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Amendement 16
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Teneinde te garanderen dat het 
Agentschap zijn taken vervult met 
inachtneming van de rol van de Commissie 
als beheerder van de programma’s en 
overeenkomstig de door de Commissie 
verstrekte richtsnoeren, is het bovendien 
belangrijk, enerzijds, dat expliciet wordt 
vermeld dat het Agentschap wordt beheerd 
door zijn uitvoerend directeur, onder 
leiding van de raad van bestuur, 
overeenkomstig de door de Commissie aan 
het Agentschap verstrekte richtsnoeren, en 
anderzijds dat de vertegenwoordiger van de 
Commissie in de raad van bestuur van het 
Agentschap over de helft van de stemmen 
beschikt.

(10) Teneinde te garanderen dat het 
Agentschap zijn taken vervult met 
inachtneming van de rol van de Commissie 
als beheerder van de programma’s en 
overeenkomstig de door de Commissie 
verstrekte richtsnoeren, is het bovendien 
belangrijk, enerzijds, dat expliciet wordt 
vermeld dat het Agentschap wordt beheerd 
door zijn uitvoerend directeur, onder 
leiding van de raad van bestuur, 
overeenkomstig de door de Commissie aan 
het Agentschap verstrekte richtsnoeren, en 
anderzijds dat de vertegenwoordiger van de 
Commissie in de raad van bestuur van het 
Agentschap over 40% van de stemmen 
beschikt.

Or. en

Motivering

Als hoedster van het algemene belang van de Gemeenschap moet de Commissie over een 
blokkerende minderheid beschikken, maar 50% van het totale aantal stemmen is buitensporig 
veel.

Amendement 17
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het is ook noodzakelijk dat het 
Europees Parlement de mogelijkheid krijgt 
om zich als waarnemer te laten 
vertegenwoordigen in de raad van bestuur 

(11) Het is ook noodzakelijk dat het 
Europees Parlement de mogelijkheid krijgt 
om zich als waarnemer te laten 
vertegenwoordigen in de raad van bestuur 
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van het Agentschap, aangezien in 
Verordening (EG) nr. 683/2008 het nut van 
nauwe samenwerking tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
wordt benadrukt. Met het oog op het goede 
beheer van de programma's is het ook 
noodzakelijk de ambtstermijn van de 
uitvoerend directeur terug te brengen van 
vijf tot vier jaar.

van het Agentschap, aangezien in 
Verordening (EG) nr. 683/2008 het nut van 
nauwe samenwerking tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
wordt benadrukt. 

Or. de

Motivering

Er bestaat geen verband tussen een goed programmabeheer en de verkorting van de 
ambtstermijn van de uitvoerend directeur. Daarom moet de ambtstermijn van vijf jaar 
behouden blijven.

Amendement 18
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 2 - letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Het Agentschap biedt de 
Commissie ondersteuning voor wat alle 
veiligheidsaspecten van het systeem 
betreft. Daarbij neemt het onder meer de 
volgende taken op zich:
(i) het zorgt ervoor dat internationale 
bepalingen en overeenkomsten nageleefd 
worden en ziet toe op deze naleving;
(ii) het past de desbetreffende bepalingen 
voor de uitwisseling, verwerking en opslag 
van geheime stukken toe;
(iii) het begeleidt de ontwikkeling van 
coördinatie- en raadplegingsprocedures 
inzake veiligheid;
(iv) het is betrokken bij het onderzoeken 
van eventuele maatregelen die de Raad 
zou kunnen nemen in het geval van een 
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bedreiging van de veiligheid van de 
Europese Unie of van een van haar 
lidstaten als gevolg van de werking of het 
gebruik van het systeem of bij een 
bedreiging van de werking van het 
systeem met name als gevolg van een 
internationale crisis;
(v) het neemt een standpunt in betreffende 
veiligheidskwesties in internationale 
overeenkomsten met betrekking tot de 
Europese GNSS-programma’s.

Or. de

Amendement 19
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) Het ondersteunt de Commissie bij 
de uitwerking van voorstellen voor de 
Europese GNSS-programma’s die moeten 
worden voorgelegd aan het Europees 
Parlement en de Raad, en bij het 
vastleggen van de uitvoeringsbepalingen.

Or. de

Amendement 20
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 2 – letter a quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quater) Het ziet erop toe dat de 
systeemcomponenten op de vereiste 
manier gecertificeerd zijn; het machtigt de 
gepaste certificeringsinstanties tot de 
uitgifte van de betreffende certificaten en 
tot het toezicht op de naleving van de 
relevante normen en technische 
specificaties.

Or. de

Amendement 21
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 2 – letter a quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quinquies) Het voert alle 
onderzoekswerkzaamheden uit die van 
nut zijn voor de verdere ontwikkeling en 
de bevordering van de Europese GNSS-
programma’s.

Or. de

Amendement 22
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 2 – letter a sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a sexies) Het verleent ondersteuning bij 
de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 
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het proefproject voor een publiek 
gereguleerde dienst (PRS-proefproject). 

Or. de

Amendement 23
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het ESA wordt verzocht om het 
Agentschap technische en 
wetenschappelijke bijstand te verlenen. 

Or. de

Amendement 24
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat en één 
vertegenwoordiger die wordt aangewezen 
door de Commissie. De duur van de 
ambtstermijn van de leden van de raad van 
bestuur bedraagt vijf jaar. Deze termijn kan 
eenmaal worden verlengd. Een 
vertegenwoordiger van het Europees 
Parlement neemt als waarnemer deel aan 
de vergaderingen van de raad van 
bestuur. 

2. De raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat, drie 
vertegenwoordigers van het Europees 
Parlement en één vertegenwoordiger die 
wordt aangewezen door de Commissie.
Geen enkel lid van de raad van bestuur 
mag tegelijk lid zijn van het Europees 
Parlement. De duur van de ambtstermijn 
van de leden van de raad van bestuur 
bedraagt vijf jaar. Deze termijn kan 
eenmaal worden verlengd.

Or. de
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Amendement 25
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat en één 
vertegenwoordiger die wordt aangewezen 
door de Commissie. De duur van de 
ambtstermijn van de leden van de raad van 
bestuur bedraagt vijf jaar. Deze termijn kan 
eenmaal worden verlengd. Een 
vertegenwoordiger van het Europees 
Parlement neemt als waarnemer deel aan 
de vergaderingen van de raad van bestuur.

2. De raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat en één 
vertegenwoordiger die wordt aangewezen 
door de Commissie. De duur van de 
ambtstermijn van de leden van de raad van 
bestuur bedraagt vijf jaar. Deze termijn kan 
eenmaal worden verlengd. Twee 
vertegenwoordigers van het Europees 
Parlement nemen als waarnemers deel aan 
de vergaderingen van de raad van bestuur.

Or. en

Motivering

Het Parlement is medeverantwoordelijk voor de EU-begroting en moet daarom volledig 
worden ingelicht over het Galileo-project, dat naar schatting jaarlijks netto 55 miljoen euro 
kost; dit kan het best worden bereikt door middel van de persoonlijke aanwezigheid van twee 
EP-leden op de vergaderingen van de raad van bestuur. Om te vermijden dat er conflicten 
ontstaan met de begrotingsbevoegdheden van het Parlement, mogen de EP-leden echter niet 
over een stem beschikken.

Amendement 26
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 5 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Elke vertegenwoordiger van de lidstaten 
in de raad van bestuur beschikt over één 
stem. De vertegenwoordiger van de 

7. Elke vertegenwoordiger van de lidstaten 
in de raad van bestuur beschikt over één 
stem. De vertegenwoordiger van de 
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Commissie in de raad van bestuur beschikt 
over evenveel stemmen als de 
vertegenwoordigers van de lidstaten 
samen. De uitvoerend directeur van het 
Agentschap neemt niet aan de stemming 
deel.

Commissie in de raad van bestuur beschikt 
over 40% van het totale aantal stemmen
van alle vertegenwoordigers van de 
lidstaten samen. De uitvoerend directeur 
van het Agentschap neemt niet aan de 
stemming deel.

Or. en

Motivering

Als hoedster van het algemene belang van de Gemeenschap moet de Commissie over een 
blokkerende minderheid beschikken, maar een identiek aantal stemmen is buitensporig veel.

Amendement 27
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 7 - lid 2 – laatste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ambtstermijn van de uitvoerend 
directeur bedraagt vier jaar. Deze 
ambtstermijn kan eenmaal met vier jaar 
worden verlengd.

De ambtstermijn van de uitvoerend 
directeur bedraagt vijf jaar. Deze 
ambtstermijn kan eenmaal met vier jaar 
worden verlengd.

Or. de

Motivering

Er is geen reden om de ambtstermijn van de uitvoerend directeur tot vier jaar te beperken.

Amendement 28
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leden van het comité voor de 
veiligheidaccreditatie van de Europese 
GNSS-systemen handelen in het openbaar 
belang en op politiek onafhankelijke en 
objectieve wijze. 

Or. cs

Motivering

Onafhankelijkheid vormt een belangrijk kenmerk van de werkzaamheden van de leden van het 
comité.

Amendement 29
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

Artikel 22 bis
Evaluatie 

De Commissie voert uiterlijk tegen 2012 
een evaluatie uit van deze verordening, in 
het bijzonder met betrekking tot de in 
artikel 2 vastgelegde taken van het 
Agentschap en dient indien nodig 
voorstellen in. 

Or. de


