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Grozījums Nr. 16
Norbert Glante

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai nodrošinātu, ka Aģentūra savus 
uzdevumus veic, ievērojot Komisijas kā 
programmu vadītājas lomu un saskaņā ar 
Komisijas formulētajām pamatnostādnēm, 
ir skaidri jāparedz, pirmkārt, ka Aģentūru 
administratīvās padomes vadībā pārvalda 
tās izpilddirektors atbilstīgi 
pamatnostādnēm, kuras Aģentūrai 
formulējusi Komisija, un, otrkārt, ka 
Komisijas pārstāvim Aģentūras 
administratīvajā padomē ir puse šīs 
padomes balsu.

(10) Lai nodrošinātu, ka Aģentūra savus 
uzdevumus veic, ievērojot Komisijas kā 
programmu vadītājas lomu un saskaņā ar 
Komisijas noteiktajām vadlīnijām, ir arī 
svarīgi, pirmkārt, skaidri paredzēt, ka 
Aģentūru valdes vadībā pārvalda tās 
izpilddirektors atbilstīgi vadlīnijām, kuras 
Aģentūrai noteikusi Komisija, un, otrkārt, 
ka Komisijas pārstāvim Aģentūras valdē ir 
40 % šīs valdes balsu.

Or. en

Pamatojums

Kā Kopienas interešu aizstāvei Komisijai vajadzētu būt balsu mazākumam, ar kuru tā tomēr 
var bloķēt lēmumu pieņemšanu, bet 50 % balsu būtu par daudz.

Grozījums Nr. 17
Norbert Glante

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Regulā (EK) Nr. 683/2008 ir uzsvērts, 
cik derīga ir Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas cieša sadarbība, tāpēc ir 
jāļauj Eiropas Parlamentam novērotāja 
statusā piedalīties Aģentūras 
administratīvajā padomē. 
Sekmīgas programmu pārvaldības labad 
izpilddirektora amata pilnvaru laiks 
jāsamazina no pieciem gadiem uz četriem.

(11) Regulā (EK) Nr. 683/2008 ir uzsvērts, 
cik derīga ir Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas cieša sadarbība, tāpēc ir 
jāļauj Eiropas Parlamentam novērotāja 
statusā piedalīties Aģentūras valdē.  
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Or. de

Pamatojums

Programmas pareiza vadība nav atkarīga no izpilddirektora amata pilnvaru laika 
samazināšanas. Tāpēc būtu jāsaglabā piecu gadu pilnvaru laiku.

Grozījums Nr. 18
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1321/2004
2. pants – aa) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) tā palīdz Komisijai visos sistēmas 
drošības aspektos. Turklāt tā cita starpā 
veic šādus uzdevumus:
i) tā gādā par to, lai tiktu ievēroti 
starptautiski noteikumi un nolīgumi, un 
attiecīgi pārrauga to;
ii) tā īsteno attiecīgos noteikumus par 
klasificētās informācijas apriti, rīkošanos 
ar to un tās glabāšanu;
iii) tā piedalās koordinēšanas un 
apspriešanas procedūras izstrādāšanā 
drošības jautājumos;
iv) tā iesaistās to iespējamo pasākumu 
noteikšanā, ko Padome varētu veikt 
gadījumā, ja Eiropas Savienības vai kādas 
dalībvalsts drošībai rastos draudi, kurus
izraisījusi sistēmas darbība vai lietošana, 
vai gadījumā, ja tiktu apdraudēta sistēmas 
darbība, jo īpaši starptautiskas krīzes dēļ; 
v) izsaka savu viedokli par drošības 
jautājumiem starptautiskos nolīgumos, 
kas saistīti ar Eiropas GNSS 
programmām.

Or. de
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Grozījums Nr. 19
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1321/2004
2. pants – ab) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) Tā palīdz Komisijai sagatavot 
priekšlikumus par Eiropas GNSS 
programmām, kurus jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei, kā arī pieņemt 
īstenošanas noteikumus.

Or. de

Grozījums Nr. 20
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1321/2004
2. pants – ac) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) Tā nodrošina, ka sistēmas sastāvdaļas 
ir atbilstīgi sertificētas; tā dod atbilstošām 
atzītām sertifikācijas struktūrām tiesības
izsniegt attiecīgos sertifikātus un 
uzraudzīt, ka tiek ievēroti attiecīgie 
standarti un tehniskās specifikācijas.

Or. de
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Grozījums Nr. 21
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1321/2004
2. pants – ad) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ad) Tā veic visas pētniecības darbības, 
kuras ir lietderīgas Eiropas GNSS 
programmu attīstībai un veicināšanai.

Or. de

Grozījums Nr. 22
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1321/2004
2. pants – ae) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ae) Tā sniedz palīdzību eksperimentālā 
projekta izstrādāšanā un īstenošanā par 
regulētajiem publiskajiem pakalpojumiem 
(PRS eksperimentālais projekts).

Or. de

Grozījums Nr. 23
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1321/2004
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a EKA tiek lūgta sniegt Aģentūrai 



AM\799266LV.doc 7/10 PE430.983v01-00

LV

tehnisko un zinātnisko palīdzību.

Or. de

Grozījums Nr. 24
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1321/2004
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīvajā padomē ir pa vienam 
pārstāvim, ko ieceļ katra dalībvalsts, un 
viens Komisijas iecelts pārstāvis. 
Administratīvās padomes locekļu amata 
pilnvaru laiks ir pieci gadi. Šo amata 
pilnvaru laiku var atjaunināt vienu reizi. 
Administratīvās padomes sanāksmēs 
novērotāja statusā piedalās Eiropas 
Parlamenta pārstāvis. 

2. Valdē ir pa vienam pārstāvim, ko ieceļ 
katra dalībvalsts, trīs Eiropas Parlamenta 
iecelti pārstāvji un viens Komisijas iecelts 
pārstāvis. Valdes loceklis nevar būt 
Eiropas Parlamenta deputāts. Valdes 
locekļu amata pilnvaru laiks ir pieci gadi.
Šo amata pilnvaru laiku var atjaunināt 
vienu reizi.

Or. de

Grozījums Nr. 25
Fiona Hall

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1321/2004
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīvajā padomē ir pa vienam 
pārstāvim, ko ieceļ katra dalībvalsts, un 
viens Komisijas iecelts pārstāvis. 
Administratīvās padomes locekļu amata 
pilnvaru laiks ir pieci gadi. Šo amata 
pilnvaru laiku var pagarināt vienu reizi. 
Administratīvās padomes sanāksmēs 
novērotāja statusā piedalās Eiropas 

2. Valdē ir pa vienam pārstāvim, ko ieceļ 
katra dalībvalsts, un viens Komisijas 
iecelts pārstāvis. Valdes locekļu amata 
pilnvaru laiks ir pieci gadi. Šo amata 
pilnvaru laiku var atjaunināt vienu reizi. 
Valdes sanāksmēs novērotāja statusā 
piedalās divi Eiropas Parlamenta pārstāvji.
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Parlamenta pārstāvis.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Parlaments ir atbildīgs par ES budžetu, tam jābūt pilnībā informētam par Galileo
projektu, kura neto izmaksas saskaņā ar provizoriskiem aprēķiniem ir EUR 550 miljoni gadā. 
To vislabāk nodrošināt, diviem EP deputātiem personīgi piedaloties valdes sanāksmēs. Tomēr 
EP deputātiem nevajadzētu piešķirt balsstiesības, lai izvairītos no kolīzijām ar tā kompetenci 
budžeta jomā. 

Grozījums Nr. 26
Fiona Hall

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1321/2004
5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Katram loceklim, kas pārstāv kādu 
dalībvalsti, ir viena balss. Komitejas 
loceklim, kas pārstāv Komisiju, ir tik liels 
skaits balsu, kas atbilst kopējam
dalībvalstu pārstāvju balstu skaitam. 
Aģentūras izpilddirektors balsošanā 
nepiedalās.

7. Katram loceklim, kas pārstāv kādu 
dalībvalsti, ir viena balss. Komitejas 
loceklim, kas pārstāv Komisiju, ir tik liels 
skaits balsu, kas atbilst 40 % no dalībvalstu 
pārstāvju balsu kopējā skaita. Aģentūras 
izpilddirektors balsošanā nepiedalās.

Or. en

Pamatojums

Kā Kopienas interešu aizstāvei Komisijai vajadzētu būt balsu mazākumam, ar kuru tā tomēr 
var bloķēt lēmumu pieņemšanu, bet 50 % balsu būtu par daudz.

Grozījums Nr. 27
Norbert Glante

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1321/2004
7. pants – 2. punkts – pēdējā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpilddirektora amata pilnvaru laiks ir četri 
gadi. Šo pilnvaru laiku var vienu reizi 
atjaunot uz vēl vienu četru gadu posmu.

Izpilddirektora amata pilnvaru laiks ir pieci
gadi. Šo pilnvaru laiku var vienu reizi 
atjaunot uz vēl vienu četru gadu posmu.

Or. de

Pamatojums

Nav nekāda pamata samazināt izpilddirektora pilnvaru laiku līdz četriem gadiem.

Grozījums Nr. 28
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 1321/2004
10. pants– 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

GNSS sistēmu drošības akreditācijas 
komitejas locekļi darbojas neatkarīgi un 
objektīvi sabiedrības interesēs.

Or. cs

Pamatojums

Neatkarība ir viens no svarīgākajiem aspektiem akreditācijas komitejas locekļu darbībā.

Grozījums Nr. 29
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 15.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1321/2004
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15.a) Papildus iekļauj šādu pantu:



PE430.983v01-00 10/10 AM\799266LV.doc

LV

22.a pants
Novērtējums 

Komisija ne vēlāk kā 2012. gadā veic šīs 
regulas novērtējumu attiecībā uz 
Aģentūras uzdevumiem, kas noteikti 
2. pantā un vajadzības gadījumā iesniedz 
priekšlikumus. 

Or. de


