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Pozměňovací návrh 37
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Nejzávažnější hrozbou pro udržitelnost 
vesmírných činností se stal vesmírný 
odpad. Proto by měl být zřízen program na 
podporu pozorování a sledování vesmíru 
(Space Surveillance and Tracking – dále 
jen „SST“), jehož prostřednictvím bude 
podporováno zřízení a provoz služeb 
sledování a průzkumu vesmírných objektů 
s cílem předejít škodám na kosmických 
lodích v důsledku kolizí a předejít škodám 
na pozemské infrastruktuře či lidské 
populaci v důsledku nekontrolovaného 
opětovného vstupu celých kosmických lodí 
nebo jejich částí v podobě vesmírného 
odpadu zpět do zemské atmosféry.

(5) Závažnou hrozbou pro udržitelnost 
vesmírných činností se stal vesmírný 
odpad. Proto by měl být zřízen program na 
podporu pozorování a sledování vesmíru 
(Space Surveillance and Tracking – dále 
jen „SST“), jehož prostřednictvím bude 
podporováno zřízení a provoz služeb 
sledování a průzkumu vesmírných objektů 
s cílem předejít škodám na kosmických 
lodích v důsledku kolizí. Šíření 
vesmírného odpadu má vliv také na výskyt 
nebezpečného a nekontrolovaného 
opětovného vstupu vesmírných objektů. 
Měl by být tudíž zaveden program SST 
s cílem předpovídat trajektorie a dráhy 
opětovných vstupů vesmírných objektů do 
atmosféry, aby měly vlády a služby civilní 
ochrany k dispozici užitečné informace.

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Nejzávažnější hrozbou pro udržitelnost 
vesmírných činností se stal vesmírný 
odpad. Proto by měl být zřízen program na 
podporu pozorování a sledování vesmíru 
(Space Surveillance and Tracking – dále 
jen „SST“), jehož prostřednictvím bude 
podporováno zřízení a provoz služeb 
sledování a průzkumu vesmírných objektů 

(5) Nejzávažnější hrozbou pro udržitelnost 
vesmírných činností, pro dostupnost 
primárních orbitálních slotů a 
kmitočtových spekter a pro prostor pro 
vypouštění kosmických lodí se stal 
vesmírný odpad. Proto by měl být zřízen 
program na podporu pozorování 
a sledování vesmíru (Space Surveillance 
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s cílem předejít škodám na kosmických 
lodích v důsledku kolizí a předejít škodám 
na pozemské infrastruktuře či lidské 
populaci v důsledku nekontrolovaného 
opětovného vstupu celých kosmických lodí 
nebo jejich částí v podobě vesmírného 
odpadu zpět do zemské atmosféry.

and Tracking – dále jen „SST“), jehož 
prostřednictvím bude podporováno zřízení 
a provoz služeb sledování a průzkumu 
vesmírných objektů s cílem předejít 
škodám na kosmických lodích v důsledku 
kolizí a předejít škodám na pozemské 
infrastruktuře či lidské populaci v důsledku 
nekontrolovaného opětovného vstupu 
celých kosmických lodí nebo jejich částí 
v podobě vesmírného odpadu zpět do 
zemské atmosféry.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Z poskytování služeb SST budou mít 
prospěch všichni veřejní a soukromí 
provozovatelé vesmírných infrastruktur, 
včetně Unie vzhledem k její odpovědnosti 
za své evropské vesmírné programy –
evropská služba pro pokrytí geostacionární 
navigací (EGNOS) a Galileo, které jsou 
prováděny nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 
9. července 2008 o dalším provádění 
evropských programů družicové navigace 
(EGNOS a Galileo)12 a Copernicus/GMES 
zřízený nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 911/2010 ze dne 22. září 
2010 o Evropském programu monitorování 
Země (GMES) a jeho počátečních 
provozních činnostech (2011–2013)13. 
Služba varovných hlášení opětovného 
vstupu vesmírných objektů do atmosféry 
bude přínosná i pro vnitrostátní veřejné 
orgány činné v oblasti civilní ochrany.

(6) Z poskytování služeb SST budou mít 
prospěch všichni veřejní a soukromí 
provozovatelé vesmírných infrastruktur, 
včetně Unie vzhledem k její odpovědnosti 
za své evropské vesmírné programy –
evropská služba pro pokrytí geostacionární 
navigací (EGNOS) a Galileo, které jsou 
prováděny nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 
9. července 2008 o dalším provádění 
evropských programů družicové navigace 
(EGNOS a Galileo)12 a Copernicus/GMES 
zřízený nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 911/2010 ze dne 22. září 
2010 o Evropském programu monitorování 
Země (GMES) a jeho počátečních 
provozních činnostech (2011–2013)13. 
Služba varovných hlášení opětovného 
vstupu vesmírných objektů do atmosféry 
bude přínosná i pro vnitrostátní veřejné 
orgány činné v oblasti civilní ochrany. Tyto 
služby kromě toho pomohou soukromým 
pojistitelům odhadnout potenciální 
závazky plynoucí z kolize družice během 
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doby její životnosti.
__________________ __________________
12 Úř. věst. L 196, 27.4.2008, s. 1. 12 Úř. věst. L 196, 27.4.2008, s. 1.
13 Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 1. 13 Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Z poskytování služeb SST budou mít 
prospěch všichni veřejní a soukromí 
provozovatelé vesmírných infrastruktur, 
včetně Unie vzhledem k její odpovědnosti 
za své evropské vesmírné programy –
evropská služba pro pokrytí geostacionární 
navigací (EGNOS) a Galileo, které jsou 
prováděny nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 
9. července 2008 o dalším provádění 
evropských programů družicové navigace 
(EGNOS a Galileo)12 a Copernicus/GMES 
zřízený nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 911/2010 ze dne 22. září 
2010 o Evropském programu monitorování 
Země (GMES) a jeho počátečních 
provozních činnostech (2011–2013)13. 
Služba varovných hlášení opětovného 
vstupu vesmírných objektů do atmosféry 
bude přínosná i pro vnitrostátní veřejné 
orgány činné v oblasti civilní ochrany.

(6) Z poskytování služeb SST budou mít 
prospěch všichni veřejní a soukromí 
provozovatelé vesmírných infrastruktur, 
včetně Unie vzhledem k její odpovědnosti 
za své evropské vesmírné programy –
evropská služba pro pokrytí geostacionární 
navigací (EGNOS) a Galileo, které jsou 
prováděny nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 
9. července 2008 o dalším provádění 
evropských programů družicové navigace
(EGNOS a Galileo)12 a Copernicus/GMES 
zřízený nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 911/2010 ze dne 22. září 
2010 o Evropském programu monitorování 
Země (GMES) a jeho počátečních 
provozních činnostech (2011–2013)13. 
Služba varovných hlášení opětovného 
nekontrolovaného vstupu vesmírných 
objektů do atmosféry a odhadovaného 
místa a času dopadu na Zemi bude 
přínosná i pro vnitrostátní veřejné orgány 
činné v oblasti civilní ochrany.

__________________ __________________
12 Úř. věst. L 196, 27.4.2008, s. 1. 12 Úř. věst. L 196, 27.4.2008, s. 1.
13 Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 1. 13 Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 1.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 41
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Služby SST by měly být doplňkem 
výzkumných činností souvisejících s 
ochranou vesmírné infrastruktury, které 
jsou prováděny v rámci programu Horizont 
2020 zřízeného [odkaz na nařízení o 
programu Horizont 2020 se vloží po 
přijetí], a také činností Evropské kosmické 
agentury v této oblasti.

(7) Služby SST by měly být doplňkem 
výzkumných činností souvisejících s 
ochranou vesmírné infrastruktury, které 
jsou prováděny v rámci programu Horizont 
2020 zřízeného [odkaz na nařízení o 
programu Horizont 2020 se vloží po 
přijetí], jako je rozvoj optických 
laserových technologií pro sledování a 
také činností Evropské kosmické agentury
nebo jiné mezinárodní výzkumné činnosti
v této oblasti. Kromě toho by měly 
doplňovat stěžejní vesmírné programy 
Unie, tj. Copernicus a Galileo, její 
iniciativu Digitální agenda a další 
telekomunikační infrastruktury, jež 
pomáhají k rozvoji informační 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Služby SST by měly být doplňkem 
výzkumných činností souvisejících s 
ochranou vesmírné infrastruktury, které 
jsou prováděny v rámci programu Horizont 
2020 zřízeného [odkaz na nařízení o 
programu Horizont 2020 se vloží po 
přijetí], a také činností Evropské kosmické 
agentury v této oblasti.

(7) Služby SST by měly být doplňkem 
výzkumných činností souvisejících s 
ochranou vesmírné infrastruktury, které 
jsou prováděny v rámci programu Horizont 
2020 zřízeného [odkaz na nařízení o 
programu Horizont 2020 se vloží po 
přijetí], a také stávajících a budoucích 
činností Evropské kosmické agentury 
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v této oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Program na podporu SST by rovněž 
měl být doplňkem stávajících zmírňujících 
opatření, jako jsou pokyny Organizace 
spojených národů (OSN) pro snižování 
množství vesmírného odpadu, nebo jiných 
iniciativ, jako je např. návrh Unie týkající 
se mezinárodního kodexu chování pro 
činnosti v kosmickém prostoru.

(8) Program na podporu SST by rovněž 
měl být doplňkem stávajících zmírňujících 
opatření, jako jsou pokyny Organizace 
spojených národů (OSN) pro snižování 
množství vesmírného odpadu, nebo jiných 
mezinárodních iniciativ pro zajištění 
udržitelnosti vesmírných činností, 
zdravých struktur pro řízení vesmírných 
činností a/nebo univerzálního přístupu, 
jako je např. návrh Unie týkající se 
mezinárodního kodexu chování pro 
činnosti v kosmickém prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Požadavky uživatelů na SSA 
z civilního a vojenského hlediska byly 
vymezeny v pracovním dokumentu útvarů 
Komise nazvaném „Obecné požadavky 
uživatelů na získávání poznatků o situaci 
ve vesmíru z civilního a vojenského 
hlediska“14, který členské státy schválily 
v rámci Politického a bezpečnostního 
výboru Rady dne 18. listopadu 201115. 

(9) Požadavky uživatelů na SSA 
z civilního a vojenského hlediska byly 
vymezeny v pracovním dokumentu útvarů 
Komise nazvaném „Obecné požadavky 
uživatelů na získávání poznatků o situaci 
ve vesmíru z civilního a vojenského 
hlediska“14, který členské státy schválily 
v rámci Politického a bezpečnostního 
výboru Rady dne 18. listopadu 201115. 
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Poskytování služeb SST by mělo sloužit 
pouze civilním účelům. Čistě vojenské 
požadavky by neměly být předmětem 
tohoto rozhodnutí.

Poskytování služeb SST by mělo sloužit 
pouze civilním účelům, což by však 
nemělo omezit přispívání Evropské 
obranné agentury (EDA) do tohoto 
programu. Čistě vojenské požadavky by 
neměly být předmětem tohoto rozhodnutí.

__________________ __________________
14 SEC(2011) 1247 v konečném znění, 
12.10.2011.

14 SEC(2011) 1247 v konečném znění, 
12.10.2011.

15 Dokument Rady 15715/11 ze dne 
24.10.2011.

15 Dokument Rady 15715/11 ze dne 
24.10.2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Požadavky uživatelů na SSA 
z civilního a vojenského hlediska byly 
vymezeny v pracovním dokumentu útvarů 
Komise nazvaném „Obecné požadavky 
uživatelů na získávání poznatků o situaci 
ve vesmíru z civilního a vojenského 
hlediska“14, který členské státy schválily 
v rámci Politického a bezpečnostního 
výboru Rady dne 18. listopadu 201115. 
Poskytování služeb SST by mělo sloužit 
pouze civilním účelům. Čistě vojenské 
požadavky by neměly být předmětem 
tohoto rozhodnutí.

(9) Požadavky uživatelů na SSA 
z civilního a vojenského hlediska byly 
vymezeny v pracovním dokumentu útvarů 
Komise nazvaném „Obecné požadavky 
uživatelů na získávání poznatků o situaci 
ve vesmíru z civilního a vojenského 
hlediska“14, který členské státy schválily 
v rámci Politického a bezpečnostního 
výboru Rady dne 18. listopadu 201115. 
Poskytování služeb SST by mělo sloužit 
pouze civilním účelům. Čistě vojenské
požadavky by neměly být předmětem 
tohoto rozhodnutí. Ochrana vojenských 
satelitů a satelitů dvojího užití by měla být 
považována za civilní účel.

__________________ __________________
14 SEC(2011) 1247 v konečném znění, 
12.10.2011.

14 SEC(2011) 1247 v konečném znění, 
12.10.2011.

15 Dokument Rady 15715/11 ze dne 
24.10.2011.

15 Dokument Rady 15715/11 ze dne 
24.10.2011.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Provoz služeb SST by měl být založen 
na partnerství mezi Unií a členskými státy 
a měl by využívat stávající i budoucí 
vnitrostátní odborné poznatky a prostředky, 
jako jsou matematická analýza a 
modelovací know-how, pozemní radary 
nebo teleskopy poskytnuté k dispozici 
zúčastněnými členskými státy. Členské 
státy si ponechají vlastnictví a kontrolu nad 
svými kapacitami a zůstanou odpovědné za 
jejich provoz, údržbu a obnovu.

(10) Provoz služeb SST by měl být založen 
na partnerství mezi Unií, členskými státy a 
ESA a měl by využívat stávající i budoucí 
vnitrostátní a evropské odborné poznatky a 
prostředky, jako jsou matematická analýza 
a modelovací know-how, pozemní radary 
nebo teleskopy poskytnuté k dispozici 
zúčastněnými členskými státy a ESA. 
Členské státy si ponechají vlastnictví a 
kontrolu nad svými kapacitami a zůstanou 
odpovědné za jejich provoz, údržbu a 
obnovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Provoz služeb SST by měl být založen 
na partnerství mezi Unií a členskými státy 
a měl by využívat stávající i budoucí 
vnitrostátní odborné poznatky a prostředky, 
jako jsou matematická analýza a 
modelovací know-how, pozemní radary 
nebo teleskopy poskytnuté k dispozici 
zúčastněnými členskými státy. Členské 
státy si ponechají vlastnictví a kontrolu nad 
svými kapacitami a zůstanou odpovědné za 
jejich provoz, údržbu a obnovu.

(10) Provoz služeb SST by měl být založen 
na partnerství mezi Unií, členskými státy a 
příslušnými unijními a vnitrostátními 
agenturami a měl by využívat stávající i 
budoucí vnitrostátní odborné poznatky a 
prostředky, jako jsou matematická analýza 
a modelovací know-how, pozemní radary 
nebo teleskopy poskytnuté k dispozici 
zúčastněnými členskými státy. Členské 
státy si ponechají vlastnictví a kontrolu nad 
svými kapacitami a zůstanou odpovědné za 
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jejich provoz, údržbu a obnovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Provoz služeb SST by měl být založen 
na partnerství mezi Unií a členskými státy 
a měl by využívat stávající i budoucí 
vnitrostátní odborné poznatky a prostředky, 
jako jsou matematická analýza a 
modelovací know-how, pozemní radary 
nebo teleskopy poskytnuté k dispozici 
zúčastněnými členskými státy. Členské 
státy si ponechají vlastnictví a kontrolu nad 
svými kapacitami a zůstanou odpovědné za 
jejich provoz, údržbu a obnovu.

(10) Provoz služeb SST by měl být založen 
na partnerství mezi Unií a členskými státy 
a měl by využívat stávající i budoucí 
vnitrostátní odborné poznatky a prostředky, 
jako jsou matematická analýza a 
modelovací know-how, pozemní radary 
nebo teleskopy poskytnuté k dispozici 
zúčastněnými členskými státy a ESA. 
Členské státy a ESA si ponechají 
vlastnictví a kontrolu nad svými 
kapacitami a zůstanou odpovědné za jejich 
provoz, údržbu a obnovu.

Or. en

Odůvodnění

Vlastníkem kapacit vytvořených v rámci programu ESA je ESA jakožto organizace, nikoli její 
členské státy.

Pozměňovací návrh 49
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Evropská agentura pro bezpečnost 
sítí a informací (ENISA) by také měla 
poskytnout dodatečnou podporu pro 
zajištění integrity sítí a systémů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 50
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Přesné informace o charakteru, 
specifikacích a poloze některých 
vesmírných objektů mohou mít dopad na 
bezpečnost Evropské unie nebo jejích 
členských států. Při zřizování a provozu 
sítě snímačů SST – kapacity pro 
zpracování a analýzu údajů SST a 
poskytování služeb SST – by proto měly 
být přiměřeným způsobem zohledněny 
bezpečnostní aspekty. Z toho důvodu je 
nezbytné v tomto rozhodnutí stanovit 
obecná ustanovení o používání a bezpečné 
výměně údajů SST a informací mezi 
členskými státy, EUSC a příjemci služeb 
SST. Kromě toho by Evropská komise a 
Evropská služba pro vnější činnost měly 
definovat koordinační mechanismy nutné 
k řešení záležitostí týkajících se 
bezpečnosti programu na podporu SST.

(12) Přesné informace o charakteru, 
specifikacích a poloze některých 
vesmírných objektů mohou mít dopad na 
bezpečnost Evropské unie nebo jejích 
členských států. Při zřizování a provozu 
sítě snímačů SST – kapacity pro 
zpracování a analýzu údajů SST a 
poskytování služeb SST – by proto měly 
být přiměřeným způsobem zohledněny 
bezpečnostní aspekty. Z toho důvodu je 
nezbytné v tomto rozhodnutí stanovit 
obecná ustanovení o používání a bezpečné 
výměně údajů SST a informací mezi 
členskými státy, EUSC, ENISA, EDA a 
příjemci služeb SST. Kromě toho by 
Evropská komise a Evropská služba pro 
vnější činnost měly definovat koordinační 
mechanismy nutné k řešení záležitostí 
týkajících se bezpečnosti programu na 
podporu SST.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Přesné informace o charakteru, 
specifikacích a poloze některých 
vesmírných objektů mohou mít dopad na 

(12) Přesné informace o charakteru, 
specifikacích a poloze některých 
vesmírných objektů mohou mít dopad na 
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bezpečnost Evropské unie nebo jejích 
členských států. Při zřizování a provozu 
sítě snímačů SST – kapacity pro 
zpracování a analýzu údajů SST a 
poskytování služeb SST – by proto měly 
být přiměřeným způsobem zohledněny 
bezpečnostní aspekty. Z toho důvodu je 
nezbytné v tomto rozhodnutí stanovit 
obecná ustanovení o používání a bezpečné 
výměně údajů SST a informací mezi 
členskými státy, EUSC a příjemci služeb 
SST. Kromě toho by Evropská komise a 
Evropská služba pro vnější činnost měly 
definovat koordinační mechanismy nutné 
k řešení záležitostí týkajících se 
bezpečnosti programu na podporu SST.

bezpečnost Evropské unie, jejích členských 
států nebo třetích zemí. Při zřizování a 
provozu sítě snímačů SST – kapacity pro 
zpracování a analýzu údajů SST a 
poskytování služeb SST – by proto měly 
být přiměřeným způsobem zohledněny 
bezpečnostní aspekty. Z toho důvodu je 
nezbytné v tomto rozhodnutí stanovit 
obecná ustanovení o používání a bezpečné 
výměně údajů SST a informací mezi 
členskými státy, EUSC a příjemci služeb 
SST. Kromě toho by Evropská komise a 
Evropská služba pro vnější činnost měly 
definovat koordinační mechanismy nutné 
k řešení záležitostí týkajících se 
bezpečnosti programu na podporu SST.

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Bezpečnostní výbor Rady doporučil 
vytvořit strukturu řízení rizik, která by 
zajistila řádné zohlednění otázek 
bezpečnosti údajů při provádění programu 
na podporu SST. Za tímto účelem by 
zúčastněné členské státy a EUSC měly 
v souvislosti s řízením rizik vytvořit 
vhodné struktury a zavést náležité postupy.

(14) Bezpečnostní výbor Rady doporučil 
vytvořit strukturu řízení rizik, která by 
zajistila řádné zohlednění otázek 
bezpečnosti údajů při provádění programu 
na podporu SST. Za tímto účelem by 
zúčastněné členské státy a EUSC měly 
v souvislosti s řízením rizik vytvořit 
vhodné struktury a zavést náležité postupy, 
přičemž ENISA by měla hrát přiměřenou 
úlohu při podpoře bezpečnosti sítí a 
informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Program na podporu SST by měl být 
financován Unií v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla o 
souhrnném rozpočtu Unie18. Finanční 
prostředky Unie na financování programu 
na podporu SST by měly být čerpány 
z příslušných programů stanovených ve 
víceletém finančním rámci na období 
2014–2020.

(15) Program na podporu SST by měl být 
financován Unií v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla o 
souhrnném rozpočtu Unie18. Na 
financování programu na podporu SST by 
měly být vyčleněny finanční prostředky 
Unie v maximální výši 70 milionů EUR 
v běžných cenách. Tyto prostředky by 
měly být čerpány z programů, jež byly ve 
víceletém finančním rámci na období 
2014–2020 určeny pro vesmírnou politiku, 
tj. programy EGNOS/Galileo a 
Copernicus, a to nejlépe prostřednictvím 
zvláštních rozpočtových linií v rámci 
těchto programů. V některých případech 
by mělo být rovněž možné čerpat 
příspěvky z Fondu pro vnitřní bezpečnost 
a programu Horizont 2020, avšak tyto 
příspěvky by měly být přísně omezeny na 
opatření stanovená v jejich základních 
aktech, tedy v souvislosti s ochranou 
kritické infrastruktury a s výzkumem 
vesmíru a výzkumem v oblasti 
bezpečnosti. Jakékoli zvyšování příspěvků 
Unie by mělo být zajišťováno z programů 
Galileo a Copernicus.

__________________ __________________
18 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1. 18 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Program na podporu SST by měl být 
financován Unií v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla o 
souhrnném rozpočtu Unie18. Finanční 
prostředky Unie na financování programu 
na podporu SST by měly být čerpány 
z příslušných programů stanovených ve 
víceletém finančním rámci na období 
2014–2020.

(15) Program na podporu SST by měl být 
financován Unií v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla o 
souhrnném rozpočtu Unie18. Finanční 
prostředky Unie na financování programu 
na podporu SST by měly být čerpány 
z příslušných programů stanovených ve 
víceletém finančním rámci na období 
2014–2020. Jakékoli zvýšení příspěvku 
Unie může být – s výjimkou programu 
Horizont 2020, pokud jde o aspekty 
výzkumu – požadováno také z programů 
Galileo a Copernicus, bude-li zajištěno, že 
jejich vlastní cíle nejsou ohroženy.

__________________ __________________
18 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1. 18 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Aby bylo zajištěno řádné plánování 
programu, měla by být Komisi svěřena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie s ohledem na schvalování 
víceletého pracovního programu. Je 
zvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravných prací prováděla vhodné 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni. Komise by měla při přípravě a 
vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci zajistit souběžné, včasné a 
náležité předávání příslušných dokumentů 
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Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Norbert Glante

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program na podporu pozorování a 
sledování vesmíru (Space Surveillance 
and Tracking – dále jen „SST“) se zřizuje 
na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 
2020.

Program Cassini na podporu pozorování a 
sledování vesmíru (dále jen „program 
Cassini“) se zřizuje na období od 1. ledna 
2014 do 31. prosince 2020.

(Tento pozměňovací návrh se uplatní na 
celý návrh rozhodnutí; v případě jeho 
přijetí je nutno provést příslušné změny 
v celém textu.)

Or. de

Odůvodnění

Po vzoru programů Galileo a Copernicus by měl být používán název místo nejasné zkratky. 
Tímto názvem je jméno italsko-francouzské rodiny astronomů – Cassiniových. Tato změna se 
uplatní na všechny odkazy na „program SST“, které jsou uvedeny v tomto návrhu rozhodnutí. 

Pozměňovací návrh 57
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Celkový cíl

Program na podporu SST přispívá k 
zabezpečení dlouhodobé dostupnosti 
evropských a vnitrostátních vesmírných 
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infrastruktur a služeb, a to s celkovým 
cílem zajistit pro Evropskou unii nezávislý 
systém pozorování vesmíru, který je 
nezbytný pro bezpečnost hospodářství, 
společnosti a občanů Evropy, neboť 
zejména přispěje k nešíření vesmírného 
odpadu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „Vesmírným objektem“ se rozumí 
jakýkoli člověkem vytvořený nebo 
přírodní objekt v kosmickém prostoru.

1) „Vesmírným objektem“ se rozumí 
jakýkoli člověkem vytvořený objekt 
v kosmickém prostoru.

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „Kosmickou lodí“ se rozumí jakýkoli 
člověkem vytvořený vesmírný objekt 
sloužící ke konkrétnímu účelu, včetně 
umělých družic.

2) „Kosmickou lodí“ se rozumí jakýkoli 
člověkem vytvořený vesmírný objekt 
sloužící ke konkrétnímu účelu, včetně 
umělých družic, minidružic, mikrodružic, 
nanodružic a pikodružic.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Jean-Pierre Audy
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Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „Kosmickou lodí“ se rozumí jakýkoli 
člověkem vytvořený vesmírný objekt 
sloužící ke konkrétnímu účelu, včetně 
umělých družic.

2) „Kosmickou lodí“ se rozumí jakýkoli 
člověkem vytvořený vesmírný objekt 
sloužící ke konkrétnímu účelu, včetně 
aktivních umělých družic.

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „Vesmírným odpadem“ se rozumí 
kosmické lodě nebo jejich části, které již 
neslouží k žádnému konkrétnímu účelu, 
včetně částí raket nebo umělých družic 
nebo z provozu vyřazených umělých 
družic.

3) „Vesmírným odpadem“ se rozumí 
veškeré člověkem vytvořené objekty včetně 
kosmických lodí nebo jejich částí či prvků, 
jež se nacházejí na oběžné dráze Země 
nebo jež opětovně vstoupí do atmosféry a
které jsou nefunkční nebo již neslouží 
k žádnému konkrétnímu účelu, včetně částí 
raket nebo umělých družic nebo z provozu 
vyřazených umělých družic.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „Údaji SST“ se rozumí fyzikální 
parametry vesmírných objektů získané 
snímači SST.

5) „Údaji SST“ se rozumí fyzikální 
parametry vesmírných objektů získané 
snímači SST nebo orbitální parametry 
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vesmírných objektů získané z pozorování 
těmito snímači. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem programu na podporu SST je 
podpořit opatření, jejichž cílem je zřízení a 
provoz kapacity SST, a to zejména:

Účelem programu na podporu SST je 
podpořit opatření, jejichž cílem je zmírnění 
rizika a následků vesmírné kolize 
prostřednictvím zřízení a provozu
evropské kapacity SST, a to zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem programu na podporu SST je 
podpořit opatření, jejichž cílem je zřízení a 
provoz kapacity SST, a to zejména:

Účelem programu na podporu SST je 
podpořit opatření, jejichž cílem je zřízení a 
provoz kapacity SST, jež Evropské unii 
zajistí náležitou míru autonomie, a to 
zejména:

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Rachida Dati

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zřízení a provoz monitorovací funkce 
sestávající ze sítě stávajících pozemních 
nebo vesmírných snímačů ve vlastnictví 
jednotlivých zemí, jejímž účelem je
průzkum a sledování vesmírných objektů;

a) zřízení a provoz monitorovací funkce 
sestávající ze sítě stávajících pozemních 
nebo vesmírných snímačů ve vlastnictví 
jednotlivých zemí a rozšíření této sítě 
prostřednictvím modernizace stávajících 
snímačů či v případě potřeby instalace 
snímačů nových, a to za účelem zcela 
nezávislého průzkumu a sledování 
vesmírných objektů;

Or. fr

Odůvodnění

Stávající snímače by měly být modernizovány, a pokud možno by měly být vyvinuty snímače 
nové, aby se zajistilo nezávislé získávání údajů.

Pozměňovací návrh 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zřízení a provoz monitorovací funkce 
sestávající ze sítě stávajících pozemních 
nebo vesmírných snímačů ve vlastnictví 
jednotlivých zemí, jejímž účelem je 
průzkum a sledování vesmírných objektů;

a) zřízení a provoz monitorovací funkce 
sestávající ze sítě evropských pozemních 
nebo vesmírných snímačů, včetně snímačů 
ve vlastnictví jednotlivých zemí a snímačů 
vytvořených ESA, jejímž účelem je 
průzkum a sledování vesmírných objektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zřízení a provoz monitorovací funkce 
sestávající ze sítě stávajících pozemních 
nebo vesmírných snímačů ve vlastnictví 
jednotlivých zemí, jejímž účelem je 
průzkum a sledování vesmírných objektů;

a) zřízení a provoz monitorovací funkce 
sestávající ze sítě pozemních nebo 
vesmírných snímačů ve vlastnictví 
jednotlivých zemí, jejímž účelem je 
průzkum a sledování vesmírných objektů a 
vytvoření související databáze;

Or. fr

Pozměňovací návrh 68
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zřízení a provoz monitorovací funkce 
sestávající ze sítě stávajících pozemních 
nebo vesmírných snímačů ve vlastnictví 
jednotlivých zemí, jejímž účelem je 
průzkum a sledování vesmírných objektů;

a) zřízení a provoz monitorovací funkce 
sestávající z bezpečné sítě stávajících
pozemních nebo vesmírných snímačů ve 
vlastnictví jednotlivých zemí, jejímž 
účelem je průzkum a sledování vesmírných 
objektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zřízení a provoz vyhodnocovací funkce 
za účelem zpracování a analýzy údajů SST 
zachycených snímači, která zahrnuje 
schopnost vypátrat a identifikovat 
vesmírné objekty a umožní vytvořit a vést 
jejich katalog;

b) zřízení a provoz vyhodnocovací funkce 
za účelem zpracování a analýzy údajů SST 
s cílem poskytovat informace získané 
v rámci sledování a pozorování vesmíru;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zřízení a provoz servisní funkce, jejímž 
účelem je poskytování služeb SST 
provozovatelům vesmírných lodí a 
veřejným orgánům.

c) zřízení a provoz servisní funkce, jejímž 
účelem je poskytování služeb SST 
definovaných v čl. 4 odst. 1 subjektům 
uvedeným v čl. 4 odst. 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zřízení a provoz servisní funkce, jejímž 
účelem je poskytování služeb SST 
provozovatelům vesmírných lodí a
veřejným orgánům.

c) zřízení a provoz servisní funkce, jejímž 
účelem je poskytování služeb SST 
provozovatelům vesmírných lodí,
veřejným orgánům a soukromým 
subjektům zapojeným do činností v oblasti 
vesmíru.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Vladimír Remek

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise na základě cílů stanovených 
v odstavci 1 uvede ve víceletém pracovním 
plánu popis konkrétních opatření spolu 
s orientačním harmonogramem provádění 
a informací o částce vyčleněné na každé 
takové opatření.

Or. en

Odůvodnění

Cíle jsou zajímavé a relativně jasné, avšak konkrétní opatření, harmonogram a rozpočet se 
stále zdají být neprůhledné, a to i pro přípravný charakter programu.

Pozměňovací návrh 73
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posouzení rizika vzájemných kolizí 
kosmických lodí nebo kolizí kosmických 
lodí s vesmírným odpadem a vydávání 
varovných upozornění na riziko kolize při 
startu kosmických lodí a jejich provozu na 
oběžné dráze;

a) posouzení rizika vzájemných kolizí 
kosmických lodí nebo kolizí kosmických 
lodí s vesmírným odpadem nebo 
vesmírnými objekty a vydávání varovných 
upozornění na riziko kolize při startu 
kosmických lodí a jejich provozu na 
oběžné dráze;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vypátrání a posouzení rizika explozí, b) vypátrání a popis roztříštění, rozlomení 
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rozlomení či kolizí objektů na oběžné 
dráze;

či kolizí objektů na oběžné dráze;

Or. fr

Pozměňovací návrh 75
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení rizika vstupu vesmírných 
objektů a vesmírného odpadu zpět do 
zemské atmosféry a předpovídání času a 
místa dopadu.

c) posouzení rizika nekontrolovaného 
vstupu vesmírných objektů a vesmírného 
odpadu zpět do zemské atmosféry a 
předpovídání času a místa dopadu na 
Zemi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) posouzení rizika na oběžné dráze po 
dobu životnosti vesmírné lodě.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Služby SST se poskytují členským 
státům, Radě, Komisi, ESVČ, veřejným a 
soukromým provozovatelům kosmických 
lodí a veřejným orgánům činným v oblasti 
civilní ochrany. Služby SST se poskytují v 
souladu s ustanoveními o využívání a 
výměně údajů a informací SST uvedenými 
v článku 9.

2. Služby SST se poskytují členským 
státům, Radě, Komisi, ESVČ, veřejným a 
soukromým provozovatelům kosmických 
lodí, veřejným orgánům činným v oblasti 
civilní ochrany a případně vhodným 
pojišťovnám. Služby SST se poskytují v 
souladu s ustanoveními o využívání a 
výměně údajů a informací SST uvedenými 
v článku 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zúčastněné členské státy, EUSC a 
Komise nejsou odpovědné za škody 
způsobené neposkytnutím služeb SST, 
jejich přerušením, zpožděným 
poskytnutím nebo poskytnutím 
nepřesných informací v rámci služeb SST.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 79
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zúčastněné členské státy, EUSC a 
Komise nejsou odpovědné za škody 
způsobené neposkytnutím služeb SST, 
jejich přerušením, zpožděným poskytnutím 

3. Zúčastněné členské státy, EUSC, 
ENISA a Komise nejsou odpovědné za 
škody způsobené neposkytnutím služeb 
SST, jejich přerušením, zpožděným 
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nebo poskytnutím nepřesných informací 
v rámci služeb SST.

poskytnutím nebo poskytnutím nepřesných 
informací v rámci služeb SST.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Program na podporu SST neposkytuje 
podporu pro rozvoj nových snímačů SST.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Program na podporu SST neposkytuje
podporu pro rozvoj nových snímačů SST.

2. Program na podporu SST může 
poskytnout podporu pro rozvoj nových 
snímačů SST nebo být využit pro 
modernizaci stávajících snímačů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) spravuje finanční prostředky poskytnuté a) spravuje finanční prostředky poskytnuté 
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pro účely programu na podporu SST a 
zajišťuje provádění programu na podporu 
SST;

pro účely programu na podporu SST a 
zajišťuje provádění programu na podporu 
SST, přičemž zajistí transparentnost a 
jasnost, pokud jde o různé zdroje 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí doplňkovost mezi 
programem na podporu SST a
výzkumnými činnostmi v souvislosti 
s ochranou vesmírné infrastruktury, které 
jsou vykonávány v rámci programu 
Horizont 2020 vytvořeného [odkaz na 
nařízení o programu Horizont 2020 bude 
doplněn po jeho přijetí]. Usnadní rovněž 
jeho doplňkovost s dalšími evropskými a 
mezinárodními aktivitami v této oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zřídí ve spolupráci s Evropskou službou 
pro vnější činnost nezbytné koordinační 
mechanismy k zajištění bezpečnosti 
programu.

c) zřídí ve spolupráci s Evropskou službou 
pro vnější činnost, Evropskou obrannou 
agenturou a Evropskou agenturou pro 
bezpečnost sítí a informací nezbytné 
koordinační mechanismy k zajištění 
bezpečnosti programu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 85
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vymezí politiku řízení a nakládání 
s údaji, která se vztahuje na evropskou 
službu SST, přičemž hraje aktivní úlohu 
při vytváření konsorcia a úzce sleduje 
činnosti programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, které se chtějí účastnit 
provádění cílů stanovených v článku 3, 
musí Komisi předložit žádost, v níž 
prokážou splnění těchto kritérií:

1. Členské státy, které se chtějí účastnit 
provádění cílů stanovených v článku 3, 
musí doložit:

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, které se chtějí účastnit 1. Členské státy, které se chtějí účastnit 
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provádění cílů stanovených v článku 3, 
musí Komisi předložit žádost, v níž 
prokážou splnění těchto kritérií:

provádění cílů stanovených v článku 3, 
musí Komisi přímo nebo prostřednictvím 
vnitrostátního či nadnárodního konsorcia 
nebo veřejného subjektu předložit žádost, 
v níž prokážou splnění těchto kritérií:

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vlastní snímače SST a disponují 
přiměřenými technickými a lidskými 
zdroji pro jejich provoz nebo kapacitami 
pro zpracování dat;

a) schopnost zajistit pro systém SST:

– snímače SST a přiměřené technické a 
lidské zdroje pro jejich provoz nebo

– kapacity pro analýzu a zpracování dat, 
které jsou zvlášť určeny pro SST;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vlastní snímače SST a disponují 
přiměřenými technickými a lidskými zdroji 
pro jejich provoz nebo kapacitami pro 
zpracování dat;

a) vlastní snímače SST nebo kapacity pro 
zpracování údajů SST a disponují 
přiměřenými technickými a lidskými zdroji 
pro jejich provoz;

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vlastní snímače SST a disponují 
přiměřenými technickými a lidskými zdroji 
pro jejich provoz nebo kapacitami pro 
zpracování dat;

a) vlastní snímače SST a disponují 
přiměřenými technickými a lidskými zdroji 
pro jejich provoz nebo kapacitami pro 
zpracování dat, nebo přispívají na 
program SST;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) mají akční plán pro provádění cílů 
stanovených v článku 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy, které splňují kritéria 
stanovená v odstavci 1 a které jsou 
stranami dohody podle článku 10, jsou 
způsobilé pro finanční příspěvek 
z programu na podporu SST. Seznam 
těchto členských států zveřejní Komise na 
své internetové stránce a bude jej 

4. Členské státy, které splňují kritéria 
stanovená v odstavci 1 a které jsou 
stranami dohody podle článku 10, jsou 
způsobilé pro finanční příspěvek 
z programu na podporu SST.
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aktualizovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy, které splňují kritéria 
stanovená v odstavci 1 a které jsou 
stranami dohody podle článku 10, jsou 
způsobilé pro finanční příspěvek 
z programu na podporu SST. Seznam 
těchto členských států zveřejní Komise na 
své internetové stránce a bude jej 
aktualizovat.

4. Členské státy, které splňují kritéria 
stanovená v odstavci 1 a které jsou 
stranami dohody podle článku 10, jsou 
způsobilé pro finanční příspěvek 
z programu na podporu SST. Seznam 
těchto členských států a jejich jednotlivé 
finanční příspěvky zveřejní Komise na své 
internetové stránce a bude jej aktualizovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Satelitní středisko Evropské unie (EUSC) 
se podílí na provádění cíle stanoveného v 
čl. 3 písm. c) a je způsobilé pro finanční 
příspěvek z programu na podporu SST s 
výhradou uzavření dohody podle článku 
10.

Satelitní středisko Evropské unie (EUSC) 
se podílí na provádění cíle stanoveného v 
čl. 3 písm. c) a je způsobilé pro finanční 
příspěvek z programu na podporu SST s 
výhradou uzavření dohody podle článku 
10. EUSC je pověřeno komunikací 
s koncovými uživateli. Vytvoří a zavede 
nástroje pro vyhledávání údajů SST a 
rozdělování služeb mezi subjekty uvedené 
v čl. 4 odst. 2.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 95
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Satelitní středisko Evropské unie (EUSC) 
se podílí na provádění cíle stanoveného v 
čl. 3 písm. c) a je způsobilé pro finanční 
příspěvek z programu na podporu SST s 
výhradou uzavření dohody podle článku 
10.

Satelitní středisko Evropské unie (EUSC) 
se podílí na provádění hlavních činností
stanovených v článku 3 a je způsobilé pro 
finanční příspěvek z programu na podporu 
SST s výhradou uzavření dohody podle 
článku 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Satelitní středisko Evropské unie (EUSC) 
se podílí na provádění cíle stanoveného v 
čl. 3 písm. c) a je způsobilé pro finanční 
příspěvek z programu na podporu SST s 
výhradou uzavření dohody podle článku 
10.

Satelitní středisko Evropské unie (EUSC) 
se podílí na provádění cíle stanoveného 
v čl. 3 písm. c) a je způsobilé pro finanční 
příspěvek z programu na podporu SST až 
do jeho maximální výše s výhradou 
uzavření dohody podle článku 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Návrh zprávy Sajjad Karim

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Využívání a výměna údajů a informací 
SST pro účely provádění cílů uvedených v 
článku 3 se řídí těmito pravidly:

Využívání a výměna údajů a informací 
SST pro účely provádění cílů uvedených v 
článku 3 se řídí následujícími pravidly, 
přičemž prováděcím aktem budou 
stanoveny způsoby, jimiž bude těchto cílů 
dosaženo, a opatření, která budou 
zavedena pro zajištění splnění příslušných 
kritérií:

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Využívání a výměna údajů a informací 
SST pro účely provádění cílů uvedených v 
článku 3 se řídí těmito pravidly:

Využívání a výměna údajů a informací 
SST pro účely provádění hlavních činností
uvedených v článku 3 se řídí těmito 
pravidly:

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy, které splňují kritéria 
stanovená v čl. 7 odst. 1, a EUSC uzavřou 
dohodu, která stanoví pravidla a 
mechanismy pro jejich spolupráci při 
provádění cílů uvedených v článku 3. Tato 
dohoda musí obsahovat zejména 
ustanovení týkající se:

Členské státy, EUSC a ENISA uzavřou 
dohodu, která stanoví pravidla a 
mechanismy pro jejich spolupráci při 
provádění cílů uvedených v článku 3. Tato 
dohoda musí obsahovat zejména 
ustanovení týkající se:
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Pozměňovací návrh 100
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESA může poskytnout příspěvek na 
program SST jménem svých členských 
států, které se účastní Programu pro 
získávání poznatků o situaci ve vesmíru 
(SSA).

Or. en

Odůvodnění

ESA je vlastníkem hmotných i nehmotných aktiv, a nepotřebuje tudíž dohodu se svými 
členskými státy v SSA.

Pozměňovací návrh 101
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční prostředky Unie na financování 
programu na podporu SST se přesunou z 
ostatních programů stanovených ve 
víceletém finančním rámci na období 
2014–2020, v plném souladu s jejich 
právním základem.

Maximální příspěvek Unie pro program 
na podporu SST činí 70 milionů EUR pro 
období 2014–2020 v běžných cenách a 
bude čerpán zejména z programů 
vytvořených akty uvedenými ve druhém 
odstavci, a to ve stejných podílech.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Sajjad Karim, Evžen Tošenovský
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Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. […] o zřízení evropských systémů 
družicové navigace a jejich provozu21, 
článek 1, čl. 3 písm. c) a d) a článek 4;

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. […] o zřízení evropských systémů 
družicové navigace a jejich provozu21, 
článek 1, čl. 3 písm. c) a d) a článek 4, aniž 
by byla ohrožena plná funkčnost 
programů EGNOS a Galileo;

__________________ __________________
21 COM(2011) 814 v konečném znění, 
31.11.2011. Odkaz je po přijetí třeba 
aktualizovat.

21 COM(2011) 814 v konečném znění, 
31.11.2011. Odkaz je po přijetí třeba 
aktualizovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. […] o zřízení programu 
Copernicus21a, čl. 5 písm. c).

__________________ __________________
21a Úř. věst. L ...

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Norbert Glante

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. […] o zřízení programu 
Copernicus a o zrušení nařízení (EU) č. 
911/2020, čl. 5 písm. c).

Or. de

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je jmenovat programy, z nichž lze čerpat finanční prostředky, 
byť bez stanovení procentní výše, aby tak byla zajištěna flexibilita financování.

Pozměňovací návrh 105
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) rozhodnutí Rady č. […] o zřízení 
zvláštního programu k provedení 
Horizontu 202022, čl. 2 odst. 2 písm. b) a 
c), příloha část II– bod 1.6.2 písm. d) a 
příloha část III bod 6.3.4;

b) část příspěvků může být také 
v omezeném rozsahu a v souladu 
s příslušnými základními akty čerpána 
z programů vytvořených nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
[…], kterým se jako součást Fondu pro 
vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro 
finanční podporu policejní spolupráce, 
předcházení trestné činnosti, boje proti 
trestné činnosti a řešení krizí21a, čl. 3 odst. 
2 písm. b) a odst. 3 písm. e), a 
rozhodnutím Rady č. […] o zřízení 
zvláštního programu k provedení 
Horizontu 202022, čl. 2 odst. 2 písm. b) a 
c), příloha část II bod 1.6.2 písm. d) a 
příloha část III bod 6.3.4.

__________________ __________________
21a Úř. věst. L ...

22 COM(2011) 811 v konečném znění, 
30.11.2011. Odkaz je po přijetí třeba 
aktualizovat.

22 COM(2011) 811 v konečném znění, 
30.11.2011. Odkaz je po přijetí třeba 
aktualizovat.



PE523.078v01-00 36/38 AM\1009739CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. […], kterým se jako součást 
Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje 
nástroj pro finanční podporu policejní 
spolupráce, předcházení trestné činnosti, 
boje proti trestné činnosti a řešení krizí23, 
čl. 3 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. e).

vypouští se

__________________
23 COM(2011) 753 v konečném znění, 
15.11.11. Odkaz je po přijetí třeba 
aktualizovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Návrh zprávy Sajjad Karim

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. […], kterým se jako součást 
Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje 
nástroj pro finanční podporu policejní 
spolupráce, předcházení trestné činnosti, 
boje proti trestné činnosti a řešení krizí23, 
čl. 3 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. e).

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. […], kterým se řídí financování a 
fungování Evropského programu 
monitorování Země (Copernicus) na 
období 2014–2020, aniž by byla ohrožena 
jeho plná funkčnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Roční prostředky schvaluje rozpočtový 
orgán v rámci limitů stanovených pro tuto 
činnost v rámci programů, z nichž byly 
finanční prostředky přesunuty.

2. Roční prostředky schvaluje rozpočtový 
orgán v rámci limitů stanovených pro tuto 
činnost v rámci programů, z nichž byly 
finanční prostředky přesunuty. Jakékoli 
zvyšování příspěvků Unie je zajišťováno 
z programů Galileo a Copernicus.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Soukromé financování bude zajištěno 
od finančních institucí, jež mají 
prokazatelně zájem na ochraně 
kosmických lodí.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise sleduje provádění programu na 
podporu SST.

1. Komise sleduje provádění programu na 
podporu SST a každoročně informuje 
Evropský parlament a Radu.
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Pozměňovací návrh 111
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účinnost využívání zdrojů. b) účinnost využívání zdrojů, zejména 
s ohledem na zajištění finančních 
prostředků pro EUSC.

Or. en


