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Τροπολογία 16
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Εξ άλλου, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός εκτελεί τα 
καθήκοντά του τηρουμένου του ρόλου της 
Επιτροπής ως διαχειρίστριας των 
προγραμμάτων και σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται 
από αυτήν, είναι σκόπιμο, αφενός μεν, να 
προβλεφθεί ρητώς ότι ο Οργανισμός 
διοικείται από τον εκτελεστικό του 
διευθυντή, υπό την εποπτεία του 
διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που δίδονται στον 
Οργανισμό από την Επιτροπή, αφετέρου 
δε, να αναφερθεί ότι ο εκπρόσωπος της 
Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο του 
Οργανισμού διαθέτει το ήμισυ των ψήφων.

(10) Εξ άλλου, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός εκτελεί τα 
καθήκοντά του τηρουμένου του ρόλου της 
Επιτροπής ως διαχειρίστριας των 
προγραμμάτων και σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται 
από αυτήν, είναι σκόπιμο, αφενός μεν, να 
προβλεφθεί ρητώς ότι ο Οργανισμός 
διοικείται από τον εκτελεστικό του 
διευθυντή, υπό την εποπτεία του 
διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που δίδονται στον 
Οργανισμό από την Επιτροπή, αφετέρου 
δε, να αναφερθεί ότι ο εκπρόσωπος της 
Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο του 
Οργανισμού διαθέτει το 40% των ψήφων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως θεματοφύλακας των συμφερόντων της Κοινότητας η Επιτροπή πρέπει να μπορεί να αποτελεί 
δεσμεύουσα μειοψηφία αλλά 50% θα ήταν υπερβολικό.

Τροπολογία 17
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ομοίως, είναι αναγκαίο να δοθεί η 
δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να εκπροσωπείται στο διοικητικό 
συμβούλιο ως παρατηρητής, καθόσον στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008 τονίζεται 

(11) Ομοίως, είναι αναγκαίο να δοθεί η 
δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να εκπροσωπείται στο διοικητικό 
συμβούλιο ως παρατηρητής, καθόσον στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008 τονίζεται 
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η χρησιμότητα στενής συνεργασίας μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής. Είναι 
επίσης σκόπιμο, για λόγους χρηστής 
διαχείρισης των προγραμμάτων, να 
μειωθεί η διάρκεια της θητείας του 
εκτελεστικού διευθυντή από πέντε σε
τέσσερα έτη.

η χρησιμότητα στενής συνεργασίας μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της χρηστής διαχείρισης των προγραμμάτων και της συντόμευσης της 
θητείας του εκτελεστικού διευθυντή . Επομένως η διάρκεια θητείας μπορεί να παραμείνει στα 5 
χρόνια.

Τροπολογία 18
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Υποστηρίζει την Επιτροπή σε όλες τις 
παραμέτρους ασφαλείας του συστήματος. 
Σε αυτό το πλαίσιο επιτελεί μεταξύ άλλων 
τα ακόλουθα:
i) Μεριμνά ώστε να τηρούνται οι διεθνείς 
διατάξεις και συμφωνίες και ασκεί την 
αντίστοιχη εποπτεία·
ii) εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις για 
την ανταλλαγή, την επεξεργασία και την 
αποθήκευση διαβαθμισμένων 
πληροφοριών·
iii) παρακολουθεί την πορεία της 
συντονιστικής διαδικασίας και της 
διαδικασίας διαβούλευσης σε ζητήματα 
ασφαλείας·
iv) δεσμεύεται στην εξεύρεση 
ενδεχόμενων μέτρων που μπορεί να λάβει 
το Συμβούλιο, σε περίπτωση απειλής 
κατά της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης ή ενός κράτους μέλους 
προερχόμενης από τη λειτουργία ή τη 
χρήση του συστήματος, ή σε περίπτωση 
που απειλείται η λειτουργία του 
συστήματος, ειδικότερα λόγω διεθνούς 
κρίσης·
v) τοποθετείται σε ζητήματα ασφάλειας 
που περιέχονται σε διεθνείς συμφωνίες 
σχετικές με τα ευρωπαϊκά προγράμματα 
του GNSS.

Or. de

Τροπολογία 19
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) Επικουρεί την Επιτροπή κατά την 
εκπόνηση προτάσεων για τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα GNSS, τα οποία θα 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, καθώς και κατά τη 
διατύπωση των εκτελεστικών κανόνων.

Or. de

Τροπολογία 20
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αγ) Διασφαλίζει ότι τα συστατικά 
στοιχεία του συστήματος πιστοποιούνται 
με επιτυχία· εξουσιοδοτεί τους αρμόδιους 
αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης 
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για την έκδοση των αντίστοιχων 
πιστοποιητικών και για την 
παρακολούθηση της τήρησης των 
σχετικών ρυθμίσεων και των τεχνικών 
διασαφηνίσεων.

Or. de

Τροπολογία 21
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο α δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αδ) επιτελεί όλες τις ερευνητικές εργασίες 
που κρίνονται χρήσιμες για την 
περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS.

Or. de

Τροπολογία 22
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο α ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αε) Παρέχει υποστήριξη κατά την 
ανάπτυξη και εφαρμογή του πιλοτικού 
έργου για την κρατικά ρυθμιζόμενη 
υπηρεσία (πιλοτικό έργο PRS).

Or. de
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Τροπολογία 23
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2004
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η ESA θα κληθεί να παράσχει 
τεχνική και επιστημονική υποστήριξη 
προς την Αρχή.

Or. de

Τροπολογία 24
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν αντιπρόσωπο διοριζόμενο από 
κάθε κράτος μέλος και από έναν 
αντιπρόσωπο διοριζόμενο από την 
Επιτροπή. Η διάρκεια της θητείας των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι 
πενταετής. Η θητεία τους δύναται να 
ανανεωθεί άπαξ. Στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου παρίσταται ως 
παρατηρητής ένας εκπρόσωπος του 
Κοινοβουλίου. 

2. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν αντιπρόσωπο διοριζόμενο από 
κάθε κράτος μέλος, τρεις αντιπροσώπους 
διοριζόμενους από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και από έναν αντιπρόσωπο 
διοριζόμενο από την Επιτροπή. Κανένα 
μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν 
είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
Η διάρκεια της θητείας των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής. Η 
θητεία τους δύναται να ανανεωθεί άπαξ.

Or. de
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Τροπολογία 25
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν αντιπρόσωπο διοριζόμενο από 
κάθε κράτος μέλος και από έναν 
αντιπρόσωπο διοριζόμενο από την 
Επιτροπή. Η διάρκεια της θητείας των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι 
πενταετής. Η θητεία τους δύναται να 
ανανεωθεί άπαξ. Στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου παρίσταται ως 
παρατηρητής ένας εκπρόσωπος του 
Κοινοβουλίου.

2. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν αντιπρόσωπο διοριζόμενο από 
κάθε κράτος μέλος και από έναν 
αντιπρόσωπο διοριζόμενο από την 
Επιτροπή. Η διάρκεια της θητείας των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι 
πενταετής. Η θητεία τους δύναται να 
ανανεωθεί άπαξ. Στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου παρίστανται ως 
παρατηρητές δύο εκπρόσωποι του 
Κοινοβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς το Κοινοβούλιο φέρει την ευθύνη για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, πρέπει να 
ενημερώνεται πλήρως για το Galileo, το οποίο υπολογίζεται να έχει καθαρό κόστος 550 € 
ετησίως. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί τούτο είναι η προσωπική παρουσία δύο 
βουλευτών στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Ωστόσο οι βουλευτές δεν πρέπει να 
έχουν δικαίωμα ψήφου, ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση με τις δημοσιονομικές τους 
αρμοδιότητες.

Τροπολογία 26
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Έκαστο μέλος που αντιπροσωπεύει ένα 
κράτος μέλος διαθέτει μία ψήφο. Το μέλος 
που αντιπροσωπεύει την Επιτροπή διαθέτει 
αριθμό ψήφων ίσο προς το σύνολο των 

7. Έκαστο μέλος που αντιπροσωπεύει ένα 
κράτος μέλος διαθέτει μία ψήφο. Το μέλος 
που αντιπροσωπεύει την Επιτροπή διαθέτει 
αριθμό ψήφων ίσο προς το 40% των 
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ψήφων των αντιπροσώπων των κρατών 
μελών. Ο εκτελεστικός διευθυντής του 
Οργανισμού δεν συμμετέχει στην 
ψηφοφορία.

ψήφων των αντιπροσώπων των κρατών 
μελών. Ο εκτελεστικός διευθυντής του 
Οργανισμού δεν συμμετέχει στην 
ψηφοφορία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως θεματοφύλακας των συμφερόντων της Κοινότητας η Επιτροπή πρέπει να μπορεί να αποτελεί 
δεσμεύουσα μειοψηφία αλλά 50% θα ήταν υπερβολικό.

Τροπολογία 27
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2004
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – τελευταίο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι 
τετραετής. Η θητεία του δύναται να 
ανανεωθεί άπαξ, για μία ακόμη τετραετή 
περίοδο.

Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι 
πενταετής. Η θητεία του δύναται να 
ανανεωθεί άπαξ, για μία ακόμη τετραετή 
περίοδο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να μειωθεί η διάρκεια της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή στα τέσσερα 
χρόνια.

Τροπολογία 28
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2004
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη της επιτροπής διαπίστευσης 
ασφαλείας των ευρωπαϊκών συστημάτων 
GNSS ενεργούν χωρίς πολιτικές 
εξαρτήσεις, αντικειμενικά και προς το 
δημόσιο συμφέρον.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Η ανεξαρτησία είναι μία από τις σημαντικές παραμέτρους της δράσης των μελών της επιτροπής 
διαπίστευσης.

Τροπολογία 29
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -15 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2004
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:

Άρθρο 22α
Αξιολόγηση 

Η Επιτροπή προβαίνει, το αργότερο το 
2012, στην αξιολόγηση αυτού του 
κανονισμού, ιδίως ως προς τα καθήκοντα 
του Οργανισμού που διατυπώνονται στο 
άρθρο 2 και υποβάλλει, αν χρειαστεί, 
προτάσεις.

Or. de


