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Módosítás 37
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az űrszemét vált az űrbeli 
tevékenységek fenntarthatóságát 
veszélyeztető legkomolyabb fenyegetéssé.
Ezért űrmegfigyelést és nyomon követést
(a továbbiakban: SST) támogató programot 
kell létrehozni az űrobjektumok 
ellenőrzését és felügyeletét magában 
foglaló szolgáltatások létrehozásának és 
működtetésének támogatása érdekében,
tekintettel az űrjárművek ütközés miatti 
megrongálódásának megelőzése, illetve az 
űrjárműveknek és az űrszemétnek a Föld 
légkörébe való kontrollálatlan visszatérése 
révén a földi infrastruktúra vagy a 
lakosság számára okozott károk és 
sérülések megakadályozása céljából.

(5) Az űrszemét az űrbeli tevékenységek 
fenntarthatóságát veszélyeztető komoly
fenyegetéssé vált. Ezért űrmegfigyelést és 
nyomon követést (a továbbiakban: SST) 
támogató programot kell létrehozni az 
űrobjektumok ellenőrzését és felügyeletét 
magában foglaló szolgáltatások 
létrehozásának és működtetésének 
támogatása érdekében, az űrjárművek 
ütközés miatti megrongálódásának 
megelőzése céljából. Az űrszemét 
elterjedése a veszélyes űrobjektumok földi 
légkörbe való kontrollálatlan visszatérésére 
is kihat. Ezért a röppályák és a földi 
légkörbe való visszatérési útvonalak 
előrejelzése érdekében létre kell hozni egy 
SST-szolgáltatást, hasznos információkat 
nyújtva a kormányoknak és a polgári 
védelmi szolgálatoknak.

Or. fr

Módosítás 38
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az űrszemét vált az űrbeli 
tevékenységek fenntarthatóságát 
veszélyeztető legkomolyabb fenyegetéssé.
Ezért űrmegfigyelést és nyomon követést
(a továbbiakban: SST) támogató programot 
kell létrehozni az űrobjektumok 
ellenőrzését és felügyeletét magában 

(5) Az űrszemét vált az űrbeli 
tevékenységek fenntarthatóságát, az 
elsődleges keringési pályák és 
frekvenciaspektrumok elérhetőségét, 
valamint az űrjárművek indítási 
lehetőségeit veszélyeztető legkomolyabb 
fenyegetéssé. Ezért űrmegfigyelést és 
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foglaló szolgáltatások létrehozásának és 
működtetésének támogatása érdekében, 
tekintettel az űrjárművek ütközés miatti 
megrongálódásának megelőzése, illetve az 
űrjárműveknek és az űrszemétnek a Föld 
légkörébe való kontrollálatlan visszatérése 
révén a földi infrastruktúra vagy a lakosság 
számára okozott károk és sérülések 
megakadályozása céljából.

nyomon követést (a továbbiakban: SST) 
támogató programot kell létrehozni az 
űrobjektumok ellenőrzését és felügyeletét 
magában foglaló szolgáltatások 
létrehozásának és működtetésének
támogatása érdekében, tekintettel az 
űrjárművek ütközés miatti 
megrongálódásának megelőzése, illetve az 
űrjárműveknek és az űrszemétnek a Föld 
légkörébe való kontrollálatlan visszatérése 
révén a földi infrastruktúra vagy a lakosság 
számára okozott károk és sérülések 
megakadályozása céljából.

Or. en

Módosítás 39
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az SST-szolgáltatásokból a világűrbe 
telepített infrastruktúrák minden állami 
vagy magánüzemeltetője profitálhat majd, 
beleértve az Uniót az uniós űrprogramokra 
vonatkozó kötelezettségei tekintetében, 
melyek: az Európai geostacionárius 
navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS) 
és a Galileo, melyek végrehajtását az 
európai műholdas navigációs programok
(EGNOS és Galileo)12 végrehajtásának 
folytatásáról szóló, 2008. július 9-i 
683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet írja elő, valamint a 
Copernicus/GMES, melyet az európai 
Föld-megfigyelési programról (GMES) és 
annak kezdeti működéséről (2011–2013) 
szóló, 2010. szeptember 22-i 
911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hozott létre13. A légkörbe való 
visszatérésre vonatkozó 
figyelmeztetésekből a polgári védelem 
terén tevékenykedő állami hatóságok is 

(6) Az SST-szolgáltatásokból a világűrbe 
telepített infrastruktúrák minden állami 
vagy magánüzemeltetője profitálhat majd, 
beleértve az Uniót az uniós űrprogramokra 
vonatkozó kötelezettségei tekintetében, 
melyek: az Európai geostacionárius 
navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS) 
és a Galileo, melyek végrehajtását az 
európai műholdas navigációs programok
(EGNOS és Galileo)12 végrehajtásának 
folytatásáról szóló, 2008. július 9-i 
683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet írja elő, valamint a 
Copernicus/GMES, melyet az európai 
Föld-megfigyelési programról (GMES) és 
annak kezdeti működéséről (2011–2013) 
szóló, 2010. szeptember 22-i 
911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hozott létre13. A légkörbe való 
visszatérésre vonatkozó 
figyelmeztetésekből a polgári védelem 
terén tevékenykedő állami hatóságok is 
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profitálhatnak. profitálhatnak. Emellett e szolgáltatások 
segíteni fogják a magánbiztosítókat 
abban, hogy felbecsülhessék a műholdak 
élettartama során az ütközésekből eredő 
esetleges kötelezettségeket.

__________________ __________________
12 HL L 196., 2008.4.27., 1. o. 12 HL L 196., 2008.4.27., 1. o.
13 HL L 276.,2010.10.20., 1. o. 13 HL L 276.,2010.10.20., 1. o.

Or. en

Módosítás 40
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az SST-szolgáltatásokból a világűrbe 
telepített infrastruktúrák minden állami 
vagy magánüzemeltetője profitálhat majd, 
beleértve az Uniót az uniós űrprogramokra 
vonatkozó kötelezettségei tekintetében, 
melyek: az Európai geostacionárius 
navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS) 
és a Galileo, melyek végrehajtását az 
európai műholdas navigációs programok
(EGNOS és Galileo)12 végrehajtásának 
folytatásáról szóló, 2008. július 9-i 
683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet írja elő, valamint a 
Copernicus/GMES, melyet az európai 
Föld-megfigyelési programról (GMES) és 
annak kezdeti működéséről (2011–2013) 
szóló, 2010. szeptember 22-i 
911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hozott létre13. A légkörbe való 
visszatérésre vonatkozó 
figyelmeztetésekből a polgári védelem 
terén tevékenykedő állami hatóságok is 
profitálhatnak.

(6) Az SST-szolgáltatásokból a világűrbe 
telepített infrastruktúrák minden állami 
vagy magánüzemeltetője profitálhat majd, 
beleértve az Uniót az uniós űrprogramokra 
vonatkozó kötelezettségei tekintetében, 
melyek: az Európai geostacionárius 
navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS) 
és a Galileo, melyek végrehajtását az 
európai műholdas navigációs programok
(EGNOS és Galileo)12 végrehajtásának 
folytatásáról szóló, 2008. július 9-i 
683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet írja elő, valamint a 
Copernicus/GMES, melyet az európai 
Föld-megfigyelési programról (GMES) és 
annak kezdeti működéséről (2011–2013) 
szóló, 2010. szeptember 22-i 
911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hozott létre13. A légkörbe való
kontrollálatlan visszatérésre, valamint a 
becsapódás becsült helyére és idejére
vonatkozó figyelmeztetésekből a polgári 
védelem terén tevékenykedő állami 
hatóságok is profitálhatnak.

__________________ __________________
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12 HL L 196.,2008.4.27., 1. o. 12 HL L 196.,2008.4.27., 1. o.
13 HL L 276.,2010.10.20., 1. o. 13 HL L 276.,2010.10.20., 1. o.

Or. fr

Módosítás 41
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az SST-szolgáltatásoknak ki kell 
egészíteniük a [elfogadását követően a 
Horizont 2020 rendeletre való hivatkozás 
beillesztése] által létrehozott „Horizont 
2020” keretprogram keretében az 
űrinfrastruktúra védelméhez kapcsolódóan 
végzett, illetve az Európai Űrügynökség 
által ezen a területen folytatott kutatási 
tevékenységeket.

(7) Az SST-szolgáltatásoknak ki kell 
egészíteniük a [elfogadását követően a 
Horizont 2020 rendeletre való hivatkozás 
beillesztése] által létrehozott „Horizont 
2020” keretprogram keretében az 
űrinfrastruktúra védelméhez kapcsolódóan
például a helymeghatározási optikai 
lézertechnológiák kifejlesztése terén
végzett, illetve az Európai Űrügynökség 
által ezen a területen folytatott kutatási 
tevékenységeket, illetve egyéb nemzetközi 
kutatási tevékenységeket. Ezen kívül ki 
kell egészíteniük az Unió kiemelt 
űrprogramjait – amilyen például a 
Copernicus és a Galileo –, a digitális 
menetrend-kezdeményezést és az 
információs társadalom megvalósítását 
elősegítő egyéb telekommunikációs 
infrastruktúrákat.

Or. en

Módosítás 42
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az SST-szolgáltatásoknak ki kell (7) Az SST-szolgáltatásoknak ki kell 
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egészíteniük a [elfogadását követően a 
Horizont 2020 rendeletre való hivatkozás 
beillesztése] által létrehozott „Horizont 
2020” keretprogram keretében az 
űrinfrastruktúra védelméhez kapcsolódóan 
végzett, illetve az Európai Űrügynökség 
által ezen a területen folytatott kutatási 
tevékenységeket.

egészíteniük a [elfogadását követően a 
Horizont 2020 rendeletre való hivatkozás 
beillesztése] által létrehozott „Horizont 
2020” keretprogram keretében az 
űrinfrastruktúra védelméhez kapcsolódóan 
végzett, illetve az Európai Űrügynökség 
által ezen a területen jelenleg és a jövőben
folytatott kutatási tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 43
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az SST-támogatási programnak a már 
meglévő enyhítő intézkedéseket is ki kell 
egészítenie, ilyenek például az ENSZ 
űrszemét mérséklésére irányuló ajánlásai, 
vagy más olyan kezdeményezések, mint az 
Európai Uniónak az űrbeli 
tevékenységekre vonatkozó a nemzetközi 
magatartási kódexre tett javaslata.

(8) Az SST-támogatási programnak a már 
meglévő enyhítő intézkedéseket is ki kell 
egészítenie, ilyenek például az ENSZ 
űrszemét mérséklésére irányuló ajánlásai, 
vagy az űripar fenntarthatóságára, 
felelősségteljes irányító struktúráira 
és/vagy az egyetemes hozzáférésre 
irányuló más olyan nemzetközi
kezdeményezések, mint az Európai 
Uniónak az űrbeli tevékenységekre 
vonatkozó a nemzetközi magatartási 
kódexre tett javaslata.

Or. en

Módosítás 44
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A polgári és katonai SSA-felhasználók 
követelményeit a Bizottság „Az európai 

(9) A polgári és katonai SSA-felhasználók 
követelményeit a Bizottság „Az európai 
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világűr-megfigyelésre vonatkozó magas 
szintű polgári és katonai felhasználói 
követelmények”14 című munkaanyaga 
definiálta, amelyet a tagállamok is 
támogattak a Tanács Politikai és Biztonsági 
Bizottságának 2011. november 18-i
ülésén15. Az SST-szolgáltatások kizárólag 
polgári célokat szolgálhatnak. E határozat a 
tisztán katonai követelményekkel nem 
foglalkozik.

világűr-megfigyelésre vonatkozó magas 
szintű polgári és katonai felhasználói 
követelmények” című munkaanyaga14

definiálta, amelyet a tagállamok is 
támogattak a Tanács Politikai és Biztonsági 
Bizottságának 2011. november 18-i
ülésén15. Az SST-szolgáltatások kizárólag 
polgári célokat szolgálhatnak, de ez nem 
korlátozhatja az Európai Védelmi 
Ügynökség (EVŰ) részvételét a 
programban. E határozat a tisztán katonai 
követelményekkel nem foglalkozik.

__________________ __________________
14 SEC(2011) 1247 végleges, 2011.10.12. 14 SEC(2011)1247, 2011.10.12.
15 A Tanács 15715/11 számú 
dokumentuma, 2011.10.24.

15 A Tanács 15715/11. számú 
dokumentuma, 2011.10.24.

Or. en

Módosítás 45
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A polgári és katonai SSA-felhasználók 
követelményeit a Bizottság „Az európai 
világűr-megfigyelésre vonatkozó magas 
szintű polgári és katonai felhasználói 
követelmények”14 című munkaanyaga 
definiálta, amelyet a tagállamok is 
támogattak a Tanács Politikai és Biztonsági 
Bizottságának 2011. november 18-i 
ülésén15. Az SST-szolgáltatások kizárólag 
polgári célokat szolgálhatnak. E határozat a 
tisztán katonai követelményekkel nem 
foglalkozik.

(9) A polgári és katonai SSA-felhasználók 
követelményeit a Bizottság „Az európai 
világűr-megfigyelésre vonatkozó magas 
szintű polgári és katonai felhasználói 
követelmények” című munkaanyaga14

definiálta, amelyet a tagállamok is 
támogattak a Tanács Politikai és Biztonsági 
Bizottságának 2011. november 18-i 
ülésén15. Az SST-szolgáltatások kizárólag 
polgári célokat szolgálhatnak. E határozat a 
tisztán katonai követelményekkel nem 
foglalkozik. A katonai vagy a kettős célú 
műholdak polgári célú felhasználásnak 
minősülnek.

__________________ __________________
14 SEC(2011) 1247 végleges, 2011.10.12. 14 SEC(2011)1247, 2011.10.12.
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15 A Tanács 15715/11 számú 
dokumentuma, 2011.10.24.

15 A Tanács 15715/11. számú 
dokumentuma, 2011.10.24.

Or. fr

Módosítás 46
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az SST-szolgáltatások működésének 
az Unió és a tagállamok közötti partneri 
viszonyon kell alapulnia, és fel kell 
használnia a meglévő és a jövőbeni 
nemzeti know-how-kat és eszközöket, 
például a részt vevő tagállamok által 
rendelkezésre bocsátott matematikai 
elemzési és modellezési know-how-t, a 
földi telepítésű radarokat és teleszkópokat.
A tagállamok megőrzik az eszközeik fölötti 
tulajdonjogot és ellenőrzést, és továbbra is 
ők felelnek azok működéséért, 
karbantartásáért és pótlásáért.

(10) Az SST-szolgáltatások működésének 
az Unió, a tagállamok és az ESA közötti 
partneri viszonyon kell alapulnia, és fel 
kell használnia a meglévő és a jövőbeni 
nemzeti és európai know-how-kat és 
eszközöket, például a részt vevő 
tagállamok és az ESA által rendelkezésre 
bocsátott matematikai elemzési és 
modellezési know-how-t, a földi telepítésű 
radarokat és teleszkópokat. A tagállamok 
megőrzik az eszközeik fölötti tulajdonjogot 
és ellenőrzést, és továbbra is ők felelnek 
azok működéséért, karbantartásáért és 
pótlásáért.

Or. en

Módosítás 47
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az SST-szolgáltatások működésének 
az Unió és a tagállamok közötti partneri 
viszonyon kell alapulnia, és fel kell 
használnia a meglévő és a jövőbeni 
nemzeti know-how-kat és eszközöket, 
például a részt vevő tagállamok által 

(10) Az SST-szolgáltatások működésének 
az Unió és a tagállamok, és az érintett 
uniós és nemzeti ügynökségek közötti 
partneri viszonyon kell alapulnia, és fel 
kell használnia a meglévő és a jövőbeni 
nemzeti know-how-kat és eszközöket, 
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rendelkezésre bocsátott matematikai 
elemzési és modellezési know-how-t, a 
földi telepítésű radarokat és teleszkópokat.
A tagállamok megőrzik az eszközeik fölötti 
tulajdonjogot és ellenőrzést, és továbbra is 
ők felelnek azok működéséért, 
karbantartásáért és pótlásáért.

például a részt vevő tagállamok által 
rendelkezésre bocsátott matematikai 
elemzési és modellezési know-how-t, a 
földi telepítésű radarokat és teleszkópokat.
A tagállamok megőrzik az eszközeik fölötti 
tulajdonjogot és ellenőrzést, és továbbra is 
ők felelnek azok működéséért, 
karbantartásáért és pótlásáért.

Or. en

Módosítás 48
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az SST-szolgáltatások működésének 
az Unió és a tagállamok közötti partneri 
viszonyon kell alapulnia, és fel kell 
használnia a meglévő és a jövőbeni 
nemzeti know-how-kat és eszközöket, 
például a részt vevő tagállamok által 
rendelkezésre bocsátott matematikai 
elemzési és modellezési know-how-t, a 
földi telepítésű radarokat és teleszkópokat.
A tagállamok megőrzik az eszközeik fölötti 
tulajdonjogot és ellenőrzést, és továbbra is 
ők felelnek azok működéséért, 
karbantartásáért és pótlásáért.

(10) Az SST-szolgáltatások működésének 
az Unió és a tagállamok közötti partneri 
viszonyon kell alapulnia, és fel kell 
használnia a meglévő és a jövőbeni 
nemzeti know-how-kat és eszközöket, 
például a részt vevő tagállamok és az ESA
által rendelkezésre bocsátott matematikai 
elemzési és modellezési know-how-t, a 
földi telepítésű radarokat és teleszkópokat.
A tagállamok és az ESA megőrzik az 
eszközeik fölötti tulajdonjogot és 
ellenőrzést, és továbbra is ők felelnek azok 
működéséért, karbantartásáért és pótlásáért.

Or. en

Indokolás

Az ESA mint szervezet, s nem pedig annak tagjai tulajdonában vannak az ESA-programok 
keretében fejlesztett eszközök.

Módosítás 49
Vittorio Prodi
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Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség 
(ENISA) is nyújthat kiegészítő támogatást 
a hálózatok és rendszerek integritásának 
biztosításához. 

Or. en

Módosítás 50
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A bizonyos űrobjektumok típusára, 
specifikációira és helyzetére vonatkozó 
pontos információk befolyásolhatják az 
Európai Unió, illetve tagállamai 
biztonságát. Ezért a megfelelő biztonsági 
szempontokat figyelembe kell venni az 
SST-érzékelők hálózatának létrehozása és 
működtetése, az SST-adatok feldolgozását 
és kielemzését szolgáló kapacitások, illetve 
az SST-szolgáltatások nyújtása 
tekintetében. Következésképpen, az 
említett határozatban le kell fektetni az 
SST-adatok és -információk 
felhasználására és a tagállamok, az EUMK 
és az SST-szolgáltatások igénybevevői 
közötti biztonságos cseréjére vonatkozó 
általános rendelkezéseket. Ezenfelül, az 
Európai Bizottságnak és az Európai 
Külügyi Szolgálatnak meg kell határoznia 
az SST-támogatási programhoz kapcsolódó 
ügyek elintézéséhez szükséges 
koordinációs mechanizmust.

(12) A bizonyos űrobjektumok típusára, 
specifikációira és helyzetére vonatkozó 
pontos információk befolyásolhatják az 
Európai Unió, illetve tagállamai 
biztonságát. Ezért a megfelelő biztonsági 
szempontokat figyelembe kell venni az 
SST-érzékelők hálózatának létrehozása és 
működtetése, az SST-adatok feldolgozását 
és kielemzését szolgáló kapacitások, illetve 
az SST-szolgáltatások nyújtása 
tekintetében. Következésképpen, az 
említett határozatban le kell fektetni az 
SST-adatok és -információk 
felhasználására és a tagállamok, az EUMK, 
az ENISA, az EVÜ és az SST-
szolgáltatások igénybevevői közötti 
biztonságos cseréjére vonatkozó általános 
rendelkezéseket. Ezenfelül, az Európai 
Bizottságnak és az Európai Külügyi 
Szolgálatnak meg kell határoznia az SST-
támogatási programhoz kapcsolódó ügyek 
elintézéséhez szükséges koordinációs 
mechanizmust.

Or. en
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Módosítás 51
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A bizonyos űrobjektumok típusára, 
specifikációira és helyzetére vonatkozó 
pontos információk befolyásolhatják az 
Európai Unió, illetve tagállamai 
biztonságát. Ezért a megfelelő biztonsági 
szempontokat figyelembe kell venni az 
SST-érzékelők hálózatának létrehozása és 
működtetése, az SST-adatok feldolgozását 
és kielemzését szolgáló kapacitások, illetve 
az SST-szolgáltatások nyújtása 
tekintetében. Következésképpen, az 
említett határozatban le kell fektetni az 
SST-adatok és -információk 
felhasználására és a tagállamok, az EUMK 
és az SST-szolgáltatások igénybevevői 
közötti biztonságos cseréjére vonatkozó 
általános rendelkezéseket. Ezenfelül, az 
Európai Bizottságnak és az Európai 
Külügyi Szolgálatnak meg kell határoznia 
az SST-támogatási programhoz kapcsolódó 
ügyek elintézéséhez szükséges 
koordinációs mechanizmust.

(12) A bizonyos űrobjektumok típusára, 
specifikációira és helyzetére vonatkozó 
pontos információk befolyásolhatják az 
Európai Unió, tagállamai, illetve harmadik 
országok biztonságát. Ezért a megfelelő 
biztonsági szempontokat figyelembe kell 
venni az SST-érzékelők hálózatának 
létrehozása és működtetése, az SST-adatok 
feldolgozását és kielemzését szolgáló 
kapacitások, illetve az SST-szolgáltatások 
nyújtása tekintetében. Következésképpen, 
az említett határozatban le kell fektetni az 
SST-adatok és -információk 
felhasználására és a tagállamok, az EUMK 
és az SST-szolgáltatások igénybevevői 
közötti biztonságos cseréjére vonatkozó 
általános rendelkezéseket. Ezenfelül, az 
Európai Bizottságnak és az Európai 
Külügyi Szolgálatnak meg kell határoznia 
az SST-támogatási programhoz kapcsolódó 
ügyek elintézéséhez szükséges 
koordinációs mechanizmust.

Or. fr

Módosítás 52
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Tanács Biztonsági Bizottsága 
kockázatkezelési struktúra létrehozását 
javasolta annak érdekében, hogy az 

(14) A Tanács Biztonsági Bizottsága 
kockázatkezelési struktúra létrehozását 
javasolta annak érdekében, hogy az 
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adatbiztonsági kérdéseket teljes körűen 
figyelembe vegyék az SST-támogatási 
program végrehajtása során. E célból a 
részt vevő tagállamoknak és az EUMK-nak 
megfelelő kockázatkezelési struktúrákat és 
eljárásokat kell kialakítaniuk.

adatbiztonsági kérdéseket teljes körűen 
figyelembe vegyék az SST-támogatási 
program végrehajtása során. E célból a 
részt vevő tagállamoknak és az EUMK-nak 
megfelelő kockázatkezelési struktúrákat és 
eljárásokat kell kialakítaniuk, az ENISÁ-
nak pedig megfelelő szerepet kell 
betöltenie a hálózatok és információk 
biztonságának támogatásában.

Or. en

Módosítás 53
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az SST-támogatási programot az 
Uniónak kell finanszíroznia az Európai 
Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 
2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően18. Az SST-támogatási 
program uniós finanszírozását a 2014–
2020 évekre vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben szereplő, kapcsolódó
programoktól kell elvonni.

(15) Az SST-támogatási programot az 
Uniónak kell finanszíroznia az Európai 
Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 
2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek18

megfelelően. Az SST-támogatási program 
uniós finanszírozásának maximális 
összegét folyó áron számított 
70 millió euróban kell megállapítani. E 
finanszírozást elsősorban a 2014–2020 
évekre vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben szereplő, űrpolitikával foglalkozó
programoktól, így az EGNOS/Galileo és a 
Copernicus programoktól és lehetőség 
szerint az e programokon belüli egyes 
költségvetési sorokból kell elvonni.
Bizonyos esetekben a Belső Biztonsági 
Alap és a Horizont 2020 program is 
nyújthat hozzájárulást, de ezeket 
szigorúan az említett programok 
jogalapjában meghatározott, a kritikus 
infrastruktúrák védelméhez, valamint az 
űr- és biztonsági kutatáshoz kapcsolódó 
fellépésekre kell korlátozni. Az uniós 
hozzájárulás növelésére a Galileo és a 
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Copernicus programokból kerülhet sor.
__________________ __________________
18 HL L 298.,2012.10.26., 1. o. 18 HL L 298.,2012.10.26., 1. o.

Or. en

Módosítás 54
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az SST-támogatási programot az 
Uniónak kell finanszíroznia az Európai 
Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 
2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően18. Az SST-támogatási 
program uniós finanszírozását a 2014–
2020 évekre vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben szereplő, kapcsolódó 
programoktól kell elvonni.

(15) Az SST-támogatási programot az 
Uniónak kell finanszíroznia az Európai 
Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 
2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek18

megfelelően. Az SST-támogatási program 
uniós finanszírozását a 2014–2020 évekre 
vonatkozó többéves pénzügyi keretben 
szereplő, kapcsolódó programoktól kell 
elvonni. A kutatási programok uniós 
hozzájárulásának növelésére a Horizont 
2020 mellett a Galileo és a Copernicus 
programokból is sor kerülhet, biztosítva 
ugyanakkor, hogy azok saját célkitűzései 
nem sérülnek.

__________________ __________________
18 HL L 298.,2012.10.26., 1. o. 18 HL L 298.,2012.10.26., 1. o.

Or. en

Módosítás 55
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A program megfelelő tervezésének 
biztosítása érdekében a Bizottságnak 
felhatalmazást kell adni arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el az éves 
munkaprogram elfogadására 
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elkészítésekor és szövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére történő 
egyidejű, időben történő és megfelelő 
továbbításáról.

Or. en

Módosítás 56
Norbert Glante

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az űrmegfigyelést és nyomon követést (a 
továbbiakban: SST) támogató program a
2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra kerül bevezetésre.

A Cassini űrmegfigyelést és nyomon 
követést (a továbbiakban: Cassini 
program) támogató program a
2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra kerül bevezetésre.

(E módosítás a határozatra irányuló 
javaslat egészére alkalmazandó;
elfogadása a teljes szövegben megfelelő 
változtatásokat tesz szükségessé.)

Or. de
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Indokolás

A Galileo és a Copernicus programokhoz hasonlóan egy homályos rövidítés helyett jobb, ha 
egy tulajdonnév szerepel. E nevet az olasz-francia Cassini csillagász-család adja. E 
módosítás minden esetben alkalmazandó, amikor az „SST-programra” irányuló határozatra 
hivatkoznak. 

Módosítás 57
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Általános célkitűzés

Az SST támogatási program célja, hogy 
támogassa az európai nemzeti 
űrinfrastruktúrák és szolgáltatások hosszú 
távú fenntarthatóságát, átfogó célja pedig, 
hogy egy olyan önálló űrmegfigyelési 
rendszert bocsásson az Európai Unió 
rendelkezésére, amely elengedhetetlen az 
európai gazdaságok és társadalmak, 
illetve az európai polgárok biztonságának 
elsősorban az űrszemét elterjedésének 
megakadályozása révén történő 
biztosításához.

Or. fr

Módosítás 58
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „űrobjektum”: a világűrben található, 
ember által készített vagy természetes
objektumok;

1. „űrobjektum”: a világűrben található, 
ember által készített objektumok;
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Or. fr

Módosítás 59
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „űrjármű”: meghatározott célt szolgáló, 
mesterséges objektum, pl. műholdak;

2. „űrjármű”: meghatározott célt szolgáló, 
mesterséges objektum, pl. műholdak, 
miniműholdak, mikroműholdak, 
nanoműholdak és picoműholdak;

Or. en

Módosítás 60
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „űrjármű”: meghatározott célt szolgáló, 
mesterséges objektum, pl. műholdak;

2. „űrjármű”: meghatározott célt szolgáló, 
mesterséges objektum, pl. aktív műholdak;

Or. fr

Módosítás 61
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „űrszemét”: olyan űrjárművek vagy 
azok részei, amelyek már semmilyen célt 
nem szolgálnak, beleértve a rakéták vagy 
műholdak részeit vagy a nem működő 

3. „űrszemét”: minden olyan, a Föld körül 
keringő vagy a légkörbe visszatérő, ember 
által készített űrjármű vagy azok
törmelékei és elemei, amelyek már nem 
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műholdakat; működnek vagy semmilyen célt nem 
szolgálnak, beleértve a rakéták vagy 
műholdak részeit vagy a nem működő 
műholdakat;

Or. en

Módosítás 62
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „SST-adatok”: az űrobjektumoknak az 
SST-érzékelők által rögzített fizikai 
paraméterei;

5. „SST-adatok”: az űrobjektumoknak az 
SST-érzékelők által rögzített fizikai 
paraméterei vagy az űrobjektumok 
keringési pályájára vonatkozóan az ezen 
érzékelők megfigyeléseiből kapott 
paraméterek. 

Or. fr

Módosítás 63
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az SST-támogatási program célkitűzéseit 
az SST-kapacitás létrehozását célzó 
intézkedések támogatása, és konkrétan a 
következők jelentik:

Az SST-támogatási program célkitűzéseit 
az űrbalesetek kockázatának és 
következményeinek az európai SST-
kapacitás létrehozásán keresztüli 
enyhítését célzó intézkedések támogatása, 
és konkrétan a következők jelentik:

Or. en
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Módosítás 64
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az SST-támogatási program célkitűzéseit 
az SST-kapacitás létrehozását célzó 
intézkedések támogatása, és konkrétan a 
következők jelentik:

Az SST-támogatási program célkitűzéseit 
az SST-kapacitás létrehozását célzó, az 
Európai Unió számára megfelelő szintű 
autonómiát biztosító intézkedések 
támogatása, és konkrétan a következők 
jelentik:

Or. fr

Módosítás 65
Rachida Dati

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az űrobjektumok ellenőrzése és nyomon 
követése céljából a földfelszínre vagy a 
világűrbe telepített, már meglévő nemzeti 
érzékelők hálózatából álló érzékelő funkció 
létrehozása és működtetése;

a) az űrobjektumok egymástól teljesen 
független ellenőrzése és nyomon követése 
céljából a földfelszínre vagy a világűrbe 
telepített, már meglévő nemzeti érzékelők 
hálózatából álló érzékelő funkció 
létrehozása és működtetése, illetve e 
hálózatnak a meglévő érzékelők 
fejlesztésén, vagy szükség esetén új 
érzékelők telepítésén keresztüli kibővítése;

Or. fr

Indokolás

Az adatgyűjtés függetlenségének biztosítása érdekében a meglévő érzékelőket modernizálni 
kell, és lehetőség szerint új érzékelőket kell kifejleszteni.

Módosítás 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az űrobjektumok ellenőrzése és nyomon 
követése céljából a földfelszínre vagy a 
világűrbe telepített, már meglévő nemzeti 
érzékelők hálózatából álló érzékelő funkció 
létrehozása és működtetése;

a) az űrobjektumok ellenőrzése és nyomon 
követése céljából a földfelszínre vagy a 
világűrbe telepített európai SST-érzékelők 
– többek között a nemzeti és az ESÁ-n 
keresztül kifejlesztett érzékelők –
hálózatából álló érzékelő funkció 
létrehozása és működtetése;

Or. en

Módosítás 67
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az űrobjektumok ellenőrzése és nyomon 
követése céljából a földfelszínre vagy a 
világűrbe telepített, már meglévő nemzeti 
érzékelők hálózatából álló érzékelő funkció 
létrehozása és működtetése;

a) az űrobjektumok ellenőrzése és nyomon 
követése céljából a földfelszínre vagy a 
világűrbe telepített nemzeti érzékelők 
hálózatából álló érzékelő funkció 
létrehozása és működtetése, valamint egy 
erre vonatkozó adatbázis létrehozása;

Or. fr

Módosítás 68
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az űrobjektumok ellenőrzése és nyomon 
követése céljából a földfelszínre vagy a 
világűrbe telepített, már meglévő nemzeti 

a) az űrobjektumok ellenőrzése és nyomon 
követése céljából a földfelszínre vagy a 
világűrbe telepített, már meglévő nemzeti 
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érzékelők hálózatából álló érzékelő funkció 
létrehozása és működtetése;

érzékelők biztonságos hálózatából álló 
érzékelő funkció létrehozása és 
működtetése;

Or. en

Módosítás 69
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érzékelők által rögzített SST-adatok 
feldolgozását és elemzését szolgáló 
feldolgozó funkció létrehozása és 
működtetése, beleértve az űrobjektumok 
észlelésének és azonosításának, illetve az 
azokra vonatkozó nyilvántartás 
összeállításának és kezelésének 
képességét;

b) az érzékelők által rögzített SST-adatok 
feldolgozását és elemzését szolgáló 
feldolgozó funkció létrehozása és 
működtetése, az SST-adatok előállítása 
céljából, 

Or. fr

Módosítás 70
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan szolgáltatási funkció létrehozása 
és működtetése, melynek célja, hogy SST-
szolgáltatásokat nyújtson az űrjárművek 
üzemetetőinek és az állami hatóságoknak.

c) szolgáltatási funkció létrehozása és 
működtetése, melynek célja, hogy a 4. cikk 
(2) bekezdésében említett szervezeteknek a 
4. cikk (1) bekezdésben meghatározott
SST-szolgáltatásokat nyújtsa.

Or. fr
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Módosítás 71
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan szolgáltatási funkció létrehozása 
és működtetése, melynek célja, hogy SST-
szolgáltatásokat nyújtson az űrjárművek 
üzemetetőinek és az állami hatóságoknak.

c) olyan szolgáltatási funkció létrehozása 
és működtetése, melynek célja, hogy SST-
szolgáltatásokat nyújtson az űrjárművek 
üzemetetőinek, az állami hatóságoknak és 
az űrtevékenységben érintett 
magánszervezeteknek.

Or. en

Módosítás 72
Vladimír Remek

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az (1) bekezdésben 
meghatározott célkitűzések alapján egy 
többéves munkatervben kidolgozza a 
konkrét fellépések leírását, a 
végrehajtásuk tervezett menetrendjét és az 
egyes fellépésekre előirányzott összegek 
megjelölését. 

Or. en

Indokolás

A célkitűzések érdekesek és viszonylag világosak, de a konkrét fellépések, a menetrend és a 
költségvetés felhasználása homályosnak tűnik még egy ilyen előkészítő jellegű program 
számára is.

Módosítás 73
Vittorio Prodi
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Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az űrjárművek közötti vagy az űrjármű 
és űrszemét közötti ütközés 
kockázatértékelése, és az ütközés 
elkerülését szolgáló riasztás az űrjárművek 
indítása és keringési pályán való üzemelése 
során;

a) az űrjárművek közötti vagy az űrjármű 
és űrszemét közötti, illetve az űrjárművek 
és az űrobjektumok közötti ütközés 
kockázatértékelése, és az ütközés 
elkerülését szolgáló riasztás az űrjárművek 
indítása és keringési pályán való üzemelése 
során;

Or. en

Módosítás 74
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az űrjárművek keringési pályán való
felrobbanásának, szétesésének vagy 
ütközésének észlelése és
kockázatértékelése;

b) az űrjárművek keringési pályán való
fragmentációjának, szétesésének vagy 
ütközésének észlelése és leírása;

Or. fr

Módosítás 75
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az űrobjektumoknak és az űrszemétnek a 
Föld légkörébe való visszatéréséhez 
kapcsolódó kockázatértékelés és 
riasztások, illetve a becsapódás 
időpontjának és helyének előrejelzése.

c) az űrobjektumoknak és az űrszemétnek a 
Föld légkörébe való kontrollálatlan
visszatéréséhez kapcsolódó 
kockázatértékelés, illetve a becsapódás
helyének és időpontjának előrejelzése.
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Or. fr

Módosítás 76
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az űrjármű működési ideje során 
keringési kockázatértékelések készítése.

Or. en

Módosítás 77
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az SST-szolgáltatásokat a tagállamok, 
a Tanács, a Bizottság, az EKSZ, az 
űrjárművek állami vagy magánüzemeltetői
és a polgári védelem terén tevékenykedő 
állami hatóságok vehetik igénybe. Az SST-
szolgáltatásokat az SST-adatok és -
információk felhasználására és cseréjére 
vonatkozóan a 9. cikkben megállapított 
rendelkezésekkel összhangban kell 
biztosítani.

(2) Az SST-szolgáltatásokat a tagállamok, 
a Tanács, a Bizottság, az EKSZ, az 
űrjárművek állami vagy magánüzemeltetői,
a polgári védelem terén tevékenykedő 
állami hatóságok és indokolt esetben a 
biztosítótársaságok vehetik igénybe. Az 
SST-szolgáltatásokat az SST-adatok és -
információk felhasználására és cseréjére 
vonatkozóan a 9. cikkben megállapított 
rendelkezésekkel összhangban kell 
biztosítani.

Or. en

Módosítás 78
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A részt vevő tagállamok, az EUMK és 
a Bizottság nem tehetők felelőssé az SST-
szolgáltatások elmaradásából vagy 
megszakadásából, azok késedelméből, 
illetve az SST-szolgáltatások keretében 
szolgáltatott információk 
pontatlanságából fakadó bármilyen 
kárért.

törölve

Or. ro

Módosítás 79
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A részt vevő tagállamok, az EUMK és 
a Bizottság nem tehetők felelőssé az SST-
szolgáltatások elmaradásából vagy 
megszakadásából, azok késedelméből, 
illetve az SST-szolgáltatások keretében 
szolgáltatott információk pontatlanságából 
fakadó bármilyen kárért.

(3) A részt vevő tagállamok, az EUMK, az 
ENISA és a Bizottság nem tehetők 
felelőssé az SST-szolgáltatások 
elmaradásából vagy megszakadásából, 
azok késedelméből, illetve az SST-
szolgáltatások keretében szolgáltatott 
információk pontatlanságából fakadó 
bármilyen kárért.

Or. en

Módosítás 80
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az SST-támogatási program új SST 
érzékelők kifejlesztéséhez nem nyújt 
támogatást.

törölve



PE523.078v01-00 26/39 AM\1009739HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 81
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az SST-támogatási program új SST 
érzékelők kifejlesztéséhez nem nyújt 
támogatást.

(2) Az SST-támogatási program
támogatást nyújthat új SST érzékelők 
kifejlesztéséhez, illetve részt vehet a 
meglévő érzékelők fejlesztésében.

Or. fr

Módosítás 82
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kezeli az SST-támogatási program 
számára biztosítandó pénzeszközöket, és 
gondoskodik az SST-támogatási program 
végrehajtásáról;

a) kezeli az SST-támogatási program 
számára biztosítandó pénzeszközöket, és 
gondoskodik az SST-támogatási program 
végrehajtásáról, valamint a különböző 
finanszírozási források átláthatóságáról 
és egyértelműségéről;

Or. en

Módosítás 83
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság biztosítja az SST-támogatási 
program, valamint az űrinfrastruktúrák 
védelméhez kapcsolódó, a(z) [elfogadását 
követően a Horizont 2020 rendeletre való 
hivatkozás beillesztése] által létrehozott 
Horizont 2020 program keretében 
folytatott kutatási tevékenységek közötti 
kiegészítő jelleget. Emellett elősegíti az e 
területre vonatkozó más európai és 
nemzetközi tevékenységekkel való 
kiegészítő jelleg megteremtését.

Or. en

Módosítás 84
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Európai Külügyi Szolgálattal 
együttműködve létrehozza a program 
biztonságának garantálásához szükséges 
koordinációs mechanizmust.

c) az Európai Külügyi Szolgálattal, az 
Európai Védelmi Ügynökséggel és az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökséggel együttműködve létrehozza a 
program biztonságának garantálásához 
szükséges koordinációs mechanizmust.

Or. en

Módosítás 85
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) meghatározza az európai SST-
szolgáltatás irányítási és adatpolitikáját, 
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aktív szerepet tölt be a konzorcium 
létrehozásában és szorosan nyomon követi 
a program tevékenységeit. 

Or. en

Módosítás 86
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a tagállamok, melyek részt 
kívánnak venni a 3. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítésében, kérelmet 
nyújtanak be a Bizottsághoz, amelyben
bemutatják, hogy megfelelnek az alábbi 
kritériumoknak:

(1) Azok a tagállamok, melyek részt 
kívánnak venni a 3. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítésében, igazolják, 
hogy:

Or. en

Módosítás 87
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a tagállamok, melyek részt 
kívánnak venni a 3. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítésében, kérelmet 
nyújtanak be a Bizottsághoz, amelyben
bemutatják, hogy megfelelnek az alábbi 
kritériumoknak:

(1) Azok a tagállamok, melyek részt 
kívánnak venni a 3. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítésében, nemzeti vagy 
multinacionális konzorcium, illetve 
közigazgatási szerv révén kérelmet 
nyújtanak be a Bizottsághoz, amelyben
igazolják, hogy megfelelnek az alábbi 
kritériumoknak:

Or. fr



AM\1009739HU.doc 29/39 PE523.078v01-00

HU

Módosítás 88
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) SST érzékelők tulajdonjoga, és az azok 
működtetéséhez szükséges megfelelő 
műszaki és emberi erőforrások vagy az 
adatfeldolgozási kapacitások rendelkezésre 
állása;

a) kapacitással rendelkeznek ahhoz, hogy 
az SST-rendszer számára a következők 
valamelyikét biztosítsák:

– SST érzékelők, és az azok 
működtetéséhez szükséges megfelelő 
műszaki és emberi erőforrások, vagy 
– a célzottan az SST számára tervezett 
analitikai és adatfeldolgozási kapacitások; 

Or. en

Módosítás 89
Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) SST érzékelők tulajdonjoga, és az azok 
működtetéséhez szükséges megfelelő 
műszaki és emberi erőforrások vagy az 
adatfeldolgozási kapacitások 
rendelkezésre állása;

a) az SST érzékelők vagy adatfeldolgozási 
kapacitások tulajdonjoga, és az azok 
működtetéséhez szükséges megfelelő 
műszaki és emberi erőforrások;

Or. en

Módosítás 90
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) SST érzékelők tulajdonjoga, és az azok 
működtetéséhez szükséges megfelelő 
műszaki és emberi erőforrások vagy az 
adatfeldolgozási kapacitások rendelkezésre 
állása;

a) az SST érzékelők tulajdonjoga, és az 
azok működtetéséhez szükséges megfelelő 
műszaki és emberi erőforrások vagy az 
adatfeldolgozási kapacitások rendelkezésre 
állása, hozzájárulás egy SST programhoz;

Or. en

Módosítás 91
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 3. cikkben meghatározott célkitűzések 
teljesítésére vonatkozó intézkedési terv 
kidolgozása.

törölve

Or. en

Módosítás 92
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azok a tagállamok, amelyek 
megfelelnek az (1) bekezdésben 
meghatározott kritériumoknak, és amelyek 
megkötötték a 10. cikkben említett 
megállapodást, jogosulttá válnak arra, hogy 
pénzügyi hozzájárulást kapjanak az SST-
támogatási programból. A Bizottság a 
weboldalán közzéteszi és folyamatosan 
frissíti a tagállamok listáját.

(4) Azok a tagállamok, amelyek 
megfelelnek az (1) bekezdésben 
meghatározott kritériumoknak, és amelyek 
megkötötték a 10. cikkben említett 
megállapodást, jogosulttá válnak arra, hogy 
pénzügyi hozzájárulást kapjanak az SST-
támogatási programból.

Or. en
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Módosítás 93
Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azok a tagállamok, amelyek 
megfelelnek az (1) bekezdésben 
meghatározott kritériumoknak, és amelyek 
megkötötték a 10. cikkben említett 
megállapodást, jogosulttá válnak arra, hogy 
pénzügyi hozzájárulást kapjanak az SST-
támogatási programból. A Bizottság a 
weboldalán közzéteszi és folyamatosan 
frissíti a tagállamok listáját.

(4) Azok a tagállamok, amelyek 
megfelelnek az (1) bekezdésben 
meghatározott kritériumoknak, és amelyek 
megkötötték a 10. cikkben említett 
megállapodást, jogosulttá válnak arra, hogy 
pénzügyi hozzájárulást kapjanak az SST-
támogatási programból. A Bizottság a 
weboldalán közzéteszi és folyamatosan 
frissíti a tagállamok listáját és anyagi 
hozzájárulásaik mértékét.

Or. en

Módosítás 94
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió Műholdközpontja
(EUMK) részt vesz a 3. cikk c) pontjában 
meghatározott célkitűzések 
megvalósításában, és a 10. cikkben említett 
megállapodás megkötésétől függően 
jogosulttá válik arra, hogy pénzügyi 
hozzájárulást kapjon az SST-támogatási 
programból.

Az Európai Unió Műholdközpontja
(EUMK) részt vesz a 3. cikk c) pontjában 
meghatározott célkitűzések 
megvalósításában, és a 10. cikkben említett 
megállapodás megkötésétől függően 
jogosulttá válik arra, hogy pénzügyi 
hozzájárulást kapjon az SST-támogatási 
programból. Az EUMK arra kap 
megbízást, hogy a végfelhasználók részére 
felhasználói felületet biztosítson. A 4. cikk 
(2) bekezdésében említett szervezetek 
részére az SST-adatok hozzáférésére és a 
szolgáltatások nyújtására szolgáló 
eszközöket dolgoz ki és hoz létre.
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Or. fr

Módosítás 95
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió Műholdközpontja
(EUMK) részt vesz a 3. cikk c) pontjában
meghatározott célkitűzések 
megvalósításában, és a 10. cikkben 
említett megállapodás megkötésétől 
függően jogosulttá válik arra, hogy 
pénzügyi hozzájárulást kapjon az SST-
támogatási programból.

Az Európai Unió Műholdközpontja
(EUMK) részt vesz a 3. cikkben
meghatározott főbb intézkedések 
végrehajtásában, és a 10. cikkben említett 
megállapodás megkötésétől függően 
jogosulttá válik arra, hogy pénzügyi 
hozzájárulást kapjon az SST-támogatási 
programból.

Or. en

Módosítás 96
Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió Műholdközpontja
(EUMK) részt vesz a 3. cikk c) pontjában 
meghatározott célkitűzések 
megvalósításában, és a 10. cikkben említett 
megállapodás megkötésétől függően 
jogosulttá válik arra, hogy pénzügyi 
hozzájárulást kapjon az SST-támogatási 
programból.

Az Európai Unió Műholdközpontja
(EUMK) részt vesz a 3. cikk c) pontjában 
meghatározott célkitűzések 
megvalósításában, és a 10. cikkben említett 
megállapodás megkötésétől függően 
jogosulttá válik arra, hogy egy adott 
plafonértékig pénzügyi hozzájárulást 
kapjon az SST-támogatási programból.

Or. en

Módosítás 97
Sajjad Karim
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Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az SST-adatoknak és -információknak a 
3. cikkben meghatározott célkitűzések 
megvalósítása céljából történő 
felhasználására és cseréjére a következő 
szabályok vonatkoznak:

Az SST-adatoknak és SST-
információknak a 3. cikkben 
meghatározott célkitűzések megvalósítása 
céljából történő felhasználására és 
cseréjére a következő szabályok 
vonatkoznak, és végrehajtási aktust kell 
elfogadni e célok eléréshez szükséges 
eszközök, valamint a megszabott 
feltételeknek való megfelelést biztosító 
intézkedések meghatározása céljából:

Or. en

Módosítás 98
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az SST-adatoknak és -információknak a 
3. cikkben meghatározott célkitűzések 
megvalósítása céljából történő 
felhasználására és cseréjére a következő 
szabályok vonatkoznak:

Az SST-adatoknak és -információknak a 
3. cikkben meghatározott főbb 
intézkedések végrehajtása céljából történő 
felhasználására és cseréjére a következő 
szabályok vonatkoznak:

Or. en

Módosítás 99
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott A tagállamok, az EUMK és az ENISA
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kritériumoknak megfelelő tagállamok és 
az EUMK megállapodást kötnek, amely 
rögzíti a 3. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése során az 
együttműködésükre érvényes szabályokat 
és mechanizmusokat. A megállapodásnak 
tartalmaznia kell rendelkezéseket 
kifejezetten a következőkre vonatkozóan:

megállapodást kötnek, amely rögzíti a 3. 
cikkben meghatározott célkitűzések 
teljesítése során az együttműködésükre 
érvényes szabályokat és mechanizmusokat.
A megállapodásnak tartalmaznia kell 
rendelkezéseket kifejezetten a 
következőkre vonatkozóan:

Or. en

Módosítás 100
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESA a világűr-megfigyelési 
programban (SSA program) részt vevő 
tagállamok nevében hozzájárulhat az SST 
programhoz.

Or. en

Indokolás

Az összes tárgyi és nem tárgyi eszköz tulajdonosaként az ESA-nak nem kell megállapodást 
kötnie az SSA-ban részt vevő tagállamokkal.

Módosítás 101
Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az SST-támogatási program uniós
finanszírozását a 2014–2020 évekre 
vonatkozó többéves pénzügyi keretben 
szereplő, kapcsolódó programoktól kell 
elvonni, azok jogi alapjával teljesen 

Az SST-támogatási programhoz való uniós
hozzájárulás 2014–2020 évekre vonatkozó
maximális összegét folyó áron számított 
70 millió euróban kell megállapítani, és 
azt elsősorban és egyenlő arányban a 
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összeegyeztethető módon. második bekezdésben említett jogi 
aktusokkal létrehozott programoktól kell 
elvonni.

Or. en

Módosítás 102
Sajjad Karim, Evžen Tošenovský

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az Európai Parlament és a Tanács
[…]/[…]/EU rendelete az európai 
műholdas rádiónavigációs rendszerek21

létrehozásáról és üzemeltetéséről, 1., 
3. cikk c) és d) pontja és 4. cikk;

a) Az Európai Parlament és a Tanács
[…]/[…]/EU rendelete21 az európai 
műholdas rádiónavigációs rendszerek 
létrehozásáról és üzemeltetéséről, 1., 
3. cikk c) és d) pontja és 4. cikk, az 
EGNOS és a Galileo programok teljes 
funkcionalitásának veszélyeztetése nélkül;

__________________ __________________
21 COM(2011) 814 végleges, 2011.11.31.
A hivatkozás az elfogadás után frissítendő.

21 COM(2011)0814, 2011.11.31. A 
hivatkozás az elfogadás után frissítendő.

Or. en

Módosítás 103
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Az Európai Parlament és a Tanács 
[…]/[…]/EU rendelete21a a Copernicus 
program létrehozásáról, 5. cikk c) pont.

__________________ __________________
21a HL L ....

Or. en
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Módosítás 104
Norbert Glante

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Az Európai Parlament és a Tanács 
.../2013/EU rendelete a Copernicus 
program létrehozásáról és a 911/2010/EU 
rendelet hatályon kívül helyezéséről, 
5. cikk c) pont;

Or. de

Indokolás

A módosítás célja az, hogy megnevezze azokat a programokat, amelyektől finanszírozás 
vonható el. A finanszírozási rugalmasság érdekében százalékos arány nincs meghatározva.

Módosítás 105
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Tanács […] számú határozata a
„Horizont 202022” végrehajtását szolgáló 
egyedi program létrehozásáról, 2. cikk
(2) bekezdés b) és c) pontja, a Melléklet 
II. részének 1.6.2.d) pontja és a Melléklet 
III. részének 6.3.4. pontja;

b) A hozzájárulás egy része – korlátozott 
mértékben és alap-jogiaktusukkal 
összhangban a Belső Biztonsági Alap 
részét képező, a rendőrségi 
együttműködés, a bűnmegelőzés és a 
bűnözés elleni küzdelem, valamint a 
válságkezelés pénzügyi támogatására 
szolgáló eszköz létrehozásáról szóló 
[…]/[…]/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel21a (3. cikk (2) bekezdés 
b) pontja és (3) bekezdés e) pontja), 
valamint a „Horizont 2020” végrehajtását 
szolgáló egyedi program létrehozásáról
szóló […] tanácsi határozattal22 (2. cikk
(2) bekezdés b) és c) pontja, a Melléklet 
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II. részének 1.6.2.d) pontja és a Melléklet 
III. részének 6.3.4. pontja) létrehozott 
programokból is lehívható;

__________________ __________________
21a HL L ....

21 COM(2011) 811 végleges, 2011.11.30.
A hivatkozás az elfogadás után frissítendő.

22 COM (2011)0811, 2011.11.30. A 
hivatkozás az elfogadás után frissítendő.

Or. en

Módosítás 106
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Az Európai Parlament és a Tanács 
[…]/[…]/EU rendelete a Belső Biztonsági 
Alap részét képező, a rendőrségi 
együttműködés, a bűnmegelőzés és a 
bűnözés elleni küzdelem, valamint a 
válságkezelés pénzügyi támogatására 
szolgáló eszköz létrehozásáról23, 3. cikk 
(2) bekezdés b) pont és (3) bekezdés 
e) pont.

törölve

__________________
23 COM(2011) 753 végleges, 2011.11.15. A 
hivatkozás az elfogadás után frissítendő.

Or. en

Módosítás 107
Sajjad Karim

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Az Európai Parlament és a Tanács c) Az Európai Parlament és a Tanács
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[…]/[…]/EU rendelete a Belső Biztonsági 
Alap részét képező, a rendőrségi 
együttműködés, a bűnmegelőzés és a 
bűnözés elleni küzdelem, valamint a 
válságkezelés pénzügyi támogatására 
szolgáló eszköz létrehozásáról23, 3. cikk 
(2) bekezdés b) pont és (3) bekezdés 
e) pont.

[…]/[…]/EU rendelete az európai Föld-
megfigyelési program (Copernicus, 2014–
2020) finanszírozásáról és 
működtetéséről, a program teljes 
funkcionalitásának veszélyeztetése nélkül.

Or. en

Módosítás 108
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves előirányzatokat a költségvetési 
hatóságnak engedélyeznie kell az azon 
programok keretében erre a tevékenységre 
vonatkozóan előirányzott határértékek 
között, amelyektől finanszírozást vonnak 
el.

(2) Az éves előirányzatokat a költségvetési 
hatóságnak engedélyeznie kell az azon 
programok keretében erre a tevékenységre 
vonatkozóan előirányzott határértékek 
között, amelyektől finanszírozást vonnak 
el. Az uniós hozzájárulás növelésére a 
Galileo és a Copernicus programokból 
kerülhet sor.

Or. en

Módosítás 109
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Magánfinanszírozás az űrjárművek 
védelmében bizonyíthatóan érdekelt 
pénzintézetektől fogadható el.

Or. en
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Módosítás 110
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság nyomon követi az SST-
támogatási program végrehajtását.

(1) A Bizottság nyomon követi az SST-
támogatási program végrehajtását, és 
évente tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

Or. en

Módosítás 111
Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hatékony volt-e az erőforrások 
felhasználása.

b) hatékony volt-e az erőforrások 
felhasználása, figyelembe véve különösen 
az EUMK számára előirányzott 
forrásokat.

Or. en


