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Tarkistus 16
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tämän lisäksi olisi taattava, että 
virasto tehtäviään suorittaessaan ottaa 
huomioon komission aseman ohjelman 
hallinnoijana ja toimii komission 
esittämien suuntaviivojen mukaisesti. Tätä 
varten olisi säädettävä nimenomaisesti 
toisaalta, että virastoa johtaa sen 
toiminnanjohtaja hallintoneuvoston 
alaisuudessa komission virastolle antamien 
ohjeiden mukaisesti, ja toisaalta, että 
viraston hallintoneuvostossa olevalla 
komission edustajalla on puolet äänistä.

(10) Tämän lisäksi olisi taattava, että 
virasto tehtäviään suorittaessaan ottaa 
huomioon komission aseman ohjelman 
hallinnoijana ja toimii komission 
esittämien suuntaviivojen mukaisesti. Tätä 
varten olisi säädettävä nimenomaisesti 
toisaalta, että virastoa johtaa sen 
toiminnanjohtaja hallintoneuvoston 
alaisuudessa komission virastolle antamien 
ohjeiden mukaisesti, ja toisaalta, että 
viraston hallintoneuvostossa olevalla 
komission edustajalla on 40 prosenttia
äänistä.

Or. en

Perustelu

Yhteisön etujen valvojana komissiolla olisi oltava määrävähemmistö, mutta puolet äänistä 
olisi liikaa.

Tarkistus 17
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) On myös tarpeen säätää, että 
Euroopan parlamentilla on edustaja 
viraston hallintoneuvostossa tarkkailijan 
ominaisuudessa, sillä asetuksessa 
(EY) N:o 683/2008 korostetaan Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission tiiviin 
yhteistyön tärkeyttä. Ohjelmien hyvän 
hallinnoinnin varmistamiseksi on myös 

(11) On myös tarpeen säätää, että 
Euroopan parlamentilla on edustaja 
viraston hallintoneuvostossa tarkkailijan 
ominaisuudessa, sillä asetuksessa 
(EY) N:o 683/2008 korostetaan Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission tiiviin 
yhteistyön tärkeyttä.
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syytä lyhentää toiminnanjohtajan 
toimikausi viidestä neljään vuoteen.

Or. de

Perustelu

Toiminnanjohtajan toimikauden lyhentäminen ei ole yhteydessä ohjelman hyvään 
hallinnointiin.  Siksi viiden vuoden toimikausi olisi säilytettävä.

Tarkistus 18
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1321/2004
2 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) virasto tukee komissiota järjestelmän 
kaikissa turvajärjestelyissä; tässä 
yhteydessä se vastaa muun muassa 
seuraavista tehtävistä:
i) huolehtii kansainvälisten määräysten ja 
sopimusten noudattamisesta ja valvoo sitä 
vastaavasti;
ii) panee täytäntöön tarvittavat 
säännökset, jotka koskevat 
turvaluokiteltujen tietojen vaihtamista, 
käsittelyä ja tallentamista;
iii) seuraa turvallisuusasioiden 
koordinointi- ja konsultointimenettelyn 
kehitystä;
iv) osallistuu sellaisten mahdollisten 
toimenpiteiden määrittämiseen, joita 
neuvosto voisi toteuttaa, jos järjestelmän 
toiminnasta tai käytöstä aiheutuu uhka 
Euroopan unionin tai jonkin sen 
jäsenvaltion turvallisuudelle tai jos 
järjestelmän toiminta on uhattuna 
erityisesti kansainvälisen kriisin 
seurauksena;
v) antaa lausuntoja eurooppalaisiin 
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GNSS-ohjelmiin liittyvien kansainvälisten 
sopimusten turvallisuuskysymyksissä.

Or. de

Tarkistus 19
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1321/2004
2 artikla – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) virasto auttaa komissiota laatimaan 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle eurooppalaisista 
GNSS-ohjelmista ja hyväksymään 
täytäntöönpanosääntöjä.

Or. de

Tarkistus 20
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1321/2004
2 artikla – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) virasto varmistaa, että järjestelmän 
osat on varmennettu asianmukaisesti; se 
valtuuttaa asianmukaiset hyväksytyt 
varmentamiselimet antamaan 
asiaankuuluvat todistukset ja seuraamaan 
asiaan liittyvien standardien ja teknisten 
eritelmien noudattamista;

Or. de
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Tarkistus 21
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1321/2004
2 artikla – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a d) virasto vastaa kaikesta 
eurooppalaisten GNSS-ohjelmien 
kehittämiseksi ja edistämiseksi 
tarvittavasta tutkimustoiminnasta;

Or. de

Tarkistus 22
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1321/2004
2 artikla – a e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a e) virasto tukee julkisesti säänneltyjä 
palveluja koskevan pilottihankkeen (PRS-
pilottihanke) kehitystä ja toteutusta;

Or. de

Tarkistus 23
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1321/2004
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. ESA:a pyydetään antamaan virastolle 
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teknistä ja tieteellistä tukea.

Or. de

Tarkistus 24
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1321/2004
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kukin jäsenvaltio nimittää 
hallintoneuvostoon yhden edustajan ja 
komissio yhden edustajan.
Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on 
viisi vuotta. Jäsen voidaan nimittää kerran 
uudeksi toimikaudeksi. Yksi edustaja 
Euroopan parlamentista osallistuu 
hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijan 
ominaisuudessa.

2. Kukin jäsenvaltio nimittää 
hallintoneuvostoon yhden edustajan,
Euroopan parlamentti kolme edustajaa ja 
komissio yhden edustajan. Euroopan 
parlamentin jäsen ei voi samalla olla 
hallintoneuvoston jäsen. 
Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on 
viisi vuotta. Jäsen voidaan nimittää kerran 
uudeksi toimikaudeksi.

Or. de

Tarkistus 25
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1321/2004
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kukin jäsenvaltio nimittää 
hallintoneuvostoon yhden edustajan ja 
komissio yhden edustajan.
Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on 
viisi vuotta. Jäsen voidaan nimittää kerran 
uudeksi toimikaudeksi. Yksi edustaja
Euroopan parlamentista osallistuu 
hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijan 

2. Kukin jäsenvaltio nimittää 
hallintoneuvostoon yhden edustajan ja 
komissio yhden edustajan. 
Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on 
viisi vuotta. Jäsen voidaan nimittää kerran 
uudeksi toimikaudeksi. Kaksi edustajaa 
Euroopan parlamentista osallistuu 
hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijan 
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ominaisuudessa. ominaisuudessa.

Or. en

Perustelu

Koska parlamentti vastaa EU:n talousarviosta, sen on saatava kattavasti tietoa Galileo-
hankkeesta, jonka jatkuvat vuotuiset nettokustannukset ovat arviolta 550 miljoonaa euroa. 
Tämä saavutetaan parhaiten siten, että kaksi parlamentin jäsentä osallistuu 
henkilökohtaisesti hallintoneuvoston kokouksiin. Parlamentin jäsenillä ei kuitenkaan pitäisi 
olla äänioikeutta, jotta ei synny ristiriitaa heidän talousarvioon liittyvien velvoitteidensa 
kanssa.

Tarkistus 26
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1321/2004
5 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kullakin jäsenvaltion edustajalla on yksi 
ääni. Komissiota edustavalla jäsenellä on
sama määrä ääniä kuin jäsenvaltioiden 
edustajilla yhteensä. Viraston 
toiminnanjohtajalla ei ole äänioikeutta.

7. Kullakin jäsenvaltion edustajalla on yksi 
ääni. Komissiota edustavan jäsenen
äänimäärä on 40 prosenttia
jäsenvaltioiden edustajien 
yhteenlasketusta äänimäärästä. Viraston 
toiminnanjohtajalla ei ole äänioikeutta.

Or. en

Perustelu

Yhteisön etujen valvojana komissiolla olisi oltava määrävähemmistö, mutta puolet äänistä 
olisi liikaa.

Tarkistus 27
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Asetus (EY) N:o 1321/2004
7 artikla – 2 kohta – viimeinen alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Toiminnanjohtajan toimikausi on neljä 
vuotta. Se voidaan uudistaa kerran toiseksi 
neljän vuoden jaksoksi.

Toiminnanjohtajan toimikausi on viisi 
vuotta. Se voidaan uudistaa kerran toiseksi 
neljän vuoden jaksoksi.

Or. de

Perustelu

Ei ole mitään syytä lyhentää toiminnanjohtajan toimikautta neljään vuoteen.

Tarkistus 28
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Asetus (EY) N:o 1321/2004
10 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisten GNSS-järjestelmien 
turvajärjestelyjen hyväksyntäkomitean 
jäsenten on oltava toiminnassaan 
poliittisesti riippumattomia ja 
puolueettomia ja toimittava yleisen edun 
mukaisesti.

Or. cs

Perustelu

Riippumattomuus on tärkeä hyväksyntäkomitean jäsenten toimintaan liittyvä näkökohta.

Tarkistus 29
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 15 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1321/2004
22 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(15 a) Lisätään artikla seuraavasti:
22 a artikla

Arviointi 
Komissio arvioi viimeistään vuonna 2012 
tätä asetusta ja erityisesti 2 artiklassa 
tarkoitettuja viraston tehtäviä ja antaa 
tarvittaessa ehdotuksia. 

Or. de


