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Grozījums Nr. 16

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Padome ir vairākkārt norādījusi, ka 
sistēma, kas izveidota saskaņā ar Galileo 
programmu, ir civila sistēma, kas atrodas 
civilā kontrolē, t.i., tās īstenošana notiek 
saskaņā ar civilajiem standartiem, 
balstoties uz civilām prasībām un 
Savienības iestāžu kontrolē.

(3) Padome ir vairākkārt norādījusi, ka 
sistēma, kas izveidota saskaņā ar Galileo 
programmu, ir civila sistēma, kas atrodas 
civilā kontrolē, t.i., tās īstenošana notiek 
saskaņā ar civilajiem standartiem, 
balstoties uz civilām prasībām un 
Savienības iestāžu kontrolē. Ir nobažījies 
par to, ka Eiropas Komisija pašreiz 
norāda — aizsardzības nozare izmantos 
gandrīz lielāko daļu PRP uztvērēju un, 
izņemot Apvienoto Karalisti un Vāciju, 
visas dalībvalstis plāno PRP pielietošanu 
valsts aizsardzības nozarē; pauž nožēlu 
par to, ka Padome un Komisija daudzus 
gadus ir noliegušas, ka PRP galvenokārt 
tiks lietots militārām vajadzībām, bet kas 
tagad, šķiet, kļūst par realitāti.

Or. en

Pamatojums

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 
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states' armed forces.

Grozījums Nr. 17
Sabine Lösing

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Padome ir vairākkārt norādījusi, ka 
sistēma, kas izveidota saskaņā ar Galileo 
programmu, ir civila sistēma, kas atrodas 
civilā kontrolē, t.i., tās īstenošana notiek 
saskaņā ar civilajiem standartiem, 
balstoties uz civilām prasībām un 
Savienības iestāžu kontrolē.

(3) Padome ir vairākkārt norādījusi, ka 
sistēma, kas izveidota saskaņā ar Galileo 
programmu, ir civila sistēma, kas atrodas 
civilā kontrolē, t.i., tās īstenošana notiek 
saskaņā ar civilajiem standartiem, 
balstoties uz civilām prasībām un 
Savienības iestāžu kontrolē, un tālab 
Galileo sistēmu un jo īpaši PRP nedrīkst 
izmantot militāros nolūkos, jo īpaši EDAP 
paredzētajiem uzdevumiem un darbībām.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek uzsvērts Galileo sistēmas civilais raksturs un izslēgta Galileo 
programmas un PRP izmantošana militāriem mērķiem.

Grozījums Nr. 18

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3 b) Ir svarīgi norādīt, ka PRP 
piedāvātajiem pakalpojumiem varētu būt 
nozīmīga loma dažādās ieroču sistēmās, jo 
īpaši attiecībā uz navigāciju un vadību, un 
tādēļ ir svarīgi, lai Komisija, Padome, 
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Eiropas Ārējās darbības dienests un 
dalībvalstis rīkotos saskaņā ar 1967. gada 
Līgumu par Kosmosu un lai dalībvalstis 
un Eiropas Ārējās darbības dienests 
pastiprinātu centienus attiecībā uz 
iespējamo starptautiskā tiesiskā 
regulējuma pārskatīšanu vai attiecībā uz 
jaunu līgumu, kurā būtu ņemta vērā 
tehnoloģijas attīstība kopš 20. gadsimta 
sešdesmitajiem gadiem un kas efektīvi 
novērstu bruņošanās sacensību Kosmosā.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 19

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dažādo Eiropas satelītu 
radionavigācijas sistēmu piedāvāto 
pakalpojumu vidū PRP ir vienlaikus 
visaizsargātākais un jutīgākais 
pakalpojums. Tam dalībniekiem ir 
jānodrošina pakalpojuma nepārtrauktība 
pat viskritiskākajās krīzes situācijās. Sekas, 
ko izraisa drošības noteikumu pārkāpšana 
minētā pakalpojuma lietošanas laikā, skar 

(4) Dažādo Eiropas satelītu 
radionavigācijas sistēmu piedāvāto 
pakalpojumu vidū PRP ir vienlaikus 
visaizsargātākais un jutīgākais 
pakalpojums. Tam dalībniekiem ir 
jānodrošina pakalpojuma nepārtrauktība 
pat viskritiskākajās krīzes situācijās. Tas 
iespējams vienīgi tad, ja būtu tehniski 
iespējams nepieļaut, ka galvenās 
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ne tikai konkrēto lietotāju, bet var ietekmēt 
arī citus lietotājus. Tāpēc, lietojot un 
pārvaldot PRP, dalībvalstīm ir jāuzņemas 
kopēja atbildība par Eiropas Savienības un 
pašu dalībvalstu drošību. Šajā kontekstā 
piekļuve PRP ir pieļaujama tikai noteiktām 
lietotāju grupām, kas tiek pastāvīgi 
uzraudzītas.

iesaistītās puses šajā nozarē, piemēram, 
Amerikas Savienotās Valstis un Ķīnas 
Tautas Republika, var pārveidot, traucēt 
vai pat iznīcināt Galileo vai tās 
komponentus. Sekas, ko izraisa drošības 
noteikumu pārkāpšana minētā pakalpojuma 
lietošanas laikā, skar ne tikai konkrēto 
lietotāju, bet var ietekmēt arī citus 
lietotājus. Tāpēc, lietojot un pārvaldot 
PRP, dalībvalstīm ir jāuzņemas kopēja 
atbildība par Eiropas Savienības un pašu 
dalībvalstu drošību. Šajā kontekstā 
piekļuve PRP ir pieļaujama tikai noteiktām 
lietotāju grupām, kas tiek pastāvīgi 
uzraudzītas.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti apšaubāmi vai ES spēj politiski un tehniski nodrošināt „pakalpojumu nepārtrauktību” 
jebkurā krīzes situācijā, jo ir labi zināms, ka vismaz ASV spēj nopietni bloķēt ES sistēmas 
signālus.

Grozījums Nr. 20
Petru Constantin Luhan

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Kopumā Eiropas Savienībai un 
dalībvalstīm ir jādara viss iespējamais, lai 
garantētu gan ar Galileo programmu 
izveidotās sistēmas, gan PRP tehnoloģiju 
un iekārtu drošumu un drošību, lai 
nepieļautu, ka PRP raidīto signālu izmanto 
nepilnvarotas fiziskās vai juridiskās 
personas, un kavētu ļaunprātīgu PRP 
izmantošanu pret tām.

(8) Kopumā Eiropas Savienībai un 
dalībvalstīm ir jādara viss iespējamais, lai 
garantētu gan ar Galileo programmu 
izveidotās sistēmas, gan PRP tehnoloģiju 
un iekārtu drošumu un drošību, lai 
nepieļautu, ka PRP raidīto signālu izmanto 
nepilnvarotas fiziskās vai juridiskās 
personas, un kavētu ļaunprātīgu PRP 
izmantošanu pret tām. Tālab būtu jāievieš 
Eiropas uzraudzības sistēma.

Or. ro
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Grozījums Nr. 21
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šajā saistībā dalībvalstīm ir jānosaka
piemērojamo sankciju sistēma gadījumā, 
ja netiek ievēroti saskaņā ar šo lēmumu 
noteiktie pienākumi, un tām ir jāuzrauga 
minēto sankciju piemērošana. Sankcijām 
jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām.

(9) Šajā saistībā Komisija nosaka 
piemērojamo administratīvo pasākumu 
sistēmu gadījumā, ja netiek ievēroti 
saskaņā ar šo lēmumu noteiktie pienākumi, 
kamēr dalībvalstis nosaka, kādas 
sankcijas ir piemērojamas, ja ir pārkāpti 
valsts tiesību aktos paredzētie noteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar šo lēmumu.
Dalībvalstīm jāuzrauga minēto sankciju un 
administratīvo pasākumu piemērošana. 
Jebkurā gadījumā administratīvajiem 
pasākumiem un sankcijām jābūt 
efektīvām, samērīgām un preventīvām. Ja 
tiek noteikti administratīvi pasākumi vai 
sankcijas, būtu jāgarantē, ka attiecīgajai 
personai vai struktūrai ir tiesības tos 
pārsūdzēt.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Arī Padome tiek aicināta iesaistīties 
PRP pārvaldībā, piemērojot Padomes 
2004. gada 12. jūlija Vienoto 
rīcību 2004/552/KĀDP par Eiropas 
Pavadoņu radionavigācijas sistēmas 
darbības aspektiem8, kas ietekmē Eiropas 

(12) Arī Padome tiek aicināta iesaistīties 
PRP pārvaldībā, piemērojot Padomes 
2004. gada 12. jūlija Vienoto 
rīcību 2004/552/KĀDP par Eiropas 
Pavadoņu radionavigācijas sistēmas 
darbības aspektiem8, kas ietekmē Eiropas 
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Savienības drošību, no vienas puses, un 
apstiprinot starptautiskus nolīgumus, kas 
pilnvaro trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju izmantot PRP, no otras puses.

Savienības drošību, no vienas puses, un 
apstiprinot starptautiskus nolīgumus, kas 
pilnvaro trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju izmantot PRP, no otras puses.
Jānorāda, ka nav skaidra drošības 
pārvaldība nelabvēlīga valsts vai 
nevalstiska dalībnieka tieša uzbrukuma 
gadījumā Savienībai, dalībvalstīm vai 
partnervalstīm, kas lieto PRP vai citus 
Galileo pakalpojumus. Ir nepieciešams 
pārveidot Vienoto rīcību 2004/552/KĀDP, 
lai precizētu jautājumu par to, vai 
Augstajam pārstāvim ārpolitikas un 
drošības politikas jomā un Komisijas 
priekšsēdētāja vietniekam tieša 
apdraudējuma gadījumā ir tiesības 
pārtraukt vai ievērojami mainīt 
pakalpojumu bez papildu apspriešanas.

Or. en

Pamatojums

Vienotajā rīcībā 2004/552/KĀDP paredzētās lēmumu pieņemšanas procedūras nav 
piemērotas situācijām, kurās nepieciešama tūlītēja rīcība. Tūlītēja rīcība varētu būt 
nepieciešama gadījumā, ja kāda naidīga valsts vai nevalstisks dalībnieks lieto zagtu uztvērēju 
masveida iznīcināšanas ieroču raķešu vai kaut vai tā dēvētās „radioaktīvās bumbas” 
maršruta vadībai.

Grozījums Nr. 23
Anneli Jäätteenmäki

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Attiecībā uz uztvērēju ražošanu un 
drošību saskaņā ar drošības prasībām šo 
uzdevumu var uzticēt tikai dalībvalstij, kas 
izmanto PRP, vai uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī, kas izmanto
PRP. Turklāt struktūrai, kas ražo 
uztvērējus, iepriekš ir jāsaņem attiecīgs 
pilnvarojums Eiropas GNSS aģentūrā, kas 

(13) Attiecībā uz uztvērēju ražošanu un 
drošību saskaņā ar drošības prasībām šo 
uzdevumu var uzticēt tikai dalībvalstij, kas 
izraudzījusies atbildīgo PRP iestādi, vai 
uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību 
dalībvalstī, kura izraudzījusies atbildīgo
PRP iestādi. Turklāt struktūrai, kas ražo 
uztvērējus, iepriekš ir jāsaņem attiecīgs 
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izveidota saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. xxx/20109, un jāievēro šīs aģentūras 
ietvaros izveidotās apstiprināšanas iestādes 
izstrādātie noteikumi. Atbildīgo PRP 
iestāžu pienākums ir pastāvīgi kontrolēt 
gan apstiprināšanas standartu ievērošanu, 
kurus izdevusi minētā apstiprināšanas 
iestāde, gan īpašas tehniskās prasības, kas 
izriet no kopējiem minimuma standartiem.

pilnvarojums Eiropas GNSS aģentūrā, kas 
izveidota saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. xxx/20109, un jāievēro šīs aģentūras 
ietvaros izveidotās apstiprināšanas iestādes 
izstrādātie noteikumi. Atbildīgo PRP 
iestāžu pienākums ir pastāvīgi kontrolēt 
gan apstiprināšanas standartu ievērošanu, 
kurus izdevusi minētā apstiprināšanas 
iestāde, gan īpašas tehniskās prasības, kas 
izriet no kopējiem minimuma standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Reinhard Bütikofer Zaļo/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 7. punkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Trešā valsts vai starptautiska 
organizācija ievēro visus astoņus 
kritērijus, kas noteikti Padomes 2008. 
gada 8. decembra Kopējās nostājas 
2008/944/KĀDP, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus, kas reglamentē militāru 
tehnoloģiju un ekipējuma eksporta 
kontroli1, un
___________
1  OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.

Or. en

Pamatojums

Galileo tehnoloģijas un komponentu eksportam, kas nepieciešams PRP lietošanai, stingri 
jāatbilst tā dēvētā ieroču eksporta rīcības kodeksa astoņiem kritērijiem, jo PRP var būt 
nozīmīga loma dažādās sarežģītās ieroču sistēmās.
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Grozījums Nr. 25
Zuzana Roithová

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 7. punkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– trešā valsts vai starptautiskā 
organizācija ievēro demokrātijas, 
tiesiskuma, cilvēktiesību un pamatbrīvību 
vispārīgas piemērojamības un 
nedalāmības, reliģiskās piederības 
aizsardzības, cilvēka cieņas 
neaizskaramības, vienlīdzības un 
solidaritātes principus, kā arī Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Statūtus un 
starptautisko tiesību principus.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams nodrošināt, ka trešām valstīm un starptautiskām organizācijām ir piekļuve 
PRP vienīgi tad, ja tās ievēro pamatprincipus, kas balstīti uz Līguma Eiropas Savienību 
I. nodaļas V. sadaļas noteikumiem, jo PRP nedrīkst ļaunprātīgi izmantot trešās valstis, kurās 
valda represīvs, totalitārs vai autoritārs režīms,

Grozījums Nr. 26
Anneli Jäätteenmäki

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja rodas aizdomas, ka ar PRP saistīti dati 
ir izpausti trešām personām, kurām nav 
piešķirta atļauja to saņemšanai, Komisija 
veic izmeklēšanu, informē Padomi un 
Parlamentu par izmeklēšanas rezultātiem 
un veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu
informācijas neatbilstošas izpaušanas 
sekas.

3. Ja rodas aizdomas, ka ar PRP saistīti dati 
ir izpausti trešām personām, kurām nav 
piešķirta atļauja to saņemšanai, Komisija 
pieņem atbilstošus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka pārkāpums netiek 
turpināts un:

a) informē pārkāpēju,
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b) novērtē iespējamo kaitējumu, kas 
nodarīts ES vai dalībvalstu interesēm,
c) veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu 
atkārtošanos,,, un 

d) ziņo attiecīgajām iestādēm par 
veiktajiem pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Lēmuma priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sankcijas Sankcijas un administratīvi pasākumi

Or. en

Grozījums Nr. 28
Zuzana Roithová

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka sankcijas, kuras
piemēro, ja tiek pārkāpti valsts noteikumi, 
kuri pieņemti saskaņā ar šo lēmumu.
Minētās sankcijas ir efektīvas, samērīgas 
un preventīvas.

Dalībvalstis nosaka sankcijas un 
administratīvus pasākumus, ko piemēro, 
ja tiek pārkāpti valsts noteikumi, kuri 
pieņemti saskaņā ar šo lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāpiešķir tiesības jau iepriekš ne tikai noteikt sankcijas, kas balstās uz 
krimināltiesībām, bet ar administratīvus pasākumus.
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Grozījums Nr. 29
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nosaka administratīvos 
pasākumus, kurus piemēro, ja PRP 
dalībnieki pārkāpj kādu no šā lēmuma 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Zuzana Roithová

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām ar 2. panta 
7. punktā minēto nolīgumu pārkāpuma 
gadījumā paredzēs sankcijas un 
administratīvus pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu attiecībā uz nolīgumiem ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām 
papildus sankcijām pievieno nozīmīgu elementu — administratīvus pasākumus.

Grozījums Nr. 31
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paredzētajām sankcijām un 
administratīvajiem pasākumiem jābūt 
efektīviem, samērīgiem un preventīviem. 
Sistēmas drošības apdraudējumi var būt 
par iemeslu piekļuves atļaujas atcelšanai. 
Ja tiek noteiktas sankcijas vai 
administratīvi pasākumi, garantē, ka 
attiecīgajai personai vai struktūrai ir 
tiesības tos pārsūdzēt.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Zuzana Roithová

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tā kā Eiropas GNSS aģentūra nodrošina 
Regulas (EK) Nr. 683/2008 16. panta 
a) apakšpunkta ii) apakšpunktā minētā 
drošības centra darbību (turpmāk drošības 
centrs), PRP dalībnieks var izraudzīt 
Eiropas GNSS aģentūru par atbildīgo PRP 
iestādi.

4. Tā kā Eiropas GNSS aģentūra nodrošina 
Regulas (EK) Nr. 683/2008 16. panta 
a) apakšpunkta ii) apakšpunktā minētā 
drošības centra darbību (turpmāk drošības 
centrs), PRP dalībnieks var izraudzīt 
Eiropas GNSS aģentūru par atbildīgo PRP 
iestādi. Eiropas Globālās satelītu 
navigācijas sistēmas (GNSS) aģentūra 
darbojas kā Padomes, Komisijas un 
Eiropas savienības aģentūru atbildīgā 
PRP iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Zuzana Roithová

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 7.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Kompetentās PRP iestādes regulāri 
ziņo Komisijai un Eiropas GNSS 
aģentūrai par atbilstību obligātajiem 
vienotajiem standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Zuzana Roithová

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b Komisija ar Eiropas GNSS aģentūras 
atbalstu reizi gadā ziņo Parlamentam un 
Padomei par kompetento PRP iestāžu 
atbilstību obligātajiem vienotajiem 
standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Zuzana Roithová

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja atbildīgā PRP iestāde neievēro 
kopējos minimuma standartus, Komisija 
var pieprasīt, lai minētā iestāde izmantotu 
Eiropas GNSS aģentūras tehniskos 
līdzekļus.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. cs
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Pamatojums

Šis grozījums attiecas vienīgi uz teksta tulkojumu čehu valodā.

Grozījums Nr. 36
Anneli Jäätteenmäki

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts, kas izmanto PRP, var 
vai nu pati nodrošināt PRP uztvērēju un ar 
tiem saistīto drošības moduļu ražošanu, vai 
uzticēt to uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī, kura izmanto
PRP. Padome vai Komisija var uzticēt PRP 
uztvērēju un ar tiem saistīto drošības 
moduļu ražošanu dalībvalstij, kas izmanto
PRP, vai uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī, kura izmanto
PRP.

1. Katra dalībvalsts, kas izraudzījusies 
atbildīgo PRP iestādi, var vai nu pati 
nodrošināt PRP uztvērēju un ar tiem 
saistīto drošības moduļu ražošanu, vai 
uzticēt to uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī, kura 
izraudzījusies atbildīgo PRP iestādi. 
Padome vai Komisija var uzticēt PRP 
uztvērēju un ar tiem saistīto drošības 
moduļu ražošanu dalībvalstij, kas 
izraudzījusies atbildīgo PRP iestādi, vai 
uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību 
dalībvalstī, kura izraudzījusies atbildīgo
PRP iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Zuzana Roithová

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Eiropas satelītu radionavigācijas sistēmu 
drošības apstiprināšanas iestāde var 
jebkurā brīdī atsaukt 1. punktā minētās 
struktūras atļauju, kas tai piešķirta PRP un 
ar to saistīto drošības moduļu ražošanai, ja 
rodas aizdomas, ka tā neievēro 3. punktā 

5. Eiropas satelītu radionavigācijas sistēmu 
drošības apstiprināšanas iestāde var 
jebkurā brīdī atsaukt 1. punktā minētās 
struktūras atļauju, kas tai piešķirta PRP un 
ar to saistīto drošības moduļu ražošanai, ja 
rodas aizdomas, ka tā neievēro 3. punktā 
paredzētos pasākumus. Lēmums par 
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paredzētos pasākumus. atļaujas anulēšanu ir pārsūdzams. 
Gadījumos, kad tiek apdraudēta sistēmas 
drošība 1. punktā minētās struktūras 
iepriekšējo, pašreizējo vai iespējamo 
darbību rezultātā, pārsūdzēšanas 
procedūrai nav atliekošs efekts.

Or. en

Pamatojums

Lai ievērotu Eiropas tiesību aktos ietvertos principus, ir būtiski, ka ikvienai personai vai 
struktūrai, kas tiek apvainota pārkāpuma izdarīšana, ir tiesības pārsūdzēt lēmumu par 
atļaujas anulēšanu, tomēr šādai pārsūdzēšanas procedūrai drošības apsvērumu gadījumā 
nevajadzētu būt atliekošam efektam.

Grozījums Nr. 38
Petru Constantin Luhan

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Sistēmām un standartelementiem 
jābūt elastīgiem, lai atbilstu vajadzībām, 
kas laika gaitā arvien pieaug.

Or. ro

Grozījums Nr. 39
Zuzana Roithová

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešā valsts, kuras teritorijā ir uzstādīta 
atsauces stacija, kurā atrodas PRP iekārtas, 
un kura ietilpst saskaņā ar Galileo 
programmu izveidotajā sistēmā, nav 
uzskatāma par PRP dalībnieci tikai šā 
iemesla dēļ. Komisija kopā ar šo trešo 

Trešā valsts, kuras teritorijā ir uzstādīta 
atsauces stacija, kurā atrodas PRP iekārtas, 
un kura ietilpst saskaņā ar Galileo 
programmu izveidotajā sistēmā, nav 
uzskatāma par PRP dalībnieci tikai šā 
iemesla dēļ. Komisija kopā ar šo trešo 
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valsti nosaka izvietošanas un darbības 
nosacījumus attiecībā uz atsauces staciju, 
kurā atrodas PRP iekārtas.

valsti nosaka izvietošanas un sīki 
izstrādātus noteikumus attiecībā uz 
atsauces staciju, kurā atrodas PRP iekārtas.
Šajos sīki izstrādātajos noteikumos ir 
paredzēta attiecīgu Eiropas 
struktūrvienību piekļuve atsauces stacijai, 
lai veiktu kontroli.

Or. en

Pamatojums

Eiropas kontroles iestādēm vajadzētu būt garantētai piekļuvei atsauces stacijai trešās valstīs, 
lai veiktu kontroli.

Grozījums Nr. 40
Zuzana Roithová

Lēmuma priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Finansējums

Komisija ar dalībvalstu atbalstu ierosina 
pienācīgu PRP finansēšanas modeli. 
Komisija par finanšu shēmu ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Ziņojumā 
norāda precīzas PRP finansēšanas 
izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Zuzana Roithová

Lēmuma priekšlikums
11.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.b pants
Apspriešanās un pilnvaru deleģēšana

Komisija paredz nosacījumus attiecībā uz 
to, kā Eiropas GNSS aģentūru iespējami 
ātrāk iesaistīt lēmumu pieņemšanas 
procesos par PRP. Vajadzības gadījumā 
Komisija apspriežas ar Eiropas GNSS 
aģentūru par jautājumiem, kas saistīti ar 
PRP un tā deleģē ar PRP saistītās 
pilnvaras Eiropas GNSS aģentūrai, cik 
drīz to vien ir iespējams realizēt, tomēr 
tikai tādā gadījumā, ja šīs pilnvaras 
tādējādi var efektīvi īstenot.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Sabine Lösing

Lēmuma priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izvirzīt iebildumus pret deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā pēc tā paziņošanas datuma. 
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo termiņu var pagarināt par 
vienu mēnesi.

1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izvirzīt iebildumus pret deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā pēc tā paziņošanas datuma. 
Šo periodu pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas pagarina par diviem 
mēnešiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā paredzēts labojums, pagarinot termiņu, kas vajadzīgs  Eiropas Parlamentam un 
Padomei  iebildumu izvirzīšanai pret deleģēto aktu, kā tas tika pieņemts otrajā lasījumā par 
ārējiem finanšu instrumentiem.
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Grozījums Nr. 43
Zuzana Roithová

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzzinot par netīšu negadījumu, kas 
ietekmē PRP drošību, piemēram, uztvērēja 
zādzību vai nozaudēšanu, katra atbildīgā 
PRP iestāde veic pasākumus, kas ļauj 
noteikt un novērst šādu negadījumu, un 
ziņo par to drošības centram.

6. Uzzinot par notikumu, kas ietekmē PRP 
drošību, piemēram, uztvērēja zādzību vai 
nozaudēšanu, katra atbildīgā PRP iestāde 
veic pasākumus, kas ļauj noteikt un novērst 
šādu notikumu, un ziņo par to drošības 
centram.

Or. en

Pamatojums

Termins „notikums” labāk atbilst pārējam likumdošanas dokumenta tekstam, un tas attiecas 
gan uz tīšām, gan netīšām darbībām.

Grozījums Nr. 44
Zuzana Roithová

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzzinot par netīšu negadījumu, kas 
ietekmē PRP drošību, piemēram, uztvērēja 
zādzību vai nozaudēšanu, katra atbildīgā 
PRP iestāde veic pasākumus, kas ļauj 
noteikt un novērst šādu negadījumu, un 
ziņo par to drošības centram.

6. Uzzinot par notikumu, kas ietekmē PRP 
drošību, piemēram, uztvērēja zādzību vai 
nozaudēšanu, katra atbildīgā PRP iestāde 
veic pasākumus, kas ļauj noteikt un novērst 
šādu notikumu, un ziņo par to drošības 
centram.

Or. cs

Pamatojums

(Neattiecas uz tulkojumu latviešu valodā.)


