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Amendamentul 16

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul a indicat de mai multe ori că 
sistemul constituit în cadrul programului 
Galileo este un sistem civil aflat sub 
control civil, cu alte cuvinte sistemul este 
realizat pe bază de standarde civile plecând 
de la cerințe civile și sub controlul 
instituțiilor Uniunii.

(3) Consiliul a indicat de mai multe ori că 
sistemul constituit în cadrul programului 
Galileo este un sistem civil aflat sub 
control civil, cu alte cuvinte sistemul este 
realizat pe bază de standarde civile plecând 
de la cerințe civile și sub controlul 
instituțiilor Uniunii. Își exprimă 
îngrijorarea cu privire la faptul că, în 
prezent, Comisia Europeană precizează că 
apărarea va reprezenta sectorul care va 
utiliza, de departe, cel mai mare volum de 
receptoare PRS și toate statele membre, 
mai puțin Regatul Unit și Germania, 
preconizează aplicații PRS în cadrul 
apărării naționale; regretă faptul că atât 
Comisia, cât și Consiliul, au negat, ani de 
zile, predominanța utilizării militare a 
PRS, tendință ce pare acum să prindă 
contur real.  

Or. en

Justificare

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 
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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.

Amendamentul 17
Sabine Lösing

Propunere de decizie
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul a indicat de mai multe ori că 
sistemul constituit în cadrul programului 
Galileo este un sistem civil aflat sub 
control civil, cu alte cuvinte sistemul este 
realizat pe bază de standarde civile plecând 
de la cerințe civile și sub controlul 
instituțiilor Uniunii.

(3) Consiliul a indicat de mai multe ori că 
sistemul constituit în cadrul programului 
Galileo este un sistem civil aflat sub 
control civil, cu alte cuvinte sistemul este 
realizat pe bază de standarde civile plecând 
de la cerințe civile și sub controlul 
instituțiilor Uniunii; prin urmare, sistemul 
Galileo și, în special, PRS, nu trebuie 
utilizate în scopuri militare, mai ales în 
cadrul misiunilor și operațiunilor PESA.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament subliniază caracterul civil al sistemului Galileo și exclude utilizarea 
acestuia și a PRS în scopuri militare.

Amendamentul 18

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 3b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Este important de remarcat că 
serviciile oferite de PRS ar putea juca un 
rol important pentru diferite sisteme de 
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armament, în special în ceea ce privește 
navigația și orientarea, fiind important, 
prin urmare, ca acțiunile întreprinse de 
Comisia Europeană, Consiliu, Serviciul 
European de Acțiune Externă și statele 
membre ale UE să se conformeze 
Tratatului privind spațiul cosmic din 1967 
și ca statele membre ale UE și Serviciul 
European de Acțiune Externă să-și 
intensifice eforturile depuse în vederea 
unei posibile revizuiri a cadrului juridic 
internațional sau, în caz contrar, a 
elaborării unui nou tratat care să ia în 
considerare progresele tehnologice 
înregistrate din anii 1960 până în prezent 
și să evite în mod eficient declanșarea 
unei curse a înarmării în spațiul cosmic. 

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 19

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dintre diferitele servicii oferite de 
sistemele europene de radionavigație prin 
satelit, PRS este serviciul cel mai securizat 

(4) Dintre diferitele servicii oferite de 
sistemele europene de radionavigație prin 
satelit, PRS este serviciul cel mai securizat 
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și cel mai sensibil. Acesta trebuie să 
asigure, spre avantajul participanților săi, o 
continuitate a serviciului chiar și în 
situațiile de criză cele mai grave.
Consecințele unei încălcări a normelor de 
securitate în timpul utilizării acestui 
serviciu nu sunt limitate la utilizatorul în 
cauză, ci se pot extinde și la alți utilizatori.
Utilizarea și gestionarea PRS fac astfel 
apel la responsabilitatea comună a statelor 
membre pentru asigurarea propriei 
securități și a securității Uniunii Europene.
În acest context, accesul la PRS trebuie 
restrâns strict la anumite categorii de 
utilizatori care fac obiectul unui control 
permanent.

și cel mai sensibil. Acesta trebuie să 
asigure, spre avantajul participanților săi, o
continuitate a serviciului chiar și în 
situațiile de criză cele mai grave. Această 
posibilitate nu există decât în cazul în 
care niciunul dintre actorii de prim-plan 
din domeniul spațial, ca de exemplu 
Statele Unite ale Americii sau Republica 
Populară Chineză sunt în măsură să 
modifice, să perturbe sau chiar să 
distrugă sistemul Galileo sau componente 
ale acestuia. Consecințele unei încălcări a 
normelor de securitate în timpul utilizării 
acestui serviciu nu sunt limitate la 
utilizatorul în cauză, ci se pot extinde și la 
alți utilizatori. Utilizarea și gestionarea 
PRS fac astfel apel la responsabilitatea 
comună a statelor membre pentru 
asigurarea propriei securități și a securității 
Uniunii Europene. În acest context, accesul 
la PRS trebuie restrâns strict la anumite 
categorii de utilizatori care fac obiectul 
unui control permanent.

Or. en

Justificare

Există serioase semne de întrebare cu privire la capacitatea politică și tehnică a UE de a 
asigura „continuitatea serviciului” în orice situație de criză, fiind binecunoscut că SUA, cel 
puțin, au capacitatea de a impune grave blocaje semnalelor sistemului UE.

Amendamentul 20
Petru Constantin Luhan

Propunere de decizie
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În general, Uniunea și statele membre 
trebuie să depună toate eforturile pentru 
asigurarea siguranței și securității 
sistemului rezultat din programul Galileo și 
a tehnologiilor și echipamentelor PRS, 

(8) În general, Uniunea și statele membre 
trebuie să depună toate eforturile pentru 
asigurarea siguranței și securității 
sistemului rezultat din programul Galileo și 
a tehnologiilor și echipamentelor PRS, 
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pentru evitarea utilizării semnalelor emise 
pentru PRS de către persoane fizice sau 
juridice neautorizate și pentru a împiedica 
utilizarea ostilă a PRS împotriva Uniunii 
sau a statelor membre.

pentru evitarea utilizării semnalelor emise 
pentru PRS de către persoane fizice sau 
juridice neautorizate și pentru a împiedica 
utilizarea ostilă a PRS împotriva Uniunii 
sau a statelor membre. În acest sens, este 
oportună înființarea unui Sistem 
european de control.

Or. ro

Amendamentul 21
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Propunere de decizie
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În acest sens, este important ca statele 
membre să stabilească regimul
sancțiunilor aplicabile în cazul 
nerespectărilor obligațiilor care decurg din 
prezenta decizie și să se asigure că aceste 
sancțiuni sunt aplicate. Sancțiunile
respective trebuie să fie eficiente, 
proporționale și disuasive.

(9) În acest sens, este important ca Comisia
să stabilească regimul măsurilor 
administrative aplicabile în cazurile de 
nerespectare a obligațiilor care decurg din 
prezenta decizie, în timp ce statele membre 
stabilesc sancțiunile aplicabile pentru 
încălcarea dispozițiilor naționale adoptate 
în temeiul prezentei decizii. Statele 
membre se asigură că aceste sancțiuni și 
măsuri administrative sunt aplicate. În 
orice caz, măsurile administrative și
sancțiunile trebuie să fie eficiente, 
proporționale și disuasive. În cazul
impunerii unor măsuri administrative, 
persoanelor sau entităților acuzate ar 
trebui să li se garanteze dreptul de a 
exercita o cale de atac.

Or. en

Amendamentul 22

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de decizie
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) De asemenea, Consiliul este invitat să 
participe la gestionarea PRS, pe de-o parte 
prin punerea în aplicare a Acțiunii comune 
2004/552/PESC a Consiliului din 12 iulie 
2004 privind aspecte ale funcționării 
sistemului european de radionavigație prin 
satelit care aduc atingere securității Uniunii 
Europene8, iar pe de altă parte prin 
aprobarea acordurilor internaționale care 
autorizează o țară terță sau o organizație 
internațională să utilizeze PRS.

(12) De asemenea, Consiliul este invitat să 
participe la gestionarea PRS, pe de-o parte 
prin punerea în aplicare a Acțiunii comune 
2004/552/PESC a Consiliului din 12 iulie 
2004 privind aspecte ale funcționării 
sistemului european de radionavigație prin 
satelit care aduc atingere securității Uniunii 
Europene8, iar pe de altă parte prin 
aprobarea acordurilor internaționale care 
autorizează o țară terță sau o organizație 
internațională să utilizeze PRS. Trebuie 
remarcat faptul că persistă confuzii cu 
privire la guvernanța din domeniul 
securității în cazul unui atac din partea 
unui stat sau a unui actor non-statal ostil 
împotriva Uniunii Europene, a statelor 
sale membre sau a țărilor partenere care 
utilizează PRS sau alte servicii Galileo.  
Este necesar să se aducă modificări 
Acțiunii comune 2004/552/PESC, pentru 
a se oferi un răspuns mai clar la 
întrebarea dacă Înaltul Reprezentant 
pentru afaceri externe și politica de 
securitate/Vicepreședinte al Comisiei are 
dreptul de a perturba sau de a modifica în 
mod semnificativ serviciul fără a purta 
alte consultări în cazul unei amenințări 
imediate.  

Or. en

Justificare

Procedurile decizionale stabilite în Acțiunea comună 2004/552/PESC nu sunt adecvate în 
cazul în care situația necesită acțiuni imediate. Astfel de acțiuni s-ar putea impune în cazul în 
care un stat sau un actor non-statal ostil utilizează un receptor furat pentru ghidarea 
traseului unei rachete care transportă ADM sau cel puțin o așa-numită „bombă murdară”.
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Amendamentul 23
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de decizie
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Referitor la fabricarea și securitatea 
receptoarelor, cerințele în materie de 
securitate fac necesară atribuirea acestei 
sarcini exclusiv unui stat membru care
utilizează PRS sau unor societăți stabilite 
pe teritoriul unui stat membru care
utilizează PRS. Mai mult, entitatea care 
produce receptoare trebuie să fi fost în 
prealabil autorizată în mod corespunzător 
de către Agenția GNSS european înființată 
prin Regulamentul (CE) nr. xxx/20109 și să 
respecte normele definite de autoritatea de 
omologare instituită în cadrul acestei 
autorități. Autoritățile PRS competente au 
responsabilitatea de a controla în 
permanență respectarea atât a normelor de 
omologare emise de autoritatea de 
omologare, cât și a cerințelor tehnice 
specifice care decurg din normele comune 
minime.

(13) Referitor la fabricarea și securitatea 
receptoarelor, cerințele în materie de 
securitate fac necesară, în prezent,
atribuirea acestei sarcini exclusiv unui stat 
membru care a desemnat o autoritate PRS 
competentă, respectiv unor societăți 
stabilite pe teritoriul unui stat membru care
a desemnat o autoritate PRS competentă.
Mai mult, entitatea care produce receptoare 
trebuie să fi fost în prealabil autorizată în 
mod corespunzător de către Agenția GNSS 
european înființată prin Regulamentul (CE) 
nr. xxx/20109 și să respecte normele 
definite de autoritatea de omologare 
instituită în cadrul acestei autorități.
Autoritățile PRS competente au 
responsabilitatea de a controla în 
permanență respectarea atât a normelor de 
omologare emise de autoritatea de 
omologare, cât și a cerințelor tehnice 
specifice care decurg din normele comune 
minime.

Or. en

Amendamentul 24

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 7 – liniuța 1a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Țara terță sau organizația internațională 
respectă toate cele opt criterii ale Codului 
de conduită al UE privind exportul de 
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arme prevăzut în Poziția comună 
2005/944/PESC din 8 decembrie 2008 a 
Consiliului de definire a normelor 
comune care reglementează controlul 
exporturilor de tehnologie și echipament 
militar1 și 
___________
1   JO L 335, 13.12.2008, p. 99.

Or. en

Justificare

Exportul de tehnologie și componente Galileo care sunt necesare pentru utilizarea PRS se 
conformează strict celor opt criterii ale așa-numitului cod de conduită privind exporturile de 
arme, deoarece PRS pot juca un rol important pentru o gamă largă de sisteme de armament 
complexe.

Amendamentul 25
Zuzana Roithová

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 7 – liniuța 2a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Țara terță sau organizația internațională 
respectă democrația, statul de drept, 
universalitatea și indivizibilitatea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, demnitatea umană, 
principiile egalității și solidarității, 
precum și principiile Cartei Organizației 
Națiunilor Unite și a dreptului 
internațional.

Or. en

Justificare

Este necesar ca statele terțe sau organizațiile internaționale să nu aibă acces la PRS decât 
dacă respectă principiile fundamentale care se bazează pe dispozițiile de la Titlul V Capitolul 
I din Tratatul privind Uniunea Europeană, deoarece trebuie să se evite ca PRS să fie utilizate 
de state terțe în care se află la putere regimuri represive, totalitare și autoritare.
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Amendamentul 26
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă există suspiciunea divulgării unor 
date referitoare la PRS către terți 
neautorizați să dețină astfel de date, 
Comisia efectuează o anchetă, informează 
Consiliul și Parlamentul în legătură cu 
rezultatele investigațiilor sale și adoptă 
măsuri care să remedieze consecințele 
acestei divulgări neregulamentare.

(3) Dacă există suspiciunea divulgării unor 
date referitoare la PRS către terți 
neautorizați să dețină astfel de date, 
Comisia ia măsurile corespunzătoare 
pentru a se asigura că încălcarea nu 
continuă și:

(a) informează emitentul;
(b) evaluează potențialele prejudicii aduse 
intereselor UE sau ale
statele membre;
(c) ia măsurile adecvate pentru a 
împiedica repetarea situației și 
(d) notifică autorităților competente 
acțiunea întreprinsă.

Or. en

Amendamentul 27
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Propunere de decizie
Articolul 5 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiuni Sancțiuni și măsuri administrative 

Or. en
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Amendamentul 28
Zuzana Roithová

Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful 1  

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc sancțiunile 
aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor 
naționale adoptate în temeiul prezentei 
decizii. Sancțiunile sunt eficiente, 
proporționale și disuasive.

Statele membre stabilesc sancțiunile și 
măsurile administrative aplicabile pentru 
încălcarea dispozițiilor naționale adoptate 
în temeiul prezentei decizii.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă dreptul de a stabili în prealabil nu doar sancțiunile 
aplicabile în temeiul dreptului penal, dar și măsuri de natură administrativă.

Amendamentul 29
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește măsurile administrative 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentei decizii de către oricare dintre 
participanții la PRS.

Or. en

Amendamentul 30
Zuzana Roithová

Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful 1b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul țărilor terțe sau al organizațiilor 
internaționale, acordul menționat la 
articolul 2 alineatul (7) stabilește 
sancțiunile și măsurile administrative 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament adaugă elementul important pe care îl constituie sancțiunile 
administrative, alături de sancțiuni, pentru acordurile cu țările terțe și organizațiile 
internaționale. 

Amendamentul 31
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful 1c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiunile și măsurile administrative 
sunt eficace, proporționale și disuasive. 
Periclitarea securității sistemului poate 
avea drept consecință suspendarea 
autorizației de acces. În cazul impunerii 
unor sancțiuni sau a unor măsuri 
administrative, persoanelor sau entităților 
acuzate li se garantează dreptul de a 
exercita o cale de atac.

Or. en

Amendamentul 32
Zuzana Roithová

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4  
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În calitate de operator al centrului de 
securitate menționat la articolul 16 litera
(a) punctul (ii) din Regulamentul nr. 
683/2008 (denumit în continuare „centru 
de securitate”), Agenția GNSS european 
poate fi desemnată ca autoritate PRS 
competentă de către un participant la PRS.

(4) În calitate de operator al centrului de 
securitate menționat la articolul 16 litera
(a) punctul (ii) din Regulamentul nr. 
683/2008 (denumit în continuare „centru 
de securitate”), Agenția GNSS european 
poate fi desemnată ca autoritate PRS 
competentă de către un participant la PRS.
Agenția GNSS european acționează ca 
autoritate PRS competentă pentru 
Consiliu, Comisie și agențiile Uniunii 
Europene. 

Or. en

Amendamentul 33
Zuzana Roithová

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Autoritățile PRS competente 
raportează în mod regulat cu privire la 
respectarea normelor minime comune 
către comisie și Agenția GNSS european. 

Or. en

Amendamentul 34
Zuzana Roithová

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Cu ajutorul agenției europene 
responsabile de supravegherea GNSS, 
Comisia raportează anual către 
Parlament și Consiliu cu privire la 
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respectarea normelor comune minime de 
către autoritățile PRS competente.

Or. en

Amendamentul 35
Zuzana Roithová

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul în care o autoritate PRS 
competentă nu respectă nomele comune 
minime, Comisia poate să solicite 
utilizarea de către autoritatea respectivă a 
mijloacelor tehnice ale Agenției GNSS 
european.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. cs

Justificare

Acest amendament se referă doar la traducerea în limba cehă.

Amendamentul 36
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de decizie
Articolul 8 – paragraful 1  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice stat membru care utilizează PRS 
poate să asigure el însuși, sau să 
încredințeze unor societăți stabilite pe 
teritoriul unui stat membru care utilizează 
PRS, fabricarea receptoarelor PRS și a 
modulelor de securitate asociate. Consiliul 
sau Comisia pot încredința unui stat 
membru care utilizează PRS sau unor 

(1) Orice stat membru care a desemnat o 
autoritate PRS competentă poate să 
asigure el însuși sau să încredințeze unor 
societăți stabilite pe teritoriul unui stat 
membru care a desemnat o autoritate PRS 
competentă fabricarea receptoarelor PRS și 
a modulelor de securitate asociate.
Consiliul sau Comisia pot încredința unui 
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societăți stabilite pe teritoriul unui stat 
membru care utilizează PRS, fabricarea 
receptoarelor PRS și a modulelor de 
securitate asociate.

stat membru care a desemnat o autoritate
PRS competentă sau unor societăți stabilite 
pe teritoriul unui stat membru care a 
desemnat o autoritate PRS competentă
fabricarea receptoarelor PRS și a 
modulelor de securitate asociate.

Or. en

Amendamentul 37
Zuzana Roithová

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 5  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea de omologare a securității 
sistemelor europene de radionavigație prin 
satelit poate în orice moment să retragă 
unei entități menționate în primul paragraf 
autorizația acordată pentru fabricarea 
receptoarelor PRS și a modulelor de 
securitate asociate dacă există suspiciunea 
că măsurile prevăzute în paragraful al 
treilea nu sunt respectate.

(5) Autoritatea de omologare a securității 
sistemelor europene de radionavigație prin 
satelit poate în orice moment să retragă 
unei entități menționate în primul paragraf 
autorizația acordată pentru fabricarea 
receptoarelor PRS și a modulelor de 
securitate asociate dacă există suspiciunea 
că măsurile prevăzute în paragraful al 
treilea nu sunt respectate. Decizia 
referitoare la retragerea autorizației poate 
face obiectul unei căi de atac. În cazul 
periclitării securității sistemului ca 
urmare a unor acte anterioare, actuale 
sau potențiale ale entității menționate la 
alineatul (1), exercitarea căii de atac nu 
are efect suspensiv. 

Or. en

Justificare

Ca urmare a principiilor generale de drept european, este esențial ca orice persoană sau 
entitate incriminată să aibă dreptul de a exercita o cale de atac împotriva retragerii 
autorizației; cu toate acestea, o astfel de procedură nu ar trebui să aibă un efect suspensiv în 
cazul considerentelor legate de siguranță.
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Amendamentul 38
Petru Constantin Luhan

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Sistemele și modulele trebuie să fie 
flexibile pe măsura necesităților mereu în 
creștere de-a lungul timpului.

Or. ro

Amendamentul 39
Zuzana Roithová

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1  

Textul propus de Comisie Amendamentul

O țară terță pe teritoriul căreia este instalată 
o stație de referință care conține 
echipamente PRS și care aparține 
sistemului constituit în cadrul programului 
Galileo nu este considerată, numai din 
acest motiv, ca fiind participant la PRS.
Comisia stabilește împreună cu țara terță 
respectivă modalitățile de găzduire și de 
funcționare a stației de referință care 
conține echipamente PRS.

O țară terță pe teritoriul căreia este instalată 
o stație de referință care conține 
echipamente PRS și care aparține 
sistemului constituit în cadrul programului 
Galileo nu este considerată, numai din 
acest motiv, ca fiind participant la PRS.
Comisia stabilește împreună cu țara terță 
respectivă modalitățile de găzduire și de 
funcționare a stației de referință care 
conține echipamente PRS. Aceste 
modalități detaliate includ posibilitatea ca 
entitățile europene competente să aibă 
acces la stația de referință în scopul 
efectuării de controale.  

Or. en

Justificare

Ar trebui garantat accesul organelor europene de control la stația de referință în state terțe 
în scopul efectuării de controale.
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Amendamentul 40
Zuzana Roithová

Propunere de decizie
Articolul 11a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Finanțare

Cu ajutorul statelor membre, Comisia 
propune modelul adecvat de finanțare a 
PRS. Comisia raportează cu privire la 
cadrul financiar către Parlamentul 
European și Consiliu. Acest raport 
prezintă în detaliu costurile exacte ale 
modalității de acoperire a PRS.

Or. en

Amendamentul 41
Zuzana Roithová

Propunere de decizie
Articolul 11b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11b
Consultări și transferul de competențe

Comisia stabilește condițiile în care 
agenția GNSS european poate fi 
angrenată în cel mai scurt termen posibil 
în procesul de luare a deciziilor 
referitoare la PRS. Comisia poartă 
consultări, de fiecare dată când este 
necesar, cu agenția GNSS european cu 
privire la toate aspectele legate de PRS și 
transferă competențele legate de PRS 
agenției GNSS european în cel mai scurt 
termen posibil, dar numai în cazul în care 
aceste competențe pot fi exercitate efectiv 
în modul prevăzut.
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Or. en

Amendamentul 42
Sabine Lösing

Propunere de decizie
Articolul 14 – alineatul 1  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul European și Consiliul pot 
prezenta obiecții cu privire la actul delegat 
în termen de două luni de la data 
notificării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, acest termen
poate fi prelungit cu o lună.

(1) Parlamentul European și Consiliul pot 
prezenta obiecții cu privire la actul delegat 
în termen de două luni de la data 
notificării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, acest termen se 
prelungește cu două luni.

Or. en

Justificare

Amendamentul rectifică prelungirea termenului în care Parlamentul European și Consiliul 
pot formula obiecții cu privire la actele delegate, astfel cum a fost adoptat în a doua lectură 
pentru instrumentele financiare externe.

Amendamentul 43
Zuzana Roithová

Propunere de decizie
Anexă – punctul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Deoarece descoperirea oricărui incident 
involuntar care afectează securitatea PRS, 
cum ar fi furtul sau pierderea unui receptor, 
este primordială, fiecare autoritate PRS 
competentă mobilizează mijloacele care să 
permită detectarea și corectarea unui astfel 
de incident, precum și raportarea acestuia 
centrului de securitate.

(6) Deoarece descoperirea oricărui
eveniment care afectează securitatea PRS, 
cum ar fi furtul sau pierderea unui receptor, 
este primordială, fiecare autoritate PRS 
competentă mobilizează mijloacele care să 
permită detectarea și corectarea unui astfel 
de eveniment, precum și raportarea 
acestuia centrului de securitate.

Or. en
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Justificare

Termenul „eveniment” corespunde într-o măsură mai mare cu restul textului legislativ și se 
referă atât la actele premeditat, cât și la cele neintenționate.

Amendamentul 44
Zuzana Roithová

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Deoarece descoperirea oricărui incident 
involuntar care afectează securitatea PRS, 
cum ar fi furtul sau pierderea unui receptor, 
este primordială, fiecare autoritate PRS 
competentă mobilizează mijloacele care să 
permită detectarea și corectarea unui astfel 
de incident, precum și raportarea acestuia 
centrului de securitate.

(6) Deoarece descoperirea oricărui
eveniment care afectează securitatea PRS, 
cum ar fi furtul sau pierderea unui receptor, 
este primordială, fiecare autoritate PRS 
competentă mobilizează mijloacele care să 
permită detectarea și corectarea unui astfel 
de eveniment, precum și raportarea 
acestuia centrului de securitate.

Or. cs

Justificare

Acest amendament se referă în principal la traducerea în limba cehă.

 Având în vedere faptul că furtul, care este un delict deliberat, este menționat pe lista 
incidentelor, termenul „incident” este impropriu.  Astfel, este preferabilă utilizarea 
termenului „eveniment” (și în celelalte versiuni lingvistice), care se referă atât la actele 
deliberate, cât și la cele involuntare. 


