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Alteração 45
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) No que se refere à prevenção e 
gestão dos conflitos de interesses, é 
fundamental que a Agência estabeleça e 
mantenha uma reputação de 
imparcialidade e integridade, bem como 
elevados padrões profissionais. Para tal, 
há que adotar medidas para garantir que 
as decisões não possam ser influenciadas 
por interesses antagónicos ao papel da 
Agência, enquanto órgão ao serviço de 
toda a União, ou por interesses privados 
ou afiliações de membros do pessoal da 
Agência, de peritos nacionais destacados 
ou de membros do Conselho de 
Administração ou do Comité de 
Acreditação de Segurança, que 
prejudiquem, ou sejam suscetíveis de 
prejudicar o correto desempenho das 
funções oficiais da pessoa em questão. O 
Conselho de Administração deve, por isso, 
adotar regras abrangentes sobre esta 
questão, tendo em consideração as 
recomendações formuladas pelo Tribunal 
de Contas, no seu Relatório Especial n.º 
15/2012.

Or. en

Alteração 46
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(11-A) Em 10 de dezembro de 2010, os 
representantes dos Estados-Membros 
reunidos por ocasião da conferência 
intergovernamental decidiram estabelecer 
a sede da Agência em Praga. O acordo de 
sede entre a República Checa e a Agência 
entrou em vigor a 9 de agosto de 2012. O 
acordo de sede e outras disposições 
específicas – tais como o contrato de 
arrendamento e os benefícios concedidos 
aos empregados – devem ser reputados 
conformes ao presente regulamento; por 
conseguinte, não deve ser necessário 
alterá-los.

Or. en

Alteração 47
Béla Kovács

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 912/2010
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência pode decidir criar delegações 
locais nos Estados-Membros, com o 
assentimento destes, ou em países terceiros 
que participem nos trabalhos da Agência 
nos termos do artigo 23.º

3. A Agência pode decidir criar delegações 
locais nos Estados-Membros, com o 
assentimento destes, ou – tendo em 
consideração o respetivo acordo – em 
países terceiros que participem nos 
trabalhos da Agência nos termos do artigo 
23.º

Or. en

Alteração 48
Evžen Tošenovský
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 912/2010
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) cinco representantes nomeados pela 
Comissão,

b) dois representantes nomeados pela 
Comissão,

Or. en

Justificação

É conveniente manter o equilíbrio de poderes entre as instituições. A regra visada pelo artigo 
5.º, n.º 6, relativa à tomada de decisões no Conselho de Administração foi alterada (maioria 
absoluta em vez de maioria de dois terços), devendo o número de representantes nomeados 
pela Comissão ser reduzido consequentemente. Além do mais, a abordagem comum do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão sobre as agências descentralizadas prevê, 
como regra geral, dois representantes da Comissão.

Alteração 49
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 912/2010
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) cinco representantes nomeados pela 
Comissão,

(b) dois representantes nomeados pela 
Comissão,

Or. fr

Alteração 50
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 912/2010
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os membros do Conselho de 
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Administração são nomeados em função 
do seu conhecimento das tarefas da 
Agência e das suas competências de 
gestão, administrativas e orçamentais. O 
Parlamento Europeu, a Comissão e os 
Estados-Membros velam por promover a 
igualdade entre homens e mulheres e 
alcançar uma representação equilibrada 
entre homens e mulheres no Conselho de 
Administração.

Or. en

Alteração 51
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 912/2010
Artigo 6 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) aprova os acordos referidos no artigo 
23.º, n.º 2, após aprovação pelo Comité de 
Acreditação de Segurança referido no 
artigo 11.º no que toca às questões 
abrangidas pelo Capítulo III;

Or. fr

Alteração 52
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 912/2010
Artigo 6 – n.º 2 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) adota os procedimentos de aceitação 
e revisão de sistemas na perspetiva da 
evolução e das futuras gerações do 



AM\1003791PT.doc 7/19 PE519.568v01-00

PT

sistema EGNOS e do sistema estabelecido 
pelo programa Galileu;

Or. fr

Alteração 53
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 912/2010
Artigo 6 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) é consultado pelo Diretor Executivo 
sobre os acordos de delegação celebrados 
entre a Comissão e a Agência nos termos 
do artigo [15.º, n.º 1, alínea d)] do 
Regulamento [futuro Regulamento GNSS] 
antes da respetiva assinatura;

h) aprova, mediante proposta do Diretor 
Executivo, os acordos de delegação 
celebrados entre a Comissão e a Agência 
nos termos do artigo [15.º, n.º 1, alínea d)] 
do Regulamento [futuro Regulamento 
GNSS] antes da respetiva assinatura;

Or. fr

Alteração 54
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 912/2010
Artigo 6 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) aprova, mediante proposta do 
Diretor Executivo, os protocolos de 
colaboração entre a Agência do GNSS e a 
Agência Espacial Europeia visada no 
artigo [15.º, n.º 1, alínea c)] do [futuro 
Regulamento GNSS]; 

Or. fr
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Alteração 55
Béla Kovács

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 912/2010 
Artigo 6 – n.º 2 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) adota um código de conduta para o 
seu pessoal.

Or. en

Alteração 56
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 912/2010 
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

O Conselho de Administração nomeia o 
Diretor Executivo e pode prolongar ou pôr 
termo ao seu mandato, de acordo com o 
artigo 15.º-B, n.º 4. O Conselho de 
Administração exerce a autoridade 
disciplinar sobre o Diretor Executivo.

O Conselho de Administração nomeia o 
Diretor Executivo e pode prolongar ou pôr 
termo ao seu mandato, de acordo com o 
artigo 15.º-B, n.º s 3 e 4. O Conselho de 
Administração exerce a autoridade 
disciplinar sobre o Diretor Executivo.

Or. fr

Alteração 57
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 912/2010 
Artigo 8 – ponto 1-A (novo)



AM\1003791PT.doc 9/19 PE519.568v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1-A. prepara os protocolos de colaboração 
entre a Agência do GNSS e a Agência 
Espacial Europeia visados no artigo [15.º, 
n.º 1, alínea c)] do [futuro Regulamento 
GNSS] e apresenta-os ao Conselho de 
Administração, em conformidade com o 
artigo 6.º, n.º 2, alínea h-A).

Or. fr

Alteração 58
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 912/2010 
Artigo 8 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. prepara, para cada reunião do 
Conselho de Administração, um relatório 
intercalar sobre a execução do programa 
de trabalho anual que inclua, igualmente, 
o capítulo preparado pelo Presidente do 
Comité de Acreditação de Segurança, em 
conformidade com o artigo 11.º-A, n.º 1, 
alínea c).

Or. fr

Alteração 59
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 912/2010 
Artigo 8 – ponto 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) assegura que a Agência, na qualidade 
de operadora do CGAS, possa dar resposta 
às instruções que receba nos termos da 
Ação Comum 2004/552/PESC;

(7) assegura que a Agência, na qualidade 
de operadora do CGAS, possa dar resposta 
às instruções que receba nos termos da 
Ação Comum 2004/552/PESC e da missão 
que lhe incumbe por força do artigo 6.º da 
Decisão n.º 1104/2011/UE;

Or. fr

Alteração 60
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 912/2010 
Artigo 8 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. assegura a circulação da informação 
pertinente, nomeadamente no que toca às 
questões da segurança, entre os diferentes 
órgãos da Agência.

Or. fr

Alteração 61
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 912/2010 
Artigo 8 – ponto 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-B. comunica à Comissão a posição da 
Agência no que se refere às potenciais 
especificações técnicas e operacionais  
necessárias para aplicar a evolução dos 
sistemas prevista no artigo [13.º, n.º 3, 
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alínea c-A)] do [futuro Regulamento 
GNSS], designadamente no que diz 
respeito à definição das futuras missões e 
à fase de conceção, em conformidade com 
o artigo 13.º, bem como às atividades de 
investigação que apoiam a referida 
evolução. Vela por que, durante as fases 
de desenvolvimento e implantação da 
nova geração do segmento espacial, a 
Agência se apoie, se necessário, nas 
competências da Agência Espacial 
Europeia.

Or. fr

Alteração 62
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 912/2010
Artigo 8-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O programa plurianual da Agência referido 
no artigo 6.º, n.º 2, alínea a), prevê as ações 
que a Agência deve desempenhar no 
decurso do período abrangido pelo quadro 
financeiro plurianual previsto no artigo 
312.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, incluindo as ações 
ligadas às relações internacionais e à 
comunicação pelas quais é responsável. 
Esse programa determina os recursos 
humanos e financeiros afetados a cada 
atividade. Tem em conta o resultado das 
avaliações referidas no artigo 26.º

O programa plurianual da Agência referido 
no artigo 6.º, n.º 2, alínea a), prevê as ações 
que a Agência deve desempenhar no 
decurso do período abrangido pelo quadro 
financeiro plurianual previsto no artigo 
312.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, incluindo as ações 
ligadas às relações internacionais e à 
comunicação pelas quais é responsável. 
Esse programa define a programação 
estratégica geral, as etapas, os resultados 
esperados, os principais domínios de 
desempenho e os principais indicadores 
de desempenho, bem como a 
programação orçamental, 
designadamente os recursos humanos e 
financeiros afetados a cada atividade. Tem 
em conta o resultado das avaliações 
referidas no artigo 26.º

Or. fr
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Alteração 63
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 912/2010 
Artigo 8-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Com base no programa de trabalho 
plurianual, o programa de trabalho anual 
referido no artigo 6.º, n.º 2, alínea b), prevê 
as ações que a Agência deve desempenhar 
durante o ano seguinte, incluindo as ações 
ligadas às relações internacionais e à 
comunicação pelas quais é responsável. 
Esse programa determina os recursos 
humanos e financeiros afetados a cada 
atividade. Inclui, a título informativo, as 
tarefas que a Comissão tenha delegado, se 
for caso disso, à Agência, em aplicação do 
artigo [15.º, n.º 1, alínea d)] do 
regulamento (futuro Regulamento GNSS).

Com base no programa de trabalho 
plurianual, o programa de trabalho anual 
referido no artigo 6.º, n.º 2, alínea b), prevê 
as ações que a Agência deve desempenhar 
durante o ano seguinte, incluindo as ações 
ligadas às relações internacionais e à 
comunicação pelas quais é responsável. 
Esse programa determina os recursos 
humanos e financeiros afetados a cada 
atividade. Inclui, a título informativo, as 
tarefas que a Comissão tenha delegado, se 
for caso disso, à Agência, em aplicação do 
artigo [15.º, n.º 1, alínea d)] do 
regulamento (futuro Regulamento GNSS). 
O programa de trabalho compreende 
indicadores de desempenho adaptados, 
que permitam uma avaliação eficaz dos 
resultados obtidos.

Or. fr

Alteração 64
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 912/2010
Artigo 8-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório geral anual referido no artigo 
8.º, alínea f), deve descrever a execução 

3. O relatório anual referido no artigo 6.º, 
alínea f), deve conter informação sobre os 
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dos programas de trabalho da Agência. seguintes aspetos:
a) a execução dos programas de trabalho 
anuais e plurianuais, incluindo no que se 
refere aos indicadores de desempenho;
b) o orçamento e o quadro de pessoal;
c) os sistemas de gestão e de controlo 
interno da Agência;
d) a pegada ambiental da Agência e 
medidas que visem a proteção do 
ambiente;
e) as conclusões de auditorias internas e 
externas;
f) o acompanhamento das recomendações 
das auditorias e da recomendação relativa 
à quitação;
g) a declaração de fiabilidade do diretor 
executivo.
O relatório anual é tornado público.

Or. en

Alteração 65
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 912/2010 
Artigo 8-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

O relatório geral anual referido no artigo 
8.º, alínea f), deve descrever a execução 
dos programas de trabalho da Agência. 

O relatório geral anual referido no artigo 
8.º, alínea f), deve descrever a execução 
dos programas de trabalho da Agência, 
designadamente mediante a definição dos 
indicadores de desempenho referidos nos 
n.ºs 1 e 2. Contém, igualmente, o reexame 
dos progressos alcançados na aplicação 
dos sistemas de gestão e das tecnologias 
referidas no artigo [12.º, alínea e)] 
do[futuro Regulamento GNSS].
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Or. fr

Alteração 66
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 912/2010 
Artigo 10 – alínea c) – nota de rodapé

Texto da Comissão Alteração

(7-A) No artigo 10.º, alínea c), a nota de 
rodapé passa a ter a seguinte redação:
(1) Decisão 2011/292/UE do Conselho
relativa às regras de segurança aplicáveis 
à proteção das informações classificadas 
da UE. Regras da Comissão em matéria 
de segurança estabelecidas no Anexo da 
Decisão 2001/844/CE, CECA, Euratom 
da Comissão, de 29 de novembro de 
2001, que altera o seu Regulamento 
Interno (JO L 317 de 3.12.2001, p. 1).

Or. fr

Alteração 67
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea -a) (nova)
Regulamento (CE) n.º 912/2010 
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

-a) No artigo 11.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:
«1. É criado no âmbito da Agência um 
Comité de Acreditação de Segurança dos 
Sistemas GNSS Europeus (a seguir 
designado «Comité de Acreditação de 
Segurança»). Relativamente aos sistemas 
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GNSS europeus, o Comité de 
Acreditação de Segurança desempenha 
as funções da autoridade de acreditação 
de segurança a que se referem as regras 
de segurança aplicáveis ao Conselho e à 
Comissão.»

Or. fr

Alteração 68
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea -a) (nova)
Regulamento (CE) n.º 912/2010 
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

-a-A) No artigo 11.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:
«2. O Comité de Acreditação de 
Segurança exerce as atribuições 
confiadas à Agência em matéria de 
acreditação de segurança nos termos da 
subalínea i) da alínea a) do artigo 16.o 
do Regulamento (CE) n.º 683/2008 e 
toma as «decisões de acreditação de 
segurança» previstas no presente artigo, 
nomeadamente o estudo e a aprovação 
dos documentos relativos à segurança, 
particularmente a enunciação dos 
requisitos de segurança específicos dos 
sistemas e serviços (documentos 
denominados «SSRS») e os aplicáveis às 
autoridades responsáveis pelo PRS 
(documentos denominados «CMS»), a 
aprovação da estratégia de acreditação 
de segurança e do lançamento de 
satélites, a autorização para fazer 
funcionar os sistemas nas suas diferentes 
configurações e para os diferentes 
serviços, a autorização para gerir as 
estações terrestres, nomeadamente as 
estações de sensores localizadas em 
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países terceiros, e a autorização para 
fabricar recetores com tecnologia PRS e 
respetivos componentes.

Or. fr

Alteração 69
Béla Kovács

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13
Regulamento (CE) n.º 912/2010
Artigo 15-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O código de conduta visa garantir as 
normas mais rigorosas em matéria de 
comportamento, profissionalismo e 
responsabilidade do pessoal.
Estabelece como princípio de base que os 
funcionários devem exercer as suas 
funções com desapego de interesses, com 
integridade, transparência, diligência, 
honestidade, responsabilidade e respeito.
O código de conduta assenta em dois 
princípios fundamentais:
1. As normas mais rigorosas em matéria 
de eficácia, competência e integridade.
2. Responsabilização das pessoas com 
funções de liderança que não observem as 
regras de conduta.

Or. en

Justificação

O código deverá definir a forma de tratamento do pessoal. 

Alteração 70
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18
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Regulamento (CE) n.º 912/2010
Artigo 22-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Diretor Executivo, bem como os 
agentes destacados pelos Estados-Membros 
e pela Comissão a título temporário, devem 
fazer uma declaração de compromisso e 
uma declaração de interesses, indicando a 
ausência de quaisquer interesses diretos ou 
indiretos que possam ser considerados 
prejudiciais para a sua independência. 
Essas declarações devem ser feitas por 
escrito aquando da sua entrada em funções 
e são renovadas em caso de mudança da 
sua situação pessoal.

1. Os membros do Conselho de 
Administração e do Comité de 
Acreditação de Segurança, o Diretor 
Executivo, bem como os agentes 
destacados pelos Estados-Membros e pela 
Comissão a título temporário, devem fazer 
uma declaração de compromisso e uma 
declaração de interesses, indicando a 
ausência ou a existência de quaisquer 
interesses diretos ou indiretos que possam 
ser considerados prejudiciais para a sua 
independência. Essas declarações devem 
ser corretas e completas. Essas 
declarações devem ser feitas por escrito 
aquando da sua entrada em funções e são 
renovadas e prontamente atualizadas em 
caso de mudança da sua situação pessoal.

Or. en

Alteração 71
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18
Regulamento (CE) n.º 912/2010
Artigo 22-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os peritos externos que participem em 
grupos de trabalho ad hoc devem declarar
por escrito, antes de cada reunião em que 
participem, os interesses que possam ser 
considerados prejudiciais para a sua 
independência em relação aos pontos da 
ordem de trabalhos.

2. Antes de cada reunião em que 
participem, os membros do Conselho de 
Administração e do Comité de 
Acreditação de Segurança, o Diretor 
Executivo, bem como os peritos 
destacados pelos Estados-Membros e os 
peritos externos que participem em grupos 
de trabalho ad hoc devem declarar de 
forma exata e completa a ausência ou a 
existência de quaisquer interesses que 
possam ser considerados prejudiciais para a 
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sua independência em relação aos pontos 
da ordem de trabalhos e abster-se de 
participar na discussão e votação desses 
pontos.

Or. en

Alteração 72
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18
Regulamento (CE) n.º 912/2010
Artigo 22-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Administração e o 
Comité de Acreditação de segurança
devem instituir uma política que permita 
evitar os conflitos de interesses.

3. O Conselho de Administração e o 
Comité de Acreditação de Segurança
estabelecem os respetivos regulamentos 
internos e as modalidades práticas 
aplicáveis à declaração de interesses 
referida nos n.ºs 1 e 2 e à gestão dos
conflitos de interesses.

Or. en

Alteração 73
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20
Regulamento (CE) n.º 912/2010
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar em 2016 e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão manda proceder a uma avaliação 
da Agência que incida, em especial, sobre a 
sua eficácia, o seu bom funcionamento, os 
seus métodos de trabalho, as suas 
necessidades e o emprego dos recursos que 
lhe foram confiados. Essa avaliação inclui, 
em especial, um exame de qualquer 

1. O mais tardar em 2016 e, 
posteriormente, de três em três anos, a 
Comissão manda proceder a uma avaliação 
da Agência que incida, em especial, sobre a 
sua eficácia, o seu bom funcionamento, os 
seus métodos de trabalho, as suas 
necessidades e o emprego dos recursos que 
lhe foram confiados. Essa avaliação inclui, 
em especial, um exame de qualquer 
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eventual mudança das missões da Agência 
e da incidência financeira de uma tal 
modificação.

eventual mudança das missões da Agência 
e da incidência financeira de uma tal 
modificação.

Or. ro


