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Amendamentul 37
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Deșeurile spațiale au devenit cea mai
gravă amenințare pentru durabilitatea 
activităților spațiale. Un program de sprijin 
pentru monitorizarea și urmărirea spațială 
(denumit în continuare „SST”) ar trebui, 
prin urmare, să fie stabilit cu scopul de a 
sprijini crearea și exploatarea de servicii 
constând din monitorizarea și 
supravegherea obiectelor spațiale pentru a 
preveni deteriorarea navelor spațiale ca 
urmare a coliziunilor, precum și pentru a 
preveni provocarea unor daune pentru 
infrastructurile terestre sau pentru 
populație ca urmare a reintrării 
necontrolate a unor nave spațiale integrale 
sau a unor deșeuri spațiale ale acestora în 
atmosfera terestră.

(5) Deșeurile spațiale au devenit o 
amenințare gravă pentru durabilitatea 
activităților spațiale. Un program de sprijin 
pentru monitorizarea și urmărirea spațială 
(denumit în continuare „SST”) ar trebui, 
prin urmare, să fie stabilit cu scopul de a 
sprijini crearea și exploatarea de servicii 
constând în monitorizarea și supravegherea 
obiectelor spațiale pentru a preveni 
deteriorarea navelor spațiale ca urmare a 
coliziunilor. Proliferarea deșeurilor în 
spațiu are, de asemenea, un impact 
asupra reintrării necontrolate a obiectelor 
spațiale, care prezintă riscuri. Prin 
urmare, este oportun să se instituie un 
serviciu SST pentru a prevedea 
traiectoriile și traseele de reintrare, cu 
scopul de a oferi informații utile 
guvernelor și serviciilor de protecție 
civilă.

Or. fr

Amendamentul 38
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Deșeurile spațiale au devenit cea mai 
gravă amenințare pentru durabilitatea 
activităților spațiale. Un program de sprijin 
pentru monitorizarea și urmărirea spațială 
(denumit în continuare „SST”) ar trebui, 
prin urmare, să fie stabilit cu scopul de a 
sprijini crearea și exploatarea de servicii 

(5) Deșeurile spațiale au devenit cea mai 
gravă amenințare pentru durabilitatea 
activităților spațiale, pentru 
disponibilitatea sloturilor orbitale și a 
spectrelor de frecvență principale și 
pentru posibilitățile de lansare a 
vehiculelor spațiale. Un program de sprijin 
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constând din monitorizarea și 
supravegherea obiectelor spațiale pentru a 
preveni deteriorarea navelor spațiale ca 
urmare a coliziunilor, precum și pentru a 
preveni provocarea unor daune pentru 
infrastructurile terestre sau pentru 
populație ca urmare a reintrării 
necontrolate a unor nave spațiale integrale 
sau a unor deșeuri spațiale ale acestora în 
atmosfera terestră.

pentru monitorizarea și urmărirea spațială 
(denumit în continuare „SST”) ar trebui, 
prin urmare, să fie stabilit cu scopul de a 
sprijini crearea și exploatarea de servicii 
constând în monitorizarea și supravegherea 
obiectelor spațiale pentru a preveni 
deteriorarea navelor spațiale ca urmare a 
coliziunilor, precum și pentru a preveni 
provocarea unor daune pentru 
infrastructurile terestre sau pentru 
populație ca urmare a reintrării 
necontrolate a unor nave spațiale integrale 
sau a unor deșeuri spațiale ale acestora în 
atmosfera terestră.

Or. en

Amendamentul 39
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Furnizarea de servicii SST va fi 
benefică pentru ansamblul operatorilor 
publici și privați de infrastructuri spațiale 
inclusiv pentru Uniune în temeiul 
responsabilităților sale pentru programele 
spațiale ale UE – Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare (EGNOS) și 
programul Galileo fiind puse în aplicare 
prin Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare 
în continuare a programelor europene de 
radionavigație prin satelit (EGNOS și 
Galileo)12 și Copernicus/GMES instituită 
prin Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 septembrie 2010 privind Programul 
european de monitorizare a Pământului 
(GMES) și exploatarea sa inițială (2011 –
2013)13. Alertele referitoare la reintrarea 
obiectelor spațiale în atmosfera terestră vor 

(6) Furnizarea de servicii SST va fi
benefică pentru ansamblul operatorilor 
publici și privați de infrastructuri spațiale 
inclusiv pentru Uniune în temeiul 
responsabilităților sale pentru programele 
spațiale ale UE – Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare (EGNOS) și 
programul Galileo fiind puse în aplicare 
prin Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare 
în continuare a programelor europene de 
radionavigație prin satelit (EGNOS și 
Galileo)12 și Copernicus/GMES instituită 
prin Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 septembrie 2010 privind Programul 
european de monitorizare a Pământului 
(GMES) și exploatarea sa inițială (2011 –
2013)13. Alertele referitoare la reintrarea 
obiectelor spațiale în atmosfera terestră vor 
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fi, de asemenea, utile autorităților publice 
naționale însărcinate cu protecția civilă.

fi, de asemenea, utile autorităților publice 
naționale însărcinate cu protecția civilă. În 
plus, aceste servicii vor permite 
întreprinderilor de asigurare private să 
estimeze potențialele costuri ale asigurării 
de răspundere care decurg din coliziunea 
între sateliți pe durata ciclului lor de 
viață.

__________________ __________________
12 JO L 196, 27.4.2008, p. 1. 12 JO L 196, 27.4.2008, p. 1.
13 JO L 276, 20.10.2010, p. 1. 13 JO L 276, 20.10.2010, p. 1.

Or. en

Amendamentul 40
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Furnizarea de servicii SST va fi 
benefică pentru ansamblul operatorilor 
publici și privați de infrastructuri spațiale 
inclusiv pentru Uniune în temeiul 
responsabilităților sale pentru programele 
spațiale ale UE – Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare (EGNOS) și 
programul Galileo fiind puse în aplicare 
prin Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare 
în continuare a programelor europene de 
radionavigație prin satelit (EGNOS și 
Galileo)12 și Copernicus/GMES instituită 
prin Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 septembrie 2010 privind Programul 
european de monitorizare a Pământului 
(GMES) și exploatarea sa inițială (2011 –
2013)13. Alertele referitoare la reintrarea 
obiectelor spațiale în atmosfera terestră vor 
fi, de asemenea, utile autorităților publice 

(6) Furnizarea de servicii SST va fi 
benefică pentru ansamblul operatorilor 
publici și privați de infrastructuri spațiale 
inclusiv pentru Uniune în temeiul 
responsabilităților sale pentru programele 
spațiale ale UE – Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare (EGNOS) și 
programul Galileo fiind puse în aplicare 
prin Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare 
în continuare a programelor europene de 
radionavigație prin satelit (EGNOS și 
Galileo) și Copernicus/GMES instituită 
prin Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 septembrie 2010 privind Programul 
european de monitorizare a Pământului 
(GMES) și exploatarea sa inițială (2011 –
2013). Alertele referitoare la reintrarea 
necontrolată a obiectelor spațiale în 
atmosfera terestră și zonele și intervalele 
orare prevăzute pentru reintrare vor fi, de 
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naționale însărcinate cu protecția civilă. asemenea, utile autorităților publice 
naționale însărcinate cu protecția civilă.

__________________
12 JO L 196, 27.7.2008, p. 1.
13 JO L 276, 20.10.2010, p. 1.

Or. fr

Amendamentul 41
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Serviciile SST ar trebui să fie 
complementare activităților de cercetare 
legate de protecția infrastructurii spațiale 
desfășurate în cadrul programului „Orizont 
2020”, înființat prin [trimiterea la 
regulamentul privind Orizont 2020 
urmează să fie adăugată după adoptare], 
precum și activităților Agenției Spațiale 
Europene în acest domeniu.

(7) Serviciile SST ar trebui să fie 
complementare activităților de cercetare 
legate de protecția infrastructurii spațiale 
desfășurate în cadrul programului „Orizont 
2020”, înființat prin [trimiterea la 
regulamentul privind Orizont 2020 
urmează să fie adăugată după adoptare], 
cum ar fi dezvoltarea tehnologiilor de 
urmărire cu laser optic, precum și 
activităților Agenției Spațiale Europene 
sau altor activități de cercetare 
internaționale în acest domeniu. Pe lângă 
acestea, serviciile SST ar trebui, de 
asemenea, să fie complementare 
programelor spațiale emblematice ale UE, 
și anume, programelor Copernicus și 
Galileo, inițiativei UE intitulate „O 
agendă digitală pentru Europa” și altor 
infrastructuri de telecomunicații care 
contribuie la realizarea societății 
informaționale.

Or. en

Amendamentul 42
Vladimír Remek, Vittorio Prodi
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Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Serviciile SST ar trebui să fie 
complementare activităților de cercetare 
legate de protecția infrastructurii spațiale 
desfășurate în cadrul programului „Orizont 
2020”, înființat prin [trimiterea la 
regulamentul privind Orizont 2020 
urmează să fie adăugată după adoptare], 
precum și activităților Agenției Spațiale 
Europene în acest domeniu.

(7) Serviciile SST ar trebui să fie 
complementare activităților de cercetare 
legate de protecția infrastructurii spațiale 
desfășurate în cadrul programului 
„Orizont 2020”, înființat prin [trimiterea la 
regulamentul privind Orizont 2020 
urmează să fie adăugată după adoptare], 
precum și actualelor și viitoarelor 
activități ale Agenției Spațiale Europene în 
acest domeniu.

Or. en

Amendamentul 43
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Programul de sprijin al SST ar trebui, 
de asemenea, să fie complementar 
măsurilor de atenuare a riscurilor existente, 
cum ar fi orientările Organizației 
Națiunilor Unite (ONU) pentru reducerea 
deșeurilor spațiale sau alte inițiative, cum 
ar fi propunerea unui cod internațional de 
conduită privind activitățile din spațiul 
cosmic prezentată de Uniune.

(8) Programul de sprijin al SST ar trebui, 
de asemenea, să fie complementar 
măsurilor de atenuare a riscurilor existente, 
cum ar fi orientările Organizației 
Națiunilor Unite (ONU) pentru reducerea 
deșeurilor spațiale sau alte inițiative 
internaționale de asigurare a durabilității 
activităților spațiale, a unor structuri 
solide de guvernanță spațială și/sau a 
accesului universal, cum ar fi propunerea 
unui cod internațional de conduită privind 
activitățile din spațiul cosmic prezentată de 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 44
Vittorio Prodi
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Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Cerințele utilizatorilor civili și militari 
ai SSA au fost definite în documentul de 
lucru al serviciilor Comisiei intitulat 
„European space situational awareness 
high-level civil-military user 
requirements”14 care a fost aprobat de 
statele membre în cadrul Comitetului 
politic și de securitate al Consiliului la 18 
noiembrie 201115. Furnizarea de servicii 
SST ar trebui să servească numai unor 
scopuri civile. Cerințele pur militare nu ar 
trebui să fie abordate în prezenta decizie.

(9) Cerințele utilizatorilor civili și militari 
ai SSA au fost definite în documentul de 
lucru al serviciilor Comisiei intitulat 
„European space situational awareness 
high-level civil-military user 
requirements”14 care a fost aprobat de 
statele membre în cadrul Comitetului 
politic și de securitate al Consiliului la 
18 noiembrie 201115. Furnizarea de servicii 
SST ar trebui să servească numai unor 
scopuri civile, dar acest lucru nu ar trebui 
să împiedice Agenția Europeană de 
Apărare (AEA) să contribuie la program. 
Cerințele pur militare nu ar trebui să fie 
abordate în prezenta decizie.

__________________ __________________
14 SEC(2011) 1247 final, 12.10.2011. 14 SEC(2011)1247, 12.10.2011.
15 Documentul 15715/11 al Consiliului din 
24.10.2011.

15 Documentul 15715/11 al Consiliului din 
24.10.2011.

Or. en

Amendamentul 45
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Cerințele utilizatorilor civili și militari 
ai SSA au fost definite în documentul de 
lucru al serviciilor Comisiei intitulat 
„European space situational awareness 
high-level civil-military user 
requirements”14 care a fost aprobat de 
statele membre în cadrul Comitetului 
politic și de securitate al Consiliului la 18 
noiembrie 201115. Furnizarea de servicii 

(9) Cerințele utilizatorilor civili și militari 
ai SSA au fost definite în documentul de 
lucru al serviciilor Comisiei intitulat 
„European space situational awareness 
high-level civil-military user requirements” 
care a fost aprobat de statele membre în 
cadrul Comitetului politic și de securitate 
al Consiliului la 18 noiembrie 2011. 
Furnizarea de servicii SST ar trebui să 
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SST ar trebui să servească numai unor 
scopuri civile. Cerințele pur militare nu ar 
trebui să fie abordate în prezenta decizie.

servească numai unor scopuri civile. 
Cerințele pur militare nu ar trebui să fie 
abordate în prezenta decizie. Protecția 
sateliților militari sau duali este realizată 
în scop civil.

__________________
14 SEC(2011) 1247 final, 12.10.2011.
15 Documentul nr. 15/15715/11 al 
Consiliului din 24.10.2011.

Or. fr

Amendamentul 46
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Exploatarea serviciilor SST ar trebui 
să se bazeze pe un parteneriat între Uniune 
și statele membre și să recurgă la expertiza 
și la mijloacele naționale existente și 
viitoare, cum ar fi know-how în domeniul 
analizei și modelizării matematice, radarele 
sau telescoapele terestre puse la dispoziție 
de către statele membre participante. 
Statele membre păstrează proprietatea și 
controlul asupra mijloacelor lor și rămân 
responsabile pentru funcționarea, 
întreținerea și reînnoirea acestora.

(10) Exploatarea serviciilor SST ar trebui 
să se bazeze pe un parteneriat între Uniune,
statele membre și ESA și să recurgă la 
expertiza și la mijloacele naționale și 
europene existente și viitoare, cum ar fi 
know-how-ul în domeniul analizei și 
modelizării matematice, radarele sau 
telescoapele terestre puse la dispoziție de 
către statele membre participante și de 
către ESA. Statele membre păstrează 
proprietatea și controlul asupra mijloacelor 
lor și rămân responsabile pentru 
funcționarea, întreținerea și reînnoirea 
acestora.

Or. en

Amendamentul 47
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Exploatarea serviciilor SST ar trebui 
să se bazeze pe un parteneriat între Uniune 
și statele membre și să recurgă la expertiza 
și la mijloacele naționale existente și 
viitoare, cum ar fi know-how în domeniul 
analizei și modelizării matematice, radarele 
sau telescoapele terestre puse la dispoziție 
de către statele membre participante. 
Statele membre păstrează proprietatea și 
controlul asupra mijloacelor lor și rămân 
responsabile pentru funcționarea, 
întreținerea și reînnoirea acestora.

(10) Exploatarea serviciilor SST ar trebui 
să se bazeze pe un parteneriat între Uniune,
statele membre și agențiile relevante de la 
nivel național și de la nivelul UE și să 
recurgă la expertiza și la mijloacele 
naționale existente și viitoare, cum ar fi 
know-how-ul în domeniul analizei și 
modelizării matematice, radarele sau 
telescoapele terestre puse la dispoziție de 
către statele membre participante. Statele 
membre păstrează proprietatea și controlul 
asupra mijloacelor lor și rămân 
responsabile pentru funcționarea, 
întreținerea și reînnoirea acestora.

Or. en

Amendamentul 48
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Exploatarea serviciilor SST ar trebui 
să se bazeze pe un parteneriat între Uniune 
și statele membre și să recurgă la expertiza 
și la mijloacele naționale existente și 
viitoare, cum ar fi know-how în domeniul 
analizei și modelizării matematice, radarele 
sau telescoapele terestre puse la dispoziție 
de către statele membre participante. 
Statele membre păstrează proprietatea și 
controlul asupra mijloacelor lor și rămân 
responsabile pentru funcționarea,
întreținerea și reînnoirea acestora.

(10) Exploatarea serviciilor SST ar trebui 
să se bazeze pe un parteneriat între Uniune 
și statele membre și să recurgă la expertiza 
și la mijloacele naționale existente și 
viitoare, cum ar fi know-how-ul în 
domeniul analizei și modelizării 
matematice, radarele sau telescoapele 
terestre puse la dispoziție de către statele 
membre participante și de către ESA. 
Statele membre și ESA păstrează 
proprietatea și controlul asupra mijloacelor 
lor și rămân responsabile pentru 
funcționarea, întreținerea și reînnoirea 
acestora.

Or. en
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Justificare

ESA, în calitate de organizație, și nu statele membre ale acesteia, deține proprietatea asupra 
mijloacelor create în cadrul programelor sale.

Amendamentul 49
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Agenția Uniunii Europene pentru 
Securitatea Rețelelor și a Informațiilor 
(ENISA) ar putea, de asemenea, să ofere 
sprijin suplimentar pentru a se asigura 
integritatea rețelelor și a sistemelor.

Or. en

Amendamentul 50
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Furnizarea de informații exacte 
privind natura, specificațiile și localizarea 
anumitor obiecte spațiale poate afecta 
securitatea Uniunii Europene sau a statelor 
sale membre. Considerații de securitate 
adecvate ar trebui, prin urmare, să fie luate 
în seamă la stabilirea și exploatarea rețelei 
de senzori SST, privind capacitatea de 
prelucrare și analizare a datelor SST și 
furnizarea de servicii SST. Prin urmare, în 
prezenta decizie este necesar să se 
stabilească dispoziții generale privind 
utilizarea și schimbul securizat de date și 
informații SST între statele membre, CSUE 
și beneficiarii serviciilor SST. În plus, 

(12) Furnizarea de informații exacte 
privind natura, specificațiile și localizarea 
anumitor obiecte spațiale poate afecta 
securitatea Uniunii Europene sau a statelor 
sale membre. Considerații de securitate 
adecvate ar trebui, prin urmare, să fie luate 
în seamă la stabilirea și exploatarea rețelei 
de senzori SST, privind capacitatea de 
prelucrare și analizare a datelor SST și 
furnizarea de servicii SST. Prin urmare, în 
prezenta decizie este necesar să se 
stabilească dispoziții generale privind 
utilizarea și schimbul securizat de date și 
informații SST între statele membre, 
CSUE, ENISA, AEA și beneficiarii 
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Comisia Europeană și Serviciul European 
de Acțiune Externă ar trebui să definească 
mecanismele de coordonare necesare 
pentru abordarea aspectelor legate de 
securitatea programului de sprijin al SST.

serviciilor SST. În plus, Comisia 
Europeană și Serviciul European de 
Acțiune Externă ar trebui să definească 
mecanismele de coordonare necesare 
pentru abordarea aspectelor legate de 
securitatea programului de sprijin al SST.

Or. en

Amendamentul 51
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Furnizarea de informații exacte 
privind natura, specificațiile și localizarea 
anumitor obiecte spațiale poate afecta 
securitatea Uniunii Europene sau a statelor 
sale membre. Considerații de securitate 
adecvate ar trebui, prin urmare, să fie luate 
în seamă la stabilirea și exploatarea rețelei 
de senzori SST, privind capacitatea de 
prelucrare și analizare a datelor SST și 
furnizarea de servicii SST. Prin urmare, în 
prezenta decizie este necesar să se 
stabilească dispoziții generale privind 
utilizarea și schimbul securizat de date și 
informații SST între statele membre, CSUE 
și beneficiarii serviciilor SST. În plus, 
Comisia Europeană și Serviciul European 
de Acțiune Externă ar trebui să definească 
mecanismele de coordonare necesare 
pentru abordarea aspectelor legate de 
securitatea programului de sprijin al SST .

(12) Furnizarea de informații exacte 
privind natura, specificațiile și localizarea 
anumitor obiecte spațiale poate afecta 
securitatea Uniunii Europene, a statelor 
sale membre sau chiar a țărilor terțe. 
Considerații de securitate adecvate ar 
trebui, prin urmare, să fie luate în seamă la 
stabilirea și exploatarea rețelei de senzori 
SST, privind capacitatea de prelucrare și 
analizare a datelor SST și furnizarea de 
servicii SST. Prin urmare, în prezenta 
decizie este necesar să se stabilească 
dispoziții generale privind utilizarea și 
schimbul securizat de date și informații 
SST între statele membre, CSUE și 
beneficiarii serviciilor SST. În plus, 
Comisia Europeană și Serviciul European 
de Acțiune Externă ar trebui să definească 
mecanismele de coordonare necesare 
pentru abordarea aspectelor legate de 
securitatea programului de sprijin al SST .

Or. fr

Amendamentul 52
Vittorio Prodi
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Propunere de decizie
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comitetul de securitate al Consiliului 
a recomandat crearea unei structuri de 
gestionare a riscurilor pentru a garanta 
faptul că aspectele referitoare la securitatea 
datelor sunt luate în considerare în mod 
corespunzător la punerea în aplicare a 
programului de sprijin al SST. În acest 
scop, structurile și procedurile adecvate de 
gestionare a riscurilor ar trebui să fie 
stabilite de statele membre participante și 
de CSUE.

(14) Comitetul de securitate al Consiliului 
a recomandat crearea unei structuri de 
gestionare a riscurilor pentru a garanta 
faptul că aspectele referitoare la securitatea 
datelor sunt luate în considerare în mod 
corespunzător la punerea în aplicare a 
programului de sprijin al SST. În acest 
scop, structurile și procedurile adecvate de 
gestionare a riscurilor ar trebui să fie 
stabilite de statele membre participante și 
de CSUE, oferind ENISA un rol adecvat 
în sprijinirea securității rețelelor și a 
informațiilor.

Or. en

Amendamentul 53
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Programul de sprijin al SST trebuie să 
fie finanțat de Uniune în conformitate cu 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii18. Finanțarea de către Uniune a
programului de sprijin al SST ar trebui să 
provină din programe relevante prevăzute 
în cadrul financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020.

(15) Programul de sprijin al SST trebuie să 
fie finanțat de Uniune în conformitate cu 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii18. Suma maximă acordată de UE 
pentru finanțarea programului de sprijin al 
SST ar trebui să fie de 70 de milioane 
EUR la prețuri curente. Această sumă ar 
trebui să provină, în principal, din 
programele destinate politicii spațiale 
prevăzute în cadrul financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020, respectiv 
EGNOS/Galileo și Copernicus, de 
preferință prin intermediul unor linii 
bugetare specifice incluse în aceste 
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programe. În anumite cazuri, ar trebui să 
fie posibile și contribuții din Fondul 
pentru securitate internă și din programul 
„Orizont 2020”, însă aceste contribuții ar 
trebui să fie limitate strict la acțiunile 
prevăzute în actele de bază ale 
programelor, referitoare la protecția 
infrastructurii esențiale, respectiv la 
cercetarea spațială și în materie de 
securitate. Orice majorare a contribuției 
Uniunii ar trebui să provină din 
programele Galileo și Copernicus.

__________________ __________________
18 JO L 298, p. 1. 18 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Or. en

Amendamentul 54
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Programul de sprijin al SST trebuie să 
fie finanțat de Uniune în conformitate cu 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii18. Finanțarea de către Uniune a 
programului de sprijin al SST ar trebui să 
provină din programe relevante prevăzute 
în cadrul financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020.

(15) Programul de sprijin al SST trebuie să 
fie finanțat de Uniune în conformitate cu 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii18. Finanțarea de către Uniune a 
programului de sprijin al SST ar trebui să 
provină din programe relevante prevăzute 
în cadrul financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020. Pe lângă majorarea 
provenită din programul „Orizont 2020” 
în ceea ce privește aspectele legate de 
cercetare, orice majorare a contribuției 
UE ar putea să provină, de asemenea, din 
programele Galileo și Copernicus, 
asigurându-se în același timp că 
obiectivele acestora nu sunt puse în 
pericol.
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__________________ __________________
18 JO L 298, p. 1. 18 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Or. en

Amendamentul 55
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru a garanta planificarea 
corespunzătoare a programului, Comisiei 
ar trebuie să i se delege competența de a 
adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene cu privire 
la adoptarea programului multianual de 
lucru. Este deosebit de important ca, în 
timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. en

Amendamentul 56
Norbert Glante

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un program de sprijin pentru monitorizare 
și urmărire spațială (denumit în continuare 
„SST”) este instituit pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 

Programul Cassini de sprijin pentru 
monitorizare și urmărire spațială (denumit 
în continuare „programul Cassini”) este 
instituit pentru perioada cuprinsă între 
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decembrie 2020. 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020.
(Această modificare se aplică întregului 
text al propunerii de decizie; dacă 
modificarea este adoptată, trebuie să se 
efectueze adaptările necesare în întregul 
text.)

Or. de

Justificare

După modelul programelor Galileo și Copernicus, ar trebui să se utilizeze o denumire în 
locul unei abrevieri neclare. Denumirea de Cassini reprezintă numele de familie al unor 
astronomi de origine franco-italiană. Modificarea se aplică în întregul text al propunerii de 
decizie acolo unde se face trimitere la „programul SST”. 

Amendamentul 57
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Obiectiv general

Programul de sprijin al SST contribuie la 
asigurarea menținerii pe termen lung a 
infrastructurii și a serviciilor spațiale 
europene și naționale, cu obiectivul 
general de a dota Uniunea Europeană cu 
un sistem autonom de monitorizare a 
spațiului, indispensabil pentru securitatea 
economiilor, a societăților și a cetățenilor 
din Europa, contribuind în special la 
neproliferarea deșeurilor în spațiu.

Or. fr

Amendamentul 58
Jean-Pierre Audy
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Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „obiect spațial” înseamnă orice obiect 
natural sau artificial în spațiul cosmic;

1. „obiect spațial” înseamnă orice obiect 
artificial în spațiul cosmic;

Or. fr

Amendamentul 59
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „vehicul spațial” înseamnă orice obiect 
spațial artificial care deservește un scop 
specific, inclusiv sateliții artificiali;

2. „vehicul spațial” înseamnă orice obiect 
spațial artificial care deservește un scop 
specific, inclusiv sateliții artificiali, 
minisateliții, microsateliții, nanosateliții și 
picosateliții;

Or. en

Amendamentul 60
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „vehicul spațial” înseamnă orice obiect 
spațial artificial care deservește un scop 
specific, inclusiv sateliții artificiali;

2. „vehicul spațial” înseamnă orice obiect 
spațial artificial care deservește un scop 
specific, inclusiv sateliții artificiali activi;

Or. fr

Amendamentul 61
Vittorio Prodi
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Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „deșeuri spațiale” înseamnă nave 
spațiale sau părți ale acestora care nu mai 
servesc niciunui scop specific, inclusiv 
părți de rachete sau sateliți artificiali, sau 
sateliți artificiali inactivi;

3. „deșeuri spațiale” înseamnă toate 
obiectele spațiale artificiale, inclusiv nave 
spațiale sau fragmente și elemente ale 
acestora care se află pe orbita Pământului 
sau care reintră în atmosferă, care nu mai 
funcționează sau care nu mai servesc 
niciunui scop specific, inclusiv părți de 
rachete sau sateliți artificiali, sau sateliți 
artificiali inactivi;

Or. en

Amendamentul 62
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „date SST” înseamnă parametrii fizici ai 
obiectelor spațiale înregistrați de senzorii 
SST;

5. „date SST” înseamnă parametrii fizici ai 
obiectelor spațiale înregistrați de senzorii 
SST sau parametrii orbitali ai obiectelor 
spațiale derivați din observarea acestor 
senzori;

Or. fr

Amendamentul 63
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Articolul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele programului de sprijin al SST 
constau în sprijinirea acțiunilor care 

Obiectivele programului de sprijin al SST 
constau în sprijinirea acțiunilor care 
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urmăresc stabilirea unei capacități SST și, 
în special:

urmăresc atenuarea riscurilor și a 
consecințelor coliziunilor din spațiu prin
stabilirea unei capacități SST europene și, 
în special:

Or. en

Amendamentul 64
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele programului de sprijin al SST 
constau în sprijinirea acțiunilor care 
urmăresc stabilirea unei capacități SST și, 
în special:

Obiectivele programului de sprijin al SST
constau în sprijinirea acțiunilor care 
urmăresc stabilirea unei capacități SST 
care conferă Uniunii Europene un nivel 
corespunzător de autonomie și, în special:

Or. fr

Amendamentul 65
Rachida Dati

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instituirea și exploatarea unei funcții de 
senzor constând dintr-o rețea de senzori 
naționali tereștri sau spațiali existenți 
pentru a supraveghea și a urmări obiecte 
spațiale;

(a) instituirea și exploatarea unei funcții de 
senzor constând într-o rețea de senzori 
naționali tereștri sau spațiali existenți și 
dezvoltarea acestei rețele prin 
îmbunătățirea senzorilor existenți sau 
dezvoltarea de noi senzori atunci când 
este necesar, pentru a supraveghea și a 
urmări în mod independent obiecte 
spațiale;

Or. fr
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Justificare

Este necesar să se îmbunătățească senzorii existenți și, dacă este posibil, să se dezvolte 
senzori noi pentru a asigura producția autonomă de date.

Amendamentul 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instituirea și exploatarea unei funcții de 
senzor constând dintr-o rețea de senzori 
naționali tereștri sau spațiali existenți
pentru a supraveghea și a urmări obiecte 
spațiale;

(a) instituirea și exploatarea unei funcții de 
senzor constând într-o rețea de senzori 
SST europeni tereștri sau spațiali, inclusiv 
senzori naționali și senzori dezvoltați prin 
intermediul ESA, pentru a supraveghea și 
a urmări obiecte spațiale;

Or. en

Amendamentul 67
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instituirea și exploatarea unei funcții de 
senzor constând dintr-o rețea de senzori 
naționali tereștri sau spațiali existenți
pentru a supraveghea și a urmări obiecte 
spațiale;

(a) instituirea și exploatarea unei funcții de 
senzor constând într-o rețea de senzori 
naționali tereștri sau spațiali existenți 
pentru a supraveghea și a urmări obiecte 
spațiale, precum și pentru a produce o 
bază de date referitoare la acestea;

Or. fr

Amendamentul 68
Vittorio Prodi
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Propunere de decizie
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instituirea și exploatarea unei funcții de 
senzor constând dintr-o rețea de senzori 
naționali tereștri sau spațiali existenți 
pentru a supraveghea și a urmări obiecte 
spațiale;

(a) instituirea și exploatarea unei funcții de 
senzor constând într-o rețea securizată de 
senzori naționali tereștri sau spațiali 
existenți pentru a supraveghea și a urmări 
obiecte spațiale;

Or. en

Amendamentul 69
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) instituirea și exploatarea unei funcții de 
prelucrare pentru prelucrarea și analizarea 
datelor SST înregistrate de senzori, 
inclusiv capacitatea de a detecta și 
identifica obiectele spațiale și de a întocmi 
și menține un catalog al acestora;

(b) instituirea și exploatarea unei funcții de 
prelucrare pentru prelucrarea și analizarea 
datelor SST, cu scopul de a produce 
informații SST;

Or. fr

Amendamentul 70
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instituirea și exploatarea unei funcții de 
serviciu pentru a oferi servicii SST 
operatorilor de vehicule spațiale și 
autorităților publice.

(c) instituirea și exploatarea unei funcții de 
serviciu pentru a oferi serviciile SST 
definite la articolul 4 alineatul (1) 
entităților menționate în articolul 4 
alineatul (2).
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Or. fr

Amendamentul 71
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instituirea și exploatarea unei funcții de 
serviciu pentru a oferi servicii SST 
operatorilor de vehicule spațiale și
autorităților publice.

(c) instituirea și exploatarea unei funcții de 
serviciu pentru a oferi servicii SST 
operatorilor de vehicule spațiale,
autorităților publice și entităților private 
implicate în activități spațiale.

Or. en

Amendamentul 72
Vladimír Remek

Propunere de decizie
Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza obiectivelor prevăzute la primul 
paragraf, în cadrul unui plan de lucru 
multianual, Comisia descrie acțiunile 
specifice, împreună cu un calendar 
indicativ de punere în aplicare și indică 
suma care urmează să fie alocată pentru 
fiecare acțiune.

Or. en

Justificare

Obiectivele sunt importante și relativ clare, dar se pare că acțiunile concrete, termenele și 
utilizarea bugetului sunt în continuare lipsite de transparență, chiar și pentru un program de 
pregătire.
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Amendamentul 73
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evaluarea riscurilor de coliziune între 
nave spațiale sau între nave spațiale și 
deșeuri spațiale și declanșarea alertelor 
pentru evitarea coliziunilor în timpul 
lansării și al funcționării pe orbită a navelor 
spațiale;

(a) evaluarea riscurilor de coliziune între 
nave spațiale sau între nave spațiale și 
deșeuri spațiale ori între nave spațiale și 
obiecte spațiale și declanșarea alertelor 
pentru evitarea coliziunilor în timpul 
lansării și al funcționării pe orbită a navelor 
spațiale;

Or. en

Amendamentul 74
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) detectarea și evaluarea riscurilor de 
explozii, de defecțiuni sau de coliziuni pe 
orbită;

(b) detectarea și caracterizarea
fragmentărilor, a defecțiunilor sau a 
coliziunilor pe orbită;

Or. fr

Amendamentul 75
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) evaluarea riscurilor și declanșarea 
alertelor referitoare la reintrarea obiectelor 
și deșeurilor spațiale în atmosfera terestră 
și previziunea momentului și a locului de

(c) evaluarea riscurilor referitoare la 
reintrarea necontrolată a obiectelor și 
deșeurilor spațiale în atmosfera terestră și 
previzionarea zonelor și a intervalelor 
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impact. orare de reintrare.

Or. fr

Amendamentul 76
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) evaluarea riscurilor pe orbită pe 
durata ciclului de viață al vehiculelor 
spațiale.

Or. en

Amendamentul 77
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Serviciile SST sunt furnizate statelor 
membre, Consiliului, Comisiei, SEAE, 
operatorilor publici și privați de vehicule 
spațiale și autorităților publice însărcinate 
cu protecția civilă. Serviciile SST sunt 
furnizate în conformitate cu dispozițiile 
privind utilizarea și schimbul de date și 
informații SST prevăzute la articolul 9.

(2) Serviciile SST sunt furnizate statelor 
membre, Consiliului, Comisiei, SEAE, 
operatorilor publici și privați de vehicule 
spațiale, autorităților publice însărcinate cu 
protecția civilă și, după caz, 
întreprinderilor de asigurare. Serviciile 
SST sunt furnizate în conformitate cu 
dispozițiile privind utilizarea și schimbul 
de date și informații SST prevăzute la 
articolul 9.

Or. en

Amendamentul 78
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre participante, CSUE și 
Comisia nu pot fi considerați responsabili 
pentru prejudiciile care rezultă din lipsa 
sau întreruperea furnizării de servicii 
SST, dintr-o întârziere în furnizarea 
acestora sau din inexactitatea 
informațiilor furnizate prin intermediul 
serviciilor SST.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 79
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre participante, CSUE și 
Comisia nu pot fi considerați responsabili 
pentru prejudiciile care rezultă din lipsa 
sau întreruperea furnizării de servicii SST, 
dintr-o întârziere în furnizarea acestora sau 
din inexactitatea informațiilor furnizate 
prin intermediul serviciilor SST.

(3) Statele membre participante, CSUE, 
ENISA și Comisia nu pot fi considerați 
responsabili pentru prejudiciile care rezultă 
din lipsa sau întreruperea furnizării de 
servicii SST, dintr-o întârziere în 
furnizarea acestora sau din inexactitatea 
informațiilor furnizate prin intermediul 
serviciilor SST.

Or. en

Amendamentul 80
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul de sprijin al SST nu acordă 
sprijin pentru dezvoltarea unor noi 
senzori SST.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 81
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul de sprijin al SST nu acordă 
sprijin pentru dezvoltarea unor noi senzori 
SST.

(2) Programul de sprijin al SST poate să 
includă dezvoltarea unor noi senzori SST 
sau să participe la îmbunătățirea 
senzorilor existenți.

Or. fr

Amendamentul 82
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionează fondurile alocate 
programului de sprijin al SST și asigură 
punerea în aplicare a programului de 
sprijin al SST;

(a) gestionează fondurile alocate 
programului de sprijin al SST și asigură 
punerea în aplicare a programului de 
sprijin al SST, asigurând, în același timp, 
transparența și claritatea diferitelor surse 
de finanțare;

Or. en

Amendamentul 83
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia asigură complementaritatea între 
programul de sprijin al SST și activitățile 
de cercetare legate de protecția 
infrastructurii spațiale realizate prin 
programul „Orizont 2020” instituit prin 
[trimiterea la Regulamentul privind 
Orizont 2020 urmează să fie adăugată 
după adoptare]. De asemenea, Comisia 
facilitează complementaritatea cu 
celelalte activități europene și 
internaționale din acest domeniu.

Or. en

Amendamentul 84
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) stabilește, în colaborare cu Serviciul 
European de Acțiune Externă, 
mecanismele de coordonare necesare 
pentru asigurarea securității programului.

(c) stabilește, în colaborare cu Serviciul 
European de Acțiune Externă, cu Agenția 
Europeană de Apărare și cu Agenția 
Uniunii Europene pentru Securitatea 
Rețelelor și a Informațiilor, mecanismele 
de coordonare necesare pentru asigurarea 
securității programului.

Or. en

Amendamentul 85
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) definește guvernanța și politica în 
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materie de date pentru un serviciu SST 
european, jucând un rol activ în 
înființarea consorțiului și monitorizând 
îndeaproape activitățile programului.

Or. en

Amendamentul 86
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre care doresc să participe 
la punerea în aplicare a obiectivelor 
stabilite la articolul 3 înaintează o cerere 
Comisiei, demonstrând conformitatea cu 
următoarele criterii:

(1) Statele membre care doresc să participe 
la punerea în aplicare a obiectivelor 
stabilite la articolul 3 fac dovada 
următoarelor aspecte:

Or. en

Amendamentul 87
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre care doresc să participe 
la punerea în aplicare a obiectivelor 
stabilite la articolul 3 înaintează o cerere 
Comisiei, demonstrând conformitatea cu 
următoarele criterii:

(1) Statele membre care doresc să participe 
la punerea în aplicare a obiectivelor 
stabilite la articolul 3 înaintează o cerere 
Comisiei, în mod direct sau prin 
intermediul unui consorțiu național sau 
al unei entități publice naționale sau 
multinaționale, demonstrând 
conformitatea cu următoarele criterii:

Or. fr
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Amendamentul 88
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deținerea de senzori SST și de resurse 
tehnice și umane adecvate pentru 
exploatarea acestora sau de capacități de 
prelucrare a datelor;

(a) capacitatea de a pune la dispoziția 
sistemului SST a oricăruia dintre 
următoarele elemente:

– senzori SST și resurse tehnice și umane 
adecvate pentru exploatarea acestora sau
– capacități de analiză și de prelucrare a 
datelor, concepute special pentru SST;

Or. en

Amendamentul 89
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deținerea de senzori SST și de resurse 
tehnice și umane adecvate pentru 
exploatarea acestora sau de capacități de 
prelucrare a datelor;

(a) deținerea de senzori SST sau de 
capacități de prelucrare a datelor și de 
resurse tehnice și umane adecvate pentru 
exploatarea acestora;

Or. en

Amendamentul 90
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deținerea de senzori SST și de resurse (a) deținerea de senzori SST și de resurse 
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tehnice și umane adecvate pentru 
exploatarea acestora sau de capacități de 
prelucrare a datelor;

tehnice și umane adecvate pentru 
exploatarea acestora sau de capacități de 
prelucrare a datelor ori contribuția la un 
program SST;

Or. en

Amendamentul 91
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stabilirea unui plan de acțiune pentru 
punerea în aplicare a obiectivelor stabilite 
la articolul 3.

eliminat

Or. en

Amendamentul 92
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre care respectă criteriile 
stabilite la punctul 1 și care sunt părți la 
acordul menționat la articolul 10 sunt 
eligibile pentru contribuția financiară din 
partea programului de sprijin al SST. 
Comisia publică și actualizează lista 
statelor membre pe site-ul său internet.

(4) Statele membre care respectă criteriile 
stabilite la punctul 1 și care sunt părți la 
acordul menționat la articolul 10 sunt 
eligibile pentru contribuția financiară din 
partea programului de sprijin al SST.

Or. en

Amendamentul 93
Zofija Mazej Kukovič
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Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre care respectă criteriile 
stabilite la punctul 1 și care sunt părți la 
acordul menționat la articolul 10 sunt 
eligibile pentru contribuția financiară din 
partea programului de sprijin al SST. 
Comisia publică și actualizează lista 
statelor membre pe site-ul său internet.

(4) Statele membre care respectă criteriile 
stabilite la punctul 1 și care sunt părți la 
acordul menționat la articolul 10 sunt 
eligibile pentru contribuția financiară din 
partea programului de sprijin al SST. 
Comisia publică și actualizează, pe site-ul 
său internet, lista statelor membre și a 
contribuțiilor financiare ale acestora.

Or. en

Amendamentul 94
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Centrul Satelitar al Uniunii Europene 
(CSUE) participă la punerea în aplicare a 
obiectivului prevăzut la litera (c) din 
articolul 3 și este eligibil pentru contribuția 
financiară din partea programului de sprijin 
al SST sub rezerva încheierii acordului 
menționat la articolul 10.

Centrul Satelitar al Uniunii Europene 
(CSUE) participă la punerea în aplicare a 
obiectivului prevăzut la litera (c) din 
articolul 3 și este eligibil pentru contribuția 
financiară din partea programului de sprijin 
al SST sub rezerva încheierii acordului 
menționat la articolul 10. CSUE este 
responsabil pentru funcțiile de interfață 
cu utilizatorii finali. Acesta stabilește și 
pune în aplicare mijloace de recuperare a 
datelor SST și de distribuire a serviciilor 
pentru entitățile definite în articolul 4 
alineatul (2).

Or. fr

Amendamentul 95
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Articolul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Centrul Satelitar al Uniunii Europene 
(CSUE) participă la punerea în aplicare a 
obiectivului prevăzut la litera (c) din
articolul 3 și este eligibil pentru contribuția 
financiară din partea programului de sprijin 
al SST sub rezerva încheierii acordului 
menționat la articolul 10.

Centrul Satelitar al Uniunii Europene 
(CSUE) participă la punerea în aplicare a 
principalelor acțiuni prevăzute la 
articolul 3 și este eligibil pentru contribuția 
financiară din partea programului de sprijin 
al SST sub rezerva încheierii acordului 
menționat la articolul 10.

Or. en

Amendamentul 96
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Centrul Satelitar al Uniunii Europene 
(CSUE) participă la punerea în aplicare a 
obiectivului prevăzut la litera (c) din 
articolul 3 și este eligibil pentru contribuția 
financiară din partea programului de sprijin 
al SST sub rezerva încheierii acordului 
menționat la articolul 10.

Centrul Satelitar al Uniunii Europene 
(CSUE) participă la punerea în aplicare a 
obiectivului prevăzut la litera (c) din 
articolul 3 și este eligibil pentru contribuția 
financiară din partea programului de sprijin 
al SST în limita unui plafon, sub rezerva 
încheierii acordului menționat la 
articolul 10.

Or. en

Amendamentul 97
Sajjad Karim

Propunere de decizie
Articolul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea și schimbul de date și de 
informații SST în vederea punerii în 
aplicare a obiectivelor prevăzute la 
articolul 3 sunt reglementate de 

Se elaborează un act de punere în 
aplicare pentru a se preciza mijloacele 
prin care aceste obiective urmează să fie 
atinse și măsurile care urmează să fie 
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următoarele reguli: adoptate pentru a se asigura respectarea 
criteriilor relevante, iar utilizarea și 
schimbul de date SST și de informații SST 
în vederea punerii în aplicare a obiectivelor 
prevăzute la articolul 3 sunt reglementate 
de următoarele reguli:

Or. en

Amendamentul 98
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Articolul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea și schimbul de date și de 
informații SST în vederea punerii în 
aplicare a obiectivelor prevăzute la 
articolul 3 sunt reglementate de 
următoarele reguli:

Utilizarea și schimbul de date și de 
informații SST în vederea punerii în 
aplicare a principalelor acțiuni prevăzute 
la articolul 3 sunt reglementate de 
următoarele reguli:

Or. en

Amendamentul 99
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Articolul 10 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care respectă criteriile 
prevăzute la articolul 7 alineatul (1) și
CSUE încheie un acord de stabilire a 
normelor și mecanismelor pentru 
cooperarea lor în vederea realizării 
obiectivelor prevăzute la articolul 3. În 
special, respectivul acord include dispoziții 
referitoare la următoarele elemente:

Statele membre, CSUE și ENISA încheie 
un acord de stabilire a normelor și 
mecanismelor pentru cooperarea lor în 
vederea realizării obiectivelor prevăzute la 
articolul 3. În special, respectivul acord 
include dispoziții referitoare la următoarele 
elemente:

Or. en
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Amendamentul 100
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ESA poate contribui la programul SST în 
numele statelor sale membre care 
participă la programul de cunoaștere a 
situației spațiale (programul SSA).

Or. en

Justificare

Întrucât ESA deține proprietatea asupra imobilizărilor corporale și necorporale, nu este 
necesar ca aceasta să obțină acordul statelor sale membre participante la SSA.

Amendamentul 101
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea de către Uniune a programului 
de sprijin al SST provine din programe 
relevante prevăzute în cadrul financiar 
multianual pentru perioada 2014-2020 și 
este pe deplin conformă cu temeiul legal 
al acestora.

Contribuția maximă a Uniunii destinată
programului de sprijin al SST este de 70 de 
milioane EUR pentru perioada 2014-2020 
la prețuri curente și va proveni în 
principal și în proporții echivalente din 
programele stabilite prin actele 
menționate la al doilea paragraf.

Or. en

Amendamentul 102
Sajjad Karim, Evžen Tošenovský
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Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Regulamentul (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind punerea în aplicare și exploatarea 
sistemelor europene de radionavigație prin 
satelit21, articolul 1, articolul 3 literele (c) 
și (d) și articolul (4);

(a) Regulamentul (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind punerea în aplicare și exploatarea 
sistemelor europene de radionavigație prin 
satelit21, articolul 1, articolul 3 literele (c) 
și (d) și articolul (4), fără a pune în pericol 
integralitatea funcționalității programelor 
EGNOS și Galileo;

__________________ __________________
21 COM(2011) 814 final, 31.11.2011. 
Trimiterea urmează să fie actualizată după 
adoptare.

21 COM(2011)814, 31.11.2011. Trimiterea 
urmează să fie actualizată după adoptare.

Or. en

Amendamentul 103
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Regulamentul (UE) nr. [...] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de instituire a programului Copernicus21a, 
articolul 5 litera (c).

__________________ __________________
21a JO L ... .

Or. en

Amendamentul 104
Norbert Glante

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Regulamentul (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de instituire a programului Copernicus și 
de abrogare a Regulamentului (UE) 
nr. 911/2010, articolul 5 litera (c);

Or. de

Justificare

Scopul acestui amendament este de a indica programele din care poate proveni finanțarea, 
chiar dacă, pentru a asigura flexibilitatea finanțării, nu se stabilește un procent.

Amendamentul 105
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Decizia Consiliului nr. […] de stabilire 
a programului specific de punere în 
aplicare a programului „Orizont 2020”22, 
articolul 2 alineatul (2) literele (b) și (c), 
anexă, partea II, punctul 1.6.2 litera (d) și 
anexă partea III, punctul 6.3.4;

(b) o parte a contribuției poate să provină, 
de asemenea, într-o proporție limitată și 
în conformitate cu actele de bază aferente, 
din programele instituite prin 
Regulamentul (UE) nr. [...] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de instituire, ca parte a Fondului pentru 
securitate internă, a instrumentului de 
sprijin financiar pentru cooperarea 
polițienească, prevenirea și combaterea 
criminalității și gestionarea crizelor21a, 
articolul 3 alineatul (2) litera (b) și 
articolul 3 alineatul (3) litera (e) și prin
Decizia Consiliului nr. […] de stabilire a 
programului specific de punere în aplicare 
a programului „Orizont 2020”22, articolul 2 
alineatul (2) literele (b) și (c), anexă 
partea II punctul 1.6.2 litera (d) și anexă 
partea III punctul 6.3.4;

__________________ __________________
21a JO L ... .

22 COM(2011) 811 final, 30.11.2011. 
Trimiterea urmează să fie actualizată după 

22 COM(2011)811, 30.11.2011. Trimiterea 
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adoptare. urmează să fie actualizată după adoptare.

Or. en

Amendamentul 106
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Regulamentul (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de stabilire, ca parte a Fondului pentru 
securitatea internă, a instrumentului de 
sprijin financiar pentru cooperarea 
polițienească, prevenirea și combaterea 
criminalității și gestionarea crizelor23, 
articolul 3 alineatul (2) litera (b) și 
alineatul (3) litera (e).

eliminat

__________________
23 COM(2011) 753 final, 15.11.2011. 
Trimiterea urmează să fie actualizată 
după adoptare.

Or. en

Amendamentul 107
Sajjad Karim

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Regulamentul (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire, ca parte a Fondului pentru 
securitatea internă, a instrumentului de 
sprijin financiar pentru cooperarea 
polițienească, prevenirea și combaterea 
criminalității și gestionarea crizelor23, 

(c) Regulamentul (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a finanțării și funcționării 
programului european de monitorizare a 
Pământului (Copernicus) pentru 
perioada 2014-2020, fără a pune în 
pericol integralitatea funcționalității a 
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articolul 3 alineatul (2) litera (b) și 
alineatul (3) litera (e).

programului.

__________________
23 COM(2011) 753 final, 15.11.2011. 
Trimiterea urmează să fie actualizată 
după adoptare.

Or. en

Amendamentul 108
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Creditele anuale sunt autorizate de 
autoritatea bugetară în limitele prevăzute 
pentru această activitate în cadrul 
programelor din care provine finanțarea.

(2) Creditele anuale sunt autorizate de 
autoritatea bugetară în limitele prevăzute 
pentru această activitate în cadrul 
programelor din care provine finanțarea. 
Orice majorare a contribuției Uniunii 
provine din programele Galileo și 
Copernicus.

Or. en

Amendamentul 109
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Finanțarea privată provine de la 
instituțiile financiare care demonstrează 
ca sunt interesate de protecția vehiculelor 
spațiale.

Or. en



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

RO

Amendamentul 110
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia supraveghează punerea în 
aplicare a programului de sprijin al SST.

(1) Comisia supraveghează punerea în 
aplicare a programului de sprijin al SST și 
informează anual Parlamentul European 
și Consiliul.

Or. en

Amendamentul 111
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) eficacitatea utilizării resurselor. (b) eficacitatea utilizării resurselor, în 
special ținând seama de alocarea de 
fonduri pentru CSUE.

Or. en


