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Alteração 16
Reinhard Bütikofer, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) O Conselho referiu por diversas vezes 
que o sistema resultante do programa 
Galileo é um sistema civil sob controlo 
civil, ou seja, realizado segundo padrões 
civis a partir de exigências civis e sujeito 
ao controlo das instituições da União.

(3) O Conselho referiu por diversas vezes 
que o sistema resultante do programa 
Galileo é um sistema civil sob controlo 
civil, ou seja, realizado segundo padrões 
civis a partir de exigências civis e sujeito 
ao controlo das instituições da União.
Manifesta a sua preocupação pelo facto 
de a Comissão afirmar agora que o sector 
da defesa será, de longe, aquele que irá 
usar a maior quantidade de receptores 
PRS e de, com excepção do Reino Unido e 
da Alemanha, todos os Estados-Membros 
planearem usar aplicações PRS no sector 
da defesa nacional. Lamenta que o 
Conselho e a Comissão tenham negado 
durante muitos anos o predomínio da 
utilização militar do PRS, que agora 
parece tornar-se realidade.

Or. en

Justificação

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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Alteração 17
Sabine Lösing

Proposta de decisão
Considerando 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) O Conselho referiu por diversas vezes 
que o sistema resultante do programa 
Galileo é um sistema civil sob controlo 
civil, ou seja, realizado segundo padrões 
civis a partir de exigências civis e sujeito 
ao controlo das instituições da União.

(3) O Conselho referiu por diversas vezes 
que o sistema resultante do programa 
Galileo é um sistema civil sob controlo 
civil, ou seja, realizado segundo padrões 
civis a partir de exigências civis e sujeito 
ao controlo das instituições da União, pelo 
que o sistema Galileo e, em particular, o 
PRS não poderão ser usados para fins 
militares e especificamente para 
operações e missões da PESD.

Or. en

Justificação

A alteração realça o carácter civil do sistema Galileo e exclui a utilização militar do 
Galileo/PRS.

Alteração 18
Reinhard Bütikofer, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 3-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-B) É importante notar que os serviços 
oferecidos pelo PRS podem desempenhar 
um papel importante em diversos sistemas 
de armamento, especialmente no domínio 
de navegação e orientação, pelo que é 
importante que a Comissão, o Conselho, o 
Serviço Europeu para a Acção Externa 
(SEAE) e os Estados-Membros da UE 
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actuem em conformidade com o Tratado
sobre o Espaço, de 1967, e também que os 
Estados-Membros e o SEAE 
intensifiquem os seus esforços quanto à 
eventual revisão do quadro jurídico 
internacional ou, em alternativa, a um 
novo acordo que tenha em conta o 
progresso técnico desde a década de 1960 
e que previna eficazmente uma corrida às 
armas no espaço.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 19
Reinhard Bütikofer, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) O PRS é, entre os vários serviços 
oferecidos pelos sistemas europeus de 
radionavegação por satélite, o serviço que 
é, ao mesmo tempo, o mais protegido e o 
mais sensível. Tem de assegurar, em 
proveito dos seus utentes, uma 
continuidade de serviço mesmo nas 
situações de crise mais graves. As 
consequências de uma infracção às regras 
de segurança aquando da utilização deste 
serviço não são limitadas ao utilizador em 
causa, mas estendem-se potencialmente a 

(4) O PRS é, entre os vários serviços 
oferecidos pelos sistemas europeus de 
radionavegação por satélite, o serviço que 
é, ao mesmo tempo, o mais protegido e o 
mais sensível. Tem de assegurar, em 
proveito dos seus utentes, uma 
continuidade de serviço mesmo nas 
situações de crise mais graves. Isto só é 
possível se tecnicamente se puder evitar 
que os principais actores no domínio 
espacial - como os EUA e a República 
Popular da China - possam modificar, 
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outros utilizadores. A utilização e a gestão 
do PRS recorrem, assim, à 
responsabilidade comum dos 
Estados-Membros para a segurança da 
União Europeia e a sua própria segurança. 
Neste contexto, o acesso ao PRS deve ser 
restringido rigorosamente a certas 
categorias de utilizadores que são objecto 
de um controlo permanente.

perturbar ou até destruir o Galileo ou os 
seus componentes.  As consequências de 
uma infracção às regras de segurança 
aquando da utilização deste serviço não são 
limitadas ao utilizador em causa, mas 
estendem-se potencialmente a outros 
utilizadores. A utilização e a gestão do 
PRS recorrem, assim, à responsabilidade 
comum dos Estados-Membros para a 
segurança da União Europeia e a sua 
própria segurança. Neste contexto, o acesso 
ao PRS deve ser restringido rigorosamente 
a certas categorias de utilizadores que são 
objecto de um controlo permanente.

Or. en

Justificação

É bastante duvidoso que a UE tenha capacidade política e técnica para assegurar a 
“continuidade de serviço” em qualquer situação de crise porque é sabido que pelo menos os 
EUA têm capacidade para bloquear seriamente os sinais do sistema da UE.

Alteração 20
Petru Constantin Luhan

Proposta de decisão
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) De um modo geral, a União e os 
Estados-Membros devem envidar todos os 
esforços para assegurar a protecção e a 
segurança do sistema resultante do 
programa Galileo e das tecnologias e 
equipamento do PRS, para evitar a 
utilização dos sinais emitidos para o PRS 
por pessoas singulares ou colectivas não 
autorizadas e para impedir uma utilização 
hostil do PRS.

(8) De um modo geral, a União e os 
Estados-Membros devem envidar todos os 
esforços para assegurar a protecção e a 
segurança do sistema resultante do 
programa Galileo e das tecnologias e 
equipamento do PRS, para evitar a 
utilização dos sinais emitidos para o PRS 
por pessoas singulares ou colectivas não 
autorizadas e para impedir uma utilização 
hostil do PRS. Portanto, deve ser criado 
um regime de controlo europeu.

Or. ro
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Alteração 21
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Proposta de decisão
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

(9) Importa, a este respeito, que os 
Estados-Membros estabeleçam o regime 
em matéria de sanções aplicáveis no caso 
de incumprimento das obrigações 
decorrentes da presente decisão e que 
garantam a aplicação dessas sanções. As 
sanções previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

(9) Importa, a este respeito, que a 
Comissão estabeleça o regime de medidas 
administrativas aplicáveis no caso de 
incumprimento das obrigações decorrentes 
da presente decisão, enquanto que os 
Estados-Membros devem estabelecer as 
sanções aplicáveis no caso de infracção às 
disposições nacionais adoptadas ao abrigo 
da presente decisão. Os Estados-Membros 
garantem a aplicação dessas sanções e 
medidas administrativas. Em qualquer 
caso, as medidas administrativas e as 
sanções previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Quando 
forem impostas medidas administrativas e 
sanções deve ser garantido o direito de 
recurso do indivíduo ou entidade 
acusados.

Or. en

Alteração 22
Reinhard Bütikofer, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) O Conselho terá igualmente de 
desempenhar um papel na gestão do PRS 
através de uma parte da aplicação da Acção 
Comum 2004/552/PESC do Conselho de 
12 de Julho de 2004 sobre os aspectos da 
exploração do sistema europeu de 
radionavegação por satélite que afectem a 

(12) O Conselho terá igualmente de 
desempenhar um papel na gestão do PRS 
através de uma parte da aplicação da Acção 
Comum 2004/552/PESC do Conselho de 
12 de Julho de 2004 sobre os aspectos da 
exploração do sistema europeu de 
radionavegação por satélite que afectem a 
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segurança da União Europeia, e, por outro 
lado, na aprovação dos acordos 
internacionais que autorizam um Estado 
terceiro ou uma organização internacional 
a recorrer ao PRS.

segurança da União Europeia, e, por outro 
lado, na aprovação dos acordos 
internacionais que autorizam um Estado 
terceiro ou uma organização internacional 
a recorrer ao PRS. É imperativo notar que 
a governação em matéria de segurança 
ainda não é clara no caso dum ataque 
imediato por um país hostil ou um agente 
não estatal contra a UE, os seus 
Estados-Membros ou países parceiros 
usando o PRS ou outros serviços do 
Galileo. É necessário modificar a Acção 
Comum 2004/552/PESC, a fim de tratar 
mais em pormenor a questão de saber se a 
Vice-Presidente da Comissão/Alta 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança 
tem o direito de perturbar ou alterar 
significativamente o serviço sem consulta 
prévia no caso dum ataque imediato.

Or. en

Justificação

Os processos de decisão descritos na Acção Comum 2004/552/PESC não são adequados 
para situações que exijam uma acção imediata. A acção imediata pode ser necessária no 
caso de um país hostil ou um agente não estatal usar um receptor roubado para orientar a 
rota dum míssil que transporte AMD ou, pelo menos, o que se designa por “bomba suja”.

Alteração 23
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de decisão
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) No que se refere ao fabrico e à 
segurança dos receptores, os objectivos de 
segurança impõem que essa tarefa apenas 
pode ser confiada a um Estado-Membro 
que recorra ao PRS ou a empresas 
estabelecidas no território de um Estado-
Membro que recorra ao PRS. Além disso, 

(13) No que se refere ao fabrico e à 
segurança dos receptores, os objectivos de 
segurança impõem que essa tarefa apenas 
pode ser confiada a um Estado-Membro 
que tenha nomeado uma Autoridade PRS
responsável ou a empresas estabelecidas 
no território de um Estado-Membro que 
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a entidade que produz receptores deverá ter 
sido antes devidamente autorizada pela 
agência do GNSS europeu instaurada pelo 
Regulamento (CE) n.º xxx/20109 e cumprir 
as regras definidas pela autoridade de 
acreditação instituída nesta agência. 
Compete às Autoridades PRS responsáveis 
controlar permanentemente o 
cumprimento, em simultâneo, das normas 
de acreditação que emanem desta 
autoridade de acreditação e dos requisitos 
técnicos específicos decorrentes das 
normas mínimas comuns.

tenha nomeado uma Autoridade PRS 
responsável. Além disso, a entidade que 
produz receptores deverá ter sido antes 
devidamente autorizada pela agência do 
GNSS europeu instaurada pelo 
Regulamento (CE) n.º xxx/20109 e cumprir 
as regras definidas pela autoridade de 
acreditação instituída nesta agência. 
Compete às Autoridades PRS responsáveis 
controlar permanentemente o 
cumprimento, em simultâneo, das normas 
de acreditação que emanem desta 
autoridade de acreditação e dos requisitos 
técnicos específicos decorrentes das 
normas mínimas comuns.

Or. en

Alteração 24
Reinhard Bütikofer, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 7 – travessão 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

- o Estado terceiro ou organização 
internacional respeitar todos os 8 critérios 
do Código de Conduta da UE relativo à 
exportação de armas referido na Posição 
Comum 2008/944/PESC do Conselho de 8 
de Dezembro de 2008, que define regras 
comuns aplicáveis ao controlo das 
exportações de tecnologia e equipamento 
militares1, e
___________
1 JO L 335 de 13.12.2008, p. 99.

Or. en

Justificação

A exportação de componentes e tecnologia Galileo necessárias para a utilização do PRS terá 
de cumprir rigorosamente os 8 critérios do Código de Conduta relativo à exportação de 
armas porque o PRS pode desempenhar um papel importante numa variedade de sistemas de 
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armamento complexos.

Alteração 25
Zuzana Roithová

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 7 – travessão 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

- o Estado terceiro ou organização 
internacional respeitar a democracia, o 
Estado de direito, a universalidade e 
indivisibilidade dos Direitos do Homem e 
das liberdades fundamentais, a protecção 
da religião, o respeito pela dignidade 
humana, os princípios da igualdade e 
solidariedade e o respeito pelos princípios 
da Carta das Nações Unidas e do direito 
internacional.

Or. en

Justificação

É necessário que os Estados terceiros ou organizações internacionais só tenham acesso ao 
PRS se respeitarem os princípios fundamentais baseados nas disposições do Título V, 
Capítulo I, do TUE, dado que o PRS não deve ser usado abusivamente por Estados terceiros 
com regimes repressivos, totalitários ou autoritários.

Alteração 26
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Caso se verifique que dados relativos ao 
PRS foram divulgados a terceiros não 
autorizados a conhecê-los, a Comissão 
procede a um inquérito, informa o 
Conselho e o Parlamento sobre os 

3. Caso se verifique que dados relativos ao 
PRS foram divulgados a terceiros não 
autorizados a conhecê-los, a Comissão 
adopta todas as medidas necessárias para 
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resultados das suas investigações e adopta 
as medidas adequadas para remediar as 
consequências dessa divulgação irregular.

garantir que se põe termo a essa fuga e:

a) informa a entidade de origem;

b) avalia os danos eventualmente 
causados aos interesses da UE ou dos 
Estados-Membros;
c) adopta as medidas adequadas para 
impedir novas ocorrências; e
d) notifica as autoridades competentes das 
medidas que tiverem sido tomadas.

Or. en

Alteração 27
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Proposta de decisão
Artigo 5 – título 

Texto da Comissão Alteração

Sanções Sanções e medidas administrativas

Or. en

Alteração 28
Zuzana Roithová

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem determinar o 
regime das sanções aplicáveis em caso de 
infracção das disposições nacionais 
adoptadas na sequência da presente 
decisão. As sanções previstas devem ser 
efectivas, proporcionadas e dissuasivas.

Os Estados-Membros devem determinar o 
regime das sanções e medidas 
administrativas aplicáveis em caso de 
infracção das disposições nacionais 
adoptadas na sequência da presente 
decisão.

Or. en
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Justificação

Os Estados-Membros devem ter o direito de determinar antecipadamente não só as sanções 
com base no direito penal como também as medidas de carácter administrativo.

Alteração 29
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A Comissão determina as medidas 
administrativas aplicáveis se algum dos 
utentes do PRS violar as disposições da 
presente decisão.

Or. en

Alteração 30
Zuzana Roithová

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

No caso dos países não membros ou de 
organizações internacionais, o acordo 
referido no artigo 2.º, n.º 7 define as 
sanções e medidas administrativas em 
caso de violação.

Or. en

Justificação

A alteração acrescenta o elemento importante das sanções administrativas e outras 
aplicáveis aos acordos com países não membros e organizações internacionais.
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Alteração 31
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Proposta de decisão
Artigo 5– n.º 1-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

As sanções e medidas administrativas 
previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Pôr em 
perigo a segurança do sistema pode 
resultar na retirada da autorização de 
acesso. Quando forem impostas sanções e 
medidas administrativas deve ser 
garantido o direito de recurso do 
indivíduo ou entidade acusados.

Or. en

Alteração 32
Zuzana Roithová

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Enquanto operador do centro de 
segurança mencionado no artigo 16.º, 
alínea a), subalínea ii), do Regulamento 
(CE) n.º 683/2008 (a seguir designado 
«centro de segurança»), a agência do 
GNSS europeu pode ser designada, por um 
utente do PRS, como Autoridade PRS 
responsável.

4. Enquanto operador do centro de 
segurança mencionado no artigo 16.º, 
alínea a), subalínea ii), do Regulamento 
(CE) n.º 683/2008 (a seguir designado 
«centro de segurança»), a agência do 
GNSS europeu pode ser designada, por um 
utente do PRS, como Autoridade PRS 
responsável. A Agência do GNSS europeu 
actua como Autoridade PRS responsável 
designada no que respeita ao Conselho, à 
Comissão e às agências da UE.

Or. en
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Alteração 33
Zuzana Roithová

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 7-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

7-A. As Autoridades PRS responsáveis 
informam regularmente a Comissão e a 
Agência do GNSS europeu acerca do 
cumprimento das normas mínimas 
comuns.

Or. en

Alteração 34
Zuzana Roithová

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 7-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

7-B. A Comissão, com a assistência da 
Agência do GNSS europeu, informa 
anualmente o Parlamento Europeu e o 
Conselho acerca do cumprimento das 
normas mínimas comuns pelas 
Autoridades PRS responsáveis.

Or. en

Alteração 35
Zuzana Roithová

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 8 

Texto da Comissão Alteração

8. Quando uma Autoridade PRS 
responsável não cumprir as normas 
mínimas comuns, a Comissão pode 
requerer a utilização, por esta Autoridade, 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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dos meios técnicos da agência do GNSS 
europeu.

Or. cs

Justificação

Alteração aplicável apenas à versão checa.

Alteração 36
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer Estado-Membro que recorra 
ao PRS pode quer assegurar ele próprio o 
fabrico de receptores PRS e dos módulos 
de segurança associados, quer confiar o 
fabrico a empresas estabelecidas no 
território de um Estado-Membro que
recorra ao PRS. O Conselho ou a 
Comissão podem confiar o fabrico de 
receptores PRS e dos módulos de 
segurança associados a um 
Estado-Membro que recorra ao PRS ou a 
empresas estabelecidas no território de um 
Estado-Membro que recorra ao PRS.

1. Qualquer Estado-Membro que tenha 
nomeado uma Autoridade PRS 
responsável pode quer assegurar ele 
próprio o fabrico de receptores PRS e dos 
módulos de segurança associados, quer 
confiar o fabrico a empresas estabelecidas 
no território de um Estado-Membro que 
tenha designado uma Autoridade PRS 
responsável. O Conselho ou a Comissão 
podem confiar o fabrico de receptores PRS 
e dos módulos de segurança associados a 
um Estado-Membro que tenha designado 
uma Autoridade PRS responsável ou a 
empresas estabelecidas no território de um 
Estado-Membro que tenha designado uma 
Autoridade PRS responsável.

Or. en

Alteração 37
Zuzana Roithová

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 5 
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Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade de acreditação da 
segurança dos sistemas europeus de 
radionavegação por satélite pode, a 
qualquer momento, retirar a uma entidade 
mencionada no n.º 1 a autorização que lhe 
concedeu para fabricar receptores PRS e 
módulos de segurança associados, caso se 
revele que as medidas previstas no n.º 3 
não são cumpridas.

5. A autoridade de acreditação da 
segurança dos sistemas europeus de 
radionavegação por satélite pode, a 
qualquer momento, retirar a uma entidade 
mencionada no n.º 1 a autorização que lhe 
concedeu para fabricar receptores PRS e 
módulos de segurança associados, caso se 
revele que as medidas previstas no n.º 3 
não são cumpridas. A decisão de retirar a 
autorização é objecto de recurso. No caso 
de pôr em perigo a segurança do sistema 
com base nos actos anteriores, actuais ou 
potenciais da entidade mencionada no n.º 
1, o processo de recurso não tem efeito 
suspensivo.

Or. en

Justificação

Devido aos princípios básicos do direito europeu, é essencial que qualquer indivíduo ou 
entidade acusados tenham o direito de recurso da decisão de retirar a autorização; porém, 
esse processo de recurso não deve ter efeito suspensivo nos casos onde haja razões de 
segurança.

Alteração 38
Petru Constantin Luhan

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-A) Os sistemas e módulos têm de ser 
flexíveis para responder às necessidades 
que aumentam constantemente com o 
tempo.

Or. ro
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Alteração 39
Zuzana Roithová

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

Um Estado terceiro em cujo território 
esteja instalada uma estação de referência, 
que contenha equipamentos PRS e que 
pertença ao sistema resultante do programa 
Galileo, não é considerado, só por este 
facto, como utente do PRS. A Comissão 
fixa com esse Estado terceiro as 
modalidades de alojamento e de 
funcionamento da estação de referência 
que contém equipamentos PRS.

Um Estado terceiro em cujo território 
esteja instalada uma estação de referência, 
que contenha equipamentos PRS e que 
pertença ao sistema resultante do programa 
Galileo, não é considerado, só por este 
facto, como utente do PRS. A Comissão 
fixa com esse Estado terceiro as 
modalidades de alojamento e de 
funcionamento da estação de referência 
que contém equipamentos PRS. Estas 
modalidades pormenorizadas incluem a 
possibilidade de acesso à estação de 
referência para fins de controlo das 
entidades europeias adequadas.

Or. en

Justificação

As entidades de controlo europeias devem ter garantido o acesso à estação de referência nos 
Estados terceiros para fins de controlo.

Alteração 40
Zuzana Roithová

Proposta de decisão
Artigo 11-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Financiamento

A Comissão, com a assistência dos 
Estados-Membros, propõe o modelo de 
financiamento do PRS. A Comissão deve 
informar o Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre o enquadramento 
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financeiro. Essa informação indicará em 
pormenor os custos exactos da cobertura 
do PRS.

Or. en

Alteração 41
Zuzana Roithová

Proposta de decisão
Artigo 11-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.°-B
Consultas e transferência de poderes

A Comissão define as condições para que 
a Agência do GNSS europeu possa 
participar, no mais breve prazo, nos 
processos de decisão sobre o PRS. 
Quando for necessário, a Comissão 
consulta a Agência do GNSS europeu 
sobre todos os assuntos relacionados com 
o PRS e transfere os poderes associados 
ao PRS assim que puder, todavia apenas 
nos casos em que seja possível exercer 
eficazmente estes poderes dessa forma.

Or. en

Alteração 42
Sabine Lösing

Proposta de decisão
Artigo 14 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 

1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
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prazo pode ser prorrogado por um mês. prazo pode ser prorrogado por dois meses.

Or. en

Justificação

A alteração corrige o prazo ao dispor do PE e do Conselho para colocarem objecções a 
actos delegados, tal como aprovada na segunda leitura dos instrumentos financeiros 
externos.

Alteração 43
Zuzana Roithová

Proposta de decisão
Anexo – ponto 6 

Texto da Comissão Alteração

6. Visto que é primordial o conhecimento 
de um incidente involuntário que afecte a 
segurança do PRS, tal como o roubo ou a 
perda de um receptor, cada autoridade PRS 
responsável põe em prática os meios que 
permitam detectar e corrigir tal incidente e 
dar conta do incidente ao centro de 
segurança.

6. Visto que é primordial o conhecimento 
de um acontecimento que afecte a 
segurança do PRS, tal como o roubo ou a 
perda de um receptor, cada autoridade PRS 
responsável põe em prática os meios que 
permitam detectar e corrigir tal 
acontecimento e dar conta do incidente ao 
centro de segurança.

Or. en

Justificação

O termo “acontecimento” é mais coerente com o resto do texto legislativo e abrange tanto os 
casos de actos intencionais como os involuntários.

Alteração 44
Zuzana Roithová

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

6. Visto que é primordial o conhecimento 6. Visto que é primordial o conhecimento 
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de um incidente involuntário que afecte a 
segurança do PRS, tal como o roubo ou a 
perda de um receptor, cada autoridade PRS 
responsável põe em prática os meios que 
permitam detectar e corrigir tal incidente e 
dar conta do incidente ao centro de 
segurança.

de um acontecimento que afecte a 
segurança do PRS, tal como o roubo ou a 
perda de um receptor, cada autoridade PRS 
responsável põe em prática os meios que 
permitam detectar e corrigir tal 
acontecimento e dar conta do incidente ao 
centro de segurança.

Or. cs

Justificação

Alteração aplicável principalmente à versão checa.

[Nota do tradutor inglês: Na versão checa da proposta da Comissão, a primeira ocorrência 
do termo “incidente”, no n.º 6, é acompanhada do termo “involuntário”.] Tendo em conta 
que a lista de incidentes refere o roubo, que é um delito intencional, do termo “incidente” 
[em Checo “incidente involuntário”] não é adequado. Tendo em vista também as outras 
versões linguísticas, seria mais adequado usar o termo “acontecimento”, que é coerente com 
o resto do texto legislativo e abrange tanto os casos de actos intencionais como os 
involuntários.


