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Amendamentul 45
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În ceea ce privește prevenirea și 
gestionarea conflictelor de interese, este 
esențial ca agenția să își creeze și să își 
mențină o reputație în materie de 
imparțialitate, integritate și standarde 
profesionale ridicate. În acest scop, ar 
trebui instituite măsuri care să asigure că 
deciziile nu pot fi influențate de interese 
aflate în conflict cu rolul agenției în 
calitate de organism aflat în serviciul 
Uniunii în general sau de interese private 
sau afilieri ale unui membru al 
personalului agenției, ale unui expert 
național detașat sau ale unui membru al 
consiliului de administrație sau al 
consiliului de acreditare de securitate care 
creează sau pot crea un conflict cu 
îndeplinirea adecvată a sarcinilor 
profesionale ale persoanei în cauză. 
Consiliul de administrație ar trebui, prin 
urmare, să adopte un set cuprinzător de 
norme privind această chestiune ținând 
cont de recomandările Curții de Conturi 
din Raportul special nr. 15 din 2012 al 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 46
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Reprezentanții statelor membre 
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convocați la Conferința 
interguvernamentală au decis, la 
10 decembrie 2010, să amplaseze sediul 
agenției la Praga. Acordul privind 
găzduirea între Republica Cehă și agenție 
a intrat în vigoare la 9 august 2012. 
Acordul privind găzduirea și alte 
aranjamente specifice (precum acordul de 
închiriere și pachetele de beneficii 
acordate personalului) ar trebui 
considerate ca fiind pe deplin în 
conformitate cu prezentul regulament; 
prin urmare, nu ar trebui să fie nevoie ca 
acestea să fie modificate.

Or. en

Amendamentul 47
Béla Kovács

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Agenția poate decide să înființeze 
birouri locale în statele membre, sub 
rezerva acordului acestora, sau în țările 
terțe care participă la activitatea agenției în 
conformitate cu articolul 23.

(3) Agenția poate decide să înființeze 
birouri locale în statele membre, sub 
rezerva acordului acestora, sau în țările 
terțe (luând în considerare acordul 
acestora) care participă la activitatea 
agenției în conformitate cu articolul 23.

Or. en

Amendamentul 48
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 912/2010.
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cinci reprezentanți numiți de către 
Comisie,

(b) doi reprezentanți numiți de către 
Comisie,

Or. en

Justificare

Trebuie menținut echilibrul competențelor între toate instituțiile. Norma cu privire la luarea 
deciziilor consiliului de administrație de la articolul 5 alineatul (6) s-a modificat (majoritate 
absolută în locul majorității de două treimi), prin urmare, numărul reprezentanților numiți de 
Comisie ar trebui redus în mod corespunzător. În plus, abordarea comună a Parlamentului 
European, a Consiliului și a Comisiei privind agențiile descentralizate include, ca regulă 
generală, doi reprezentanți din partea Comisiei.

Amendamentul 49
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cinci reprezentanți numiți de către 
Comisie,

(b) doi reprezentanți numiți de către 
Comisie,

Or. fr

Amendamentul 50
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii consiliului de administrație sunt 
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numiți în funcție de cunoștințele lor cu 
privire la sarcinile de bază ale agenției, 
luându-se în considerare competențele 
relevante de management, administrative 
și bugetare. Parlamentul European, 
Comisia și statele membre urmăresc 
promovarea egalității de gen și realizarea 
unui reprezentări echilibrate între bărbați 
și femei în consiliul de administrație.

Or. en

Amendamentul 51
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) aprobă acordurile prevăzute la 
articolul 23 alineatul (2) după aprobarea 
consiliului de acreditare de securitate 
prevăzut la articolul 11 pentru aspectele 
menționate în capitolul III;

Or. fr

Amendamentul 52
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 6 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) adoptă procedurile de acceptare și de 
revizuire a sistemelor în ceea ce privește 
evoluția și viitoarele generații ale 
sistemului EGNOS și ale sistemului 
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stabilit prin programul Galileo;

Or. fr

Amendamentul 53
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 6 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) este consultat de directorul executiv cu 
privire la convențiile de delegare încheiate 
între Comisie și agenție în temeiul 
articolului [15 alineatul (1) litera d)] din 
regulamentul [viitorul regulament privind 
GNSS] înainte de semnarea acestora;

(h) aprobă, la propunerea directorului
executiv cu privire la convențiile de 
delegare încheiate între Comisie și agenție 
în temeiul articolului [15 alineatul (1) litera 
d)] din regulament [viitorul regulament 
privind GNSS] înainte de semnarea 
acestora;

Or. fr

Amendamentul 54
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) aprobă, la propunerea directorului 
executiv, modalitățile de lucru dintre 
Agenția GNSS și Agenția Spațială 
Europeană prevăzută la articolul [15 
alineatul (1c)] din [viitorul regulament 
GNSS];

Or. fr
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Amendamentul 55
Béla Kovács

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 912/2010 
Articolul 6 – alineatul 2 – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) adoptă un cod de conduită pentru 
personalul său.

Or. en

Amendamentul 56
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 912/2010 
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Consiliul de administrație numește 
directorul executiv și poate prelungi sau 
încheia mandatul acestuia în conformitate 
cu articolul 15c alineatul (4). El exercită 
autoritate disciplinară asupra directorului 
executiv.

Consiliul de administrație numește 
directorul executiv și poate prelungi sau 
încheia mandatul acestuia în conformitate 
cu articolul 15c alineatele (3) și (4). El 
exercită autoritate disciplinară asupra 
directorului executiv.

Or. fr

Amendamentul 57
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 912/2010 
Articolul 8 – punctul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. pregătește modalitățile de lucru dintre 
Agenția GNSS și Agenția Spațială 
Europeană prevăzute la articolul [15 
alineatul (1c)] din [viitorul regulament 
GNSS] și le prezintă consiliului de 
administrație conform articolului 6 
alineatul (2) litera (ha).

Or. fr

Amendamentul 58
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 912/2010 
Articolul 8 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. pregătește un raport intermediar 
privind punerea în aplicare a programului 
de lucru anual pentru fiecare reuniune a 
consiliului de administrație, incluzând, în 
mod identic, capitolul pregătit de 
președintele consiliului de acreditare de 
securitate, conform articolului 11a 
alineatul (1) litera c.

Or. fr

Amendamentul 59
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 912/2010 
Articolul 8 – punctul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

7. se asigură că agenția, în calitate de 
operator al GSMC, este în măsură să 
respecte instrucțiunile formulate în temeiul 
Acțiunii comune 2004/552/PESC;

7. se asigură că agenția, în calitate de 
operator al GSMC, este în măsură să 
respecte instrucțiunile formulate în temeiul 
Acțiunii comune 2004/552/PESC și al 
rolului care îi este atribuit conform 
articolului 6 din Decizia 
nr. 1104/2011/UE;

Or. fr

Amendamentul 60
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 912/2010 
Articolul 8 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) asigură circulația informației 
relevante, în special în ceea ce privește 
aspectele legate de siguranță între 
diversele organe ale agenției.

Or. fr

Amendamentul 61
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 912/2010 
Articolul 8 – punctul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) comunică Comisiei poziția agenției 
privind specificațiile tehnice și 
operaționale potențiale necesare punerii 
în aplicare a evoluției sistemelor 
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prevăzute la articolul [13 alineatul (3) 
litera (ca)] din [viitorul regulament 
GNSS], în special în ceea ce privește 
stabilirea viitoarelor sarcini și faza de 
proiectare, conform articolului 13 și 
activitățile de cercetare în sprijinul 
acestor evoluții. Se asigură că, în cursul 
fazei de dezvoltare și de desfășurare a noii 
generații a segmentului spațial, agenția se 
sprijină, după caz, pe competențele 
Agenției Spațiale Europene.

Or. fr

Amendamentul 62
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (UE) nr. 912/2010 
Articolul 8 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul multianual al agenției menționat 
la articolul 6 alineatul (2) litera (a) prevede 
acțiunile care trebuie îndeplinite de agenție 
în cursul perioadei acoperite de cadrul 
financiar multianual prevăzut la articolul 
312 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, inclusiv acțiunile legate 
de relațiile internaționale și de comunicare 
pentru care este responsabilă. Acest 
program determină resursele umane și 
financiare alocate fiecărei activități. El ține 
cont de evaluările prevăzute la articolul 26.

Programul multianual al agenției menționat 
la articolul 6 alineatul (2) litera (a) prevede 
acțiunile care trebuie îndeplinite de agenție 
în cursul perioadei acoperite de cadrul 
financiar multianual prevăzut la articolul 
312 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, inclusiv acțiunile legate 
de relațiile internaționale și de comunicare 
pentru care este responsabilă. Acest 
program stabilește programarea strategică 
generală, etapele, rezultatele așteptate, 
domeniile-cheie de performanță și 
indicatorii-cheie de performanță și 
programarea bugetară, inclusiv resursele 
umane și financiare alocate fiecărei 
activități. El ține cont de evaluările 
prevăzute la articolul 26.

Or. fr
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Amendamentul 63
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (UE) nr. 912/2010 
Articolul 8 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Pe baza programului de lucru multianual, 
programul de lucru anual prevăzut la 
articolul 6 alineatul (2) litera (b) prevede 
acțiunile care trebuie îndeplinite de agenție 
în cursul anului următor, inclusiv acțiunile 
legate de relațiile internaționale și de 
comunicare pentru care este responsabilă. 
Acest program determină resursele umane 
și financiare alocate fiecărei activități. El 
include, cu titlu informativ, sarcinile pe 
care Comisia, după caz, le-a delegat 
agenției în temeiul articolului [15 alineatul 
(1) litera d)] din regulament (viitorul 
regulament privind GNSS).

Pe baza programului de lucru multianual, 
programul de lucru anual prevăzut la 
articolul 6 alineatul (2) litera (b) prevede 
acțiunile care trebuie îndeplinite de agenție 
în cursul anului următor, inclusiv acțiunile 
legate de relațiile internaționale și de 
comunicare pentru care este responsabilă. 
Acest program determină resursele umane 
și financiare alocate fiecărei activități. El 
include, cu titlu informativ, sarcinile pe 
care Comisia, după caz, le-a delegat 
agenției în temeiul articolului [15 alineatul 
(1) litera d)] din regulament (viitorul 
regulament privind GNSS). Programul de 
lucru include indicatori de performanță 
adaptați, permițând o evaluare eficace a 
rezultatelor obținute.

Or. fr

Amendamentul 64
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 8 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Raportul general anual prevăzut la 
articolul 8 litera (f) relatează punerea în 
aplicare a programelor de lucru ale 
agenției.

(3) Raportul anual prevăzut la articolul 6
litera (f) include informații privind:
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(a) punerea în aplicare a programelor de 
lucru multianuale și anuale, inclusiv în 
ceea ce privește indicatorii de
performanță;
(b) planul bugetar și cel privind politica 
de personal;
(c) sistemele de gestionare și de control 
intern ale agenției;
(d) amprenta ecologică a agenției și 
măsurile de protecție a mediului;
(e) concluziile auditurilor interne și 
externe;
(f) măsurile luate pe baza recomandărilor 
rezultate în urma auditurilor și a 
recomandării privind descărcarea de 
gestiune;
(g) declarația de asigurare a directorului 
executiv.
Raportul anual este făcut public.

Or. en

Amendamentul 65
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (UE) nr. 912/2010 
Articolul 8 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Raportul general anual prevăzut la 
articolul 8 litera (f) relatează punerea în 
aplicare a programelor de lucru ale 
agenției.” 

Raportul general anual prevăzut la articolul 
8 litera (f) relatează punerea în aplicare a 
programelor de lucru ale agenției, inclusiv 
prin instituirea unor indicatori de 
performanță prevăzuți la alineatele (1) și 
(2). El include, de asemenea, o 
reexaminare a progreselor realizate în 
punerea în aplicare a sistemelor de 
management și a tehnicilor la care se face 
referire în articolul [12 litera (e)] din 
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[viitorul regulament GNSS].

Or. fr

Amendamentul 66
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 912/2010 
Articolul 10 – litera c – notă de subsol

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. La articolul 10 litera (c), nota de 
subsol se înlocuiește cu:
(I ) Decizia 2011/292/UE a Consiliului 
privind normele de securitate pentru 
protecția informațiilor UE clasificate. 
Normele Comisiei în materie de securitate 
prevăzute în anexa la 
Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a 
Comisiei din 29 noiembrie 2001 de 
modificare a regulamentului său de 
procedură internă (JO L 317, 3.12.2001, 
p. 1).

Or. fr

Amendamentul 67
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera -a (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 912/2010 
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La articolul 11, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Un consiliu de acreditare de 
securitate a sistemelor GNSS europene 
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(denumit în continuare „consiliul de 
acreditare de securitate”) este creat în 
cadrul agenției. În ceea ce privește 
sistemele GNSS europene, consiliul de 
acreditare de securitate este autoritatea 
independentă căreia îi revin toate 
sarcinile autorității de acreditare de 
securitate, astfel cum se menționează în 
normele de securitate relevante aplicabile 
Consiliului și Comisiei.”

Or. fr

Amendamentul 68
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera -aa (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 912/2010 
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) La articolul 11, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Consiliul de acreditare de securitate 
îndeplinește sarcinile atribuite agenției în 
materie de acreditare de securitate în 
temeiul articolului 16 litera (a) punctul (i) 
din Regulamentul (CE) nr. 683/2008 și 
este abilitat să adopte decizii de acreditare 
și de securitate, astfel cum se prevede 
prezentul articol, în special cu privire la 
examinarea și aprobarea documentelor 
referitoare la securitate, în principal 
declarațiile privind cerințele de securitate 
aferente sistemelor și serviciilor 
(documente denumite „SSRS”) și cele 
aplicabile autorităților PRS responsabile 
(documente denumite „CMS”), la 
aprobarea strategiei de acreditare de 
securitate și a lansării de sateliți, la 
autorizarea exploatării sistemelor în
diferitele lor configurații și pentru 
diferitele servicii, la autorizarea 
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exploatării stațiilor terestre și, în special, 
a stațiilor de recepție situate în state terțe, 
precum și la autorizarea fabricării 
receptorilor care conțin tehnologia 
serviciului public reglementat și a 
componentelor acestora.”

Or. fr

Amendamentul 69
Béla Kovács

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 15 a – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Codul de conduită se angajează să 
asigure cele mai înalte standarde de 
conduită, profesionalism și 
responsabilitate ale tuturor membrilor săi 
de personal.
Acesta își stabilește ca principii directoare 
faptul că funcționarii își desfășoară 
activitatea în mod imparțial, cu 
integritate, deschidere, diligență, 
onestitate, responsabilitate și respect.
Codul de conduită se bazează pe două 
principii-cheie:
1. Cele mai înalte standarde de eficiență, 
competență și integritate
2. Responsabilitatea persoanelor cu 
funcții de conducere care nu pun în 
aplicare standardele de conduită

Or. en

Justificare

Acesta definește modul în care personalul ar trebui abordat.
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Amendamentul 70
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 22 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directorul executiv, precum și 
funcționarii detașați temporar din partea 
statelor membre și din partea Comisiei fac 
o declarație de angajament și o declarație 
de interese, indicând absența oricăror 
interese directe sau indirecte despre care se 
poate considera că aduc atingere 
independenței lor. Declarațiile respective 
se fac în scris în momentul intrării în 
funcție și se reînnoiesc în cazul în care 
situația lor personală se schimbă.

(1) Membrii consiliului de administrație și 
ai consiliului de acreditare de securitate, 
precum și funcționarii detașați temporar 
din partea statelor membre și din partea 
Comisiei fac o declarație de angajament și 
o declarație de interese, indicând absența 
sau prezența oricăror interese directe sau 
indirecte despre care se poate considera că 
aduc atingere independenței lor. 
Declarațiile respective sunt corecte și 
complete. Declarațiile respective se fac în 
scris în momentul intrării în funcție și se 
reînnoiesc și se actualizează în mod 
prompt în cazul în care situația lor 
personală se schimbă.

Or. en

Amendamentul 71
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 22 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Experții externi care participă la 
grupurile de lucru ad hoc declară în scris, 
înainte de fiecare reuniune la care 
participă, interesele despre care se poate 
considera că aduc atingere independenței 
lor având în vedere subiectele înscrise pe 
ordinea de zi.

(2) Membrii consiliului de administrație și 
ai consiliului de acreditare de securitate, 
directorul executiv, precum și experții 
naționali detașați și experții externi care 
participă la grupurile de lucru ad hoc 
declară în scris în mod exact și complet, 
înainte de fiecare reuniune la care 
participă, absența sau prezența intereselor
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despre care se poate considera că aduc 
atingere independenței lor având în vedere 
subiectele înscrise pe ordinea de zi și se 
abțin de la participarea la dezbaterea și 
votul cu privire la aceste puncte.

Or. en

Amendamentul 72
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 22 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul de administrație și consiliul 
de acreditare de securitate instituie o 
politică ce permite evitarea conflictelor de 
interese.

(3) Consiliul de administrație și consiliul 
de acreditare de securitate prevăd în 
regulamentul lor de procedură internă 
aranjamentele practice pentru norma cu 
privire la declarația de interese 
menționată la alineatele (1) și (2) și 
gestionarea conflictului de interese.

Or. en

Amendamentul 73
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20
Regulamentul (UE) nr. 912/2010
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu în 2016, și, ulterior, la 
intervale de cinci ani, Comisia procedează 
la evaluarea agenției în ceea ce privește, 
mai ales, impactul său, eficacitatea sa, buna 
sa funcționare, metodele sale de lucru, 
necesitățile sale și utilizarea resurselor care 

(1) Cel târziu în 2016, și, ulterior, la 
intervale de trei ani, Comisia procedează la 
evaluarea agenției în ceea ce privește, mai 
ales, impactul său, eficacitatea sa, buna sa 
funcționare, metodele sale de lucru, 
necesitățile sale și utilizarea resurselor care 
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îi sunt încredințate. Această evaluare 
cuprinde, în special, examinarea unei 
eventuale modificări a misiunilor agenției 
și a impactului financiar al unei astfel de 
modificări.

îi sunt încredințate. Această evaluare 
cuprinde, în special, examinarea unei 
eventuale modificări a misiunilor agenției 
și a impactului financiar al unei astfel de 
modificări.

Or. ro


