviena kompetentinga PVI institucija 
taiko įvykio nustatymo ir ištaisymo 
priemones ir praneša apie įvykį saugumo 
centrui.

Pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. cs

Pagrindimas

Šis pakaitimas svarbus tik vertimui į čekų kalbą.

[Vertėjo į anglų kalbą pastaba: Komisijos pasiūlymo vertime į čekų kalbą 6 punkte prieš 
pirmąjį terminą „įvykis“ vartojamas žodis „netyčinis“.] Atsižvelgiant į tai, kad vagystė, kuri 
yra tyčinis nusikaltimas, taip pat minima įvykių sąraše, terminas „įvykis“ [arba čekiškai 
„netyčinis įvykis“ netinkamas. Taip pat atsižvelgiant į tekstus kitomis kalbomis reikėtų vartoti 
labiau tinkamą terminą, kuris derėtų prie teisinio teksto ir apimtų tiek tyčines, tiek netyčines 
veikas.
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