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Ændringsforslag 16
Fiona Hall

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre, at agenturet varetager de 
opgaver, det får pålagt, under iagttagelse af 
Kommissionens rolle som forvalter af 
programmerne og i overensstemmelse med 
Kommissionens retningslinjer, er det 
væsentligt, at det fastsættes, for det første 
at agenturet ledes af den administrerende 
direktør under ledelse af bestyrelsen og i 
overensstemmelse med de retningslinjer 
for agenturet, som Kommissionen opstiller, 
og for det andet at Kommissionens 
repræsentant i bestyrelsen råder over 
halvdelen af stemmerne.

(10) For at sikre, at agenturet varetager de 
opgaver, det får pålagt, under iagttagelse af 
Kommissionens rolle som forvalter af 
programmerne og i overensstemmelse med 
Kommissionens retningslinjer, er det 
væsentligt, at det fastsættes, for det første 
at agenturet ledes af den administrerende 
direktør under ledelse af bestyrelsen og i 
overensstemmelse med de retningslinjer 
for agenturet, som Kommissionen opstiller, 
og for det andet at Kommissionens 
repræsentant i bestyrelsen råder over 40 %
af stemmerne.

Or. en

Begrundelse

Som vogter af Fællesskabets interesser bør Kommissionen have en blokerende stemmeandel, 
men 50 % ville være for stor en andel.

Ændringsforslag 17
Norbert Glante

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det er også nødvendigt, at Europa-
Parlamentet er repræsenteret i bestyrelsen 
for agenturet som observatør, da 
forordning (EF) nr.683/2008 fremhæver, at 
et tæt samarbejde mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen er 
nyttigt. Med henblik på en god styring af 
programmerne er det hensigtsmæssigt, at 
den administrerende direktørs mandat 

(11) Det er også nødvendigt, at Europa-
Parlamentet er repræsenteret i bestyrelsen 
for agenturet som observatør, da 
forordning (EF) nr. 683/2008 fremhæver, 
at et tæt samarbejde mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen er 
nyttigt. 
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reduceres fra fem år til fire år.

Or. de

Begrundelse

En god styring af programmerne er ikke forbundet med en reduktion af den administrerende 
direktørs mandatperiode. Derfor bør mandatets varighed på fem år ikke ændres. 

Ændringsforslag 18
Angelika Niebler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1321/2004
Artikel 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Agenturet støtter Kommissionen i 
samtlige sikkerhedsaspekter ved systemet. 
I den forbindelse varetager det bl.a. 
følgende opgaver:
i) Det sørger for, at internationale 
bestemmelser og aftaler overholdes og 
fører passende tilsyn med henblik herpå.
ii) Det anvender de relevante 
bestemmelser om udveksling, behandling 
og opbevaring af klassificerede 
oplysninger.
iii) Det følger udviklingen af 
koordinerings- og 
konsultationsprocedurer i 
sikkerhedsspørgsmål.
iv) Det medvirker til at identificere mulige 
foranstaltninger, der kan træffes af Rådet, 
hvis der opstår en trussel mod Den 
Europæiske Unions eller en medlemsstats 
sikkerhed på grund af systemets drift eller 
anvendelse, eller hvis systemets drift er 
udsat for en trussel, navnlig som følge af 
en international krise. 
v) Det rådgiver om sikkerhedspolitiske 
spørgsmål i internationale aftaler i 
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forbindelse med de europæiske GNSS-
programmer.

Or. de

Ændringsforslag 19
Angelika Niebler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1321/2004
Artikel 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) Agenturet bistår Kommissionen med 
at udarbejde forslag vedrørende de 
europæiske GNSS-programmer, som skal 
forelægges for Europa-Parlamentet og 
Rådet, og med at fastlægge 
gennemførelsesbestemmelserne.

Or. de

Ændringsforslag 20
Angelika Niebler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1321/2004
Artikel 2 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) Agenturet sikrer, at 
systemkomponenterne er certificeret på 
den nødvendige måde; det bemyndiger de 
egnede anerkendte certificeringsorganer 
til at udstede de respektive certifikater og 
overvåge overholdelsen af de relevante 
normer og tekniske specifikationer.

Or. de



AM\799266DA.doc 5/9 PE430.983v01-00

DA

Ændringsforslag 21
Angelika Niebler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1321/2004
Artikel 2 – litra a d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ad) Agenturet gennemfører enhver form 
for forskningsarbejde, der er til nytte for 
videreudvikling og fremme af de 
europæiske GNSS-programmer.

Or. de

Ændringsforslag 22
Angelika Niebler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1321/2004
Artikel 2 – litra a e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ae) Agenturet bistår ved udviklingen og 
gennemførelsen af pilotprojektet til den 
statsregulerede tjeneste (PRS-
pilotprojektet).

Or. de

Ændringsforslag 23
Angelika Niebler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1321/2004
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. ESA vil blive anmodet om at yde 
agenturet teknisk og videnskabelig 
bistand.

Or. de

Ændringsforslag 24
Angelika Niebler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1321/2004
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen sammensættes af en 
repræsentant, som hver enkelt medlemsstat 
udpeger, og en repræsentant udpeget af 
Kommissionen. Bestyrelsesmedlemmernes 
mandatperiode er fem år. Mandatet kan 
fornys én gang. En repræsentant for 
Europa-Parlamentet deltager i 
bestyrelsesmøderne som observatør." 

2. Bestyrelsen sammensættes af en 
repræsentant, som hver enkelt medlemsstat 
udpeger, tre repræsentanter udpeget af 
Europa-Parlamentet og en repræsentant 
udpeget af Kommissionen. Et medlem af 
Europa-Parlamentet kan ikke være 
medlem af bestyrelsen. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fem år. Mandatet kan fornys én gang.

Or. de

Ændringsforslag 25
Fiona Hall

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1321/2004
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen sammensættes af en 
repræsentant, som hver enkelt medlemsstat
udpeger, og en repræsentant udpeget af 

2. Bestyrelsen sammensættes af en 
repræsentant, som hver enkelt medlemsstat 
udpeger, og en repræsentant udpeget af 
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Kommissionen. Bestyrelsesmedlemmernes 
mandatperiode er fem år. Mandatet kan 
fornys én gang. En repræsentant for 
Europa-Parlamentet deltager i 
bestyrelsesmøderne som observatør.

Kommissionen. Bestyrelsesmedlemmernes 
mandatperiode er fem år. Mandatet kan 
fornys én gang. To repræsentanter for 
Europa-Parlamentet deltager i 
bestyrelsesmøderne som observatører.

Or. en

Begrundelse

Som ansvarlig for EU's budget skal Parlamentet holdes fuldt underrettet om Galileo-
projektet, hvis løbende omkostninger skønnes at andrage 550 mio. EUR om året; dette opnås 
bedst ved, at to medlemmer af Europa-Parlamentet personligt deltager i bestyrelsesmøderne. 
De to medlemmer bør dog ikke have stemmeret, for at undgå at de kommer i konflikt med 
deres ansvar på budgetområdet.

Ændringsforslag 26
Fiona Hall

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1321/2004
Artikel 5 – stk. 7 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De medlemmer, der repræsenterer en 
medlemsstat, har hver en stemme. Det 
medlem, der repræsenterer Kommissionen, 
har samme antal stemmer, som 
repræsentanterne for medlemsstaterne har 
tilsammen. Agenturets administrerende 
direktør deltager ikke i afstemninger.

7. De medlemmer, der repræsenterer en 
medlemsstat, har hver en stemme. Det 
medlem, der repræsenterer Kommissionen, 
har 40 % af det antal stemmer, som 
repræsentanterne for medlemsstaterne har 
tilsammen. Agenturets administrerende 
direktør deltager ikke i afstemninger.

Or. en

Begrundelse

Som vogter af Fællesskabets interesser bør Kommissionen have en blokerende stemmeandel, 
men 50 % ville være for stor en andel.
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Ændringsforslag 27
Norbert Glante

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 1321/2004
Artikel 7 – stk. 2 – sidste afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Den administrerende direktørs 
mandatperiode er fire år. Mandatet kan 
fornyes én gang med en periode på fire år."

"Den administrerende direktørs 
mandatperiode er fem år. Mandatet kan 
fornys én gang med en periode på fire år."

Or. de

Begrundelse

Der er ingen grund til at reducere den administrerende direktørs mandatperiode til fire år.

Ændringsforslag 28
Vladimír Remek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1321/2004
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemmerne af udvalget for 
sikkerhedsgodkendelse af GNSS-Systemer 
handler uafhængigt og objektivt ud fra 
almene samfundshensyn. 

Or. cs

Begrundelse

Uafhængighed er et af de vigtige aspekter af godkendelsesudvalgets medlemmers virke.
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Ændringsforslag 29
Angelika Niebler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1321/2004
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a) Følgende artikel indsættes:
Artikel 22a
Evaluering 

Senest i 2012 foretager Kommissionen en 
evaluering af denne forordning, særlig 
hvad angår agenturets opgaver som 
fastlagt i artikel 2, og forelægger forslag, 
hvis det er relevant. 

Or. de


