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Amendamentul 16
Fiona Hall

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10

Text propus de Comisie Amendamentul

(10) În afară de aceasta, în scopul de a 
garanta că Agenția își îndeplinește 
misiunile respectând rolul Comisiei de 
gestionar al programelor și în conformitate 
cu orientările elaborate de aceasta din 
urmă, ar trebui să se prevadă explicit, pe de 
o parte, faptul că Agenția este gestionată de 
către un Director Executiv aflat sub 
conducerea consiliului de administrație, în 
conformitate cu orientările elaborate de 
Comisie pentru Agenție, iar pe de altă 
parte, faptul că reprezentantul Comisiei în 
consiliul de administrație al Agenției 
dispune de jumătate din voturi.

(10) În afară de aceasta, în scopul de a 
garanta că Agenția își îndeplinește sarcinile 
respectând rolul Comisiei de gestionar al 
programelor și în conformitate cu 
orientările elaborate de aceasta din urmă, ar 
trebui să se prevadă explicit, pe de o parte, 
faptul că Agenția este gestionată de către 
un director executiv aflat sub conducerea 
consiliului de administrație, în 
conformitate cu orientările elaborate de 
Comisie pentru Agenție, iar pe de altă 
parte, faptul că reprezentantul Comisiei în 
consiliul de administrație al Agenției 
dispune de 40 % din voturi.

Or. en

Justificare

În calitatea sa de protector al intereselor Comunității, Comisia ar trebui să dețină o 
minoritate de blocare, însă 50% nu ar reprezenta un procent adecvat.

Amendamentul 17
Norbert Glante

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendamentul

(11) Este, de asemenea, necesar să se 
permită Parlamentului European să fie 
reprezentat în consiliul de administrație al 
Agenției în calitate de observator, 
Regulamentul (CE) nr. 683/2008 subliniind 
utilitatea unei colaborări strânse între 
Parlamentul European, Consiliu și 

(11) Este, de asemenea, necesar să se 
permită Parlamentului European să fie 
reprezentat în consiliul de administrație al 
Agenției în calitate de observator, 
Regulamentul (CE) nr. 683/2008 subliniind 
utilitatea unei colaborări strânse între 
Parlamentul European, Consiliu și 
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Comisie. Dată fiind preocuparea pentru o 
bună guvernanță a programelor, se 
impune și reducerea de la cinci la patru 
ani a duratei mandatului Directorului 
executiv.

Comisie. 

Or. de

Justificare

Nu există nicio legătură între buna guvernanță a programelor și reducerea mandatului 
directorului executiv. În consecință, ar trebui păstrată durata de 5 ani a mandatului.

Amendamentul 18
Angelika Niebler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1321/2004
Articolul 2 – litera aa (nouă)

Text propus de Comisie Amendamentul

(aa) sprijină Comisia în toate aspectele 
legate de siguranța programelor. În acest 
sens, Agenția este însărcinată cu 
următoarele atribuții:
(i) asigură respectarea dispozițiilor și a 
acordurilor internaționale și 
monitorizează acest aspect în mod 
corespunzător;
(ii) pune în aplicare dispozițiile relevante 
pentru schimbul, prelucrarea și stocarea 
de informații clasificate;
(iii) acordă asistență la elaborarea 
procedurilor de coordonare și consultare 
în aspecte legate de siguranță;
(iv) participă la identificarea eventualelor 
măsuri care ar putea fi luate de către 
Consiliu în cazul unei amenințări la 
adresa securității Uniunii Europene sau a 
unui stat membru rezultând din 
exploatarea sau utilizarea sistemului sau 
în cazul unei amenințări la adresa 
funcționării sistemului, în special ca 
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urmare a unei crize internaționale; 

(v) face recomandări cu privire la 
aspectele de securitate din acordurile 
internaționale legate de programele 
europene GNSS.

Or. de

Amendamentul 19
Angelika Niebler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1321/2004
Articolul 2 – litera ab (nouă)

Text propus de Comisie Amendamentul

(ab) sprijină Comisia la elaborarea 
propunerilor pentru programele europene 
GNSS ce urmează să fie prezentate 
Parlamentului European și Consiliului, 
precum și la adoptarea normelor de 
punere în aplicare;

Or. de

Amendamentul 20
Angelika Niebler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1321/2004
Articolul 2 – litera ac (nouă)

Text propus de Comisie Amendamentul

(ac) asigură certificarea corespunzătoare 
a componentelor sistemului; abilitează 
organismele de certificare competente să 
emită certificatele relevante și să 
urmărească respectarea standardelor și a 
specificațiilor tehnice aferente;
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Or. de

Amendamentul 21
Angelika Niebler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1321/2004
Articolul 2 – litera ad (nouă)

Text propus de Comisie Amendamentul

(ad) întreprinde toate activitățile de 
cercetare necesare dezvoltării și 
promovării programelor GNSS europene.

Or. de

Amendamentul 22
Angelika Niebler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1321/2004
Articolul 2 – litera ae (nouă)

Text propus de Comisie Amendamentul

(ae) acordă sprijin la dezvoltarea și 
implementarea proiectului-pilot referitor 
la serviciul public reglementat (PRS).

Or. de

Amendamentul 23
Angelika Niebler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1321/2004
Articolul 2 – alineatul 1a (nou)
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Text propus de Comisie Amendamentul

(1a) ii solicită ESA să acorde Agenției 
asistență tehnică și științifică.

Or. de

Amendamentul 24
Angelika Niebler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1321/2004
Articolul 5 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendamentul

(2). Consiliul de administrație este compus 
dintr-un reprezentant numit de fiecare stat 
membru și un reprezentant numit de 
Comisie. Durata mandatului membrilor 
consiliului de administrație este de cinci 
ani. Acest mandat poate fi reînnoit o 
singură dată. Un reprezentant al 
Parlamentului European asistă la 
ședințele consiliului de administrație în 
calitate de observator. 

(2) Consiliul de administrație este compus 
dintr-un reprezentant numit de fiecare stat 
membru, trei reprezentanți numiți de 
Parlamentul European și un reprezentant 
numit de Comisie. Niciun deputat în 
Parlamentul European nu poate fi 
membru al consiliului de administrație. 
Durata mandatului membrilor consiliului 
de administrație este de cinci ani. Acest 
mandat poate fi reînnoit o singură dată.

Or. de

Amendamentul 25
Fiona Hall

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1321/2004
Articolul 5 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendamentul

(2) Consiliul de administrație este compus 
dintr-un reprezentant numit de fiecare stat 
membru și un reprezentant numit de 

(2) Consiliul de administrație este compus 
dintr-un reprezentant numit de fiecare stat 
membru și un reprezentant numit de 
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Comisie. Durata mandatului membrilor 
consiliului de administrație este de cinci 
ani. Acest mandat poate fi reînnoit o 
singură dată. Un reprezentant al 
Parlamentului European asistă la ședințele 
consiliului de administrație în calitate de
observator.

Comisie. Durata mandatului membrilor 
consiliului de administrație este de cinci 
ani. Acest mandat poate fi reînnoit o 
singură dată. Doi reprezentanți ai al 
Parlamentului European asistă la ședințele 
consiliului de administrație în calitate de
observatori.

Or. en

Justificare

Fiind răspunzător de bugetul UE, Parlamentul trebuie să fie în permanență informat în 
detaliu cu privire la proiectul Galileo, ale cărui costuri nete se ridică la o sumă anuală de 
550 MEUR. Acest obiectiv este atins cel mai bine prin prezența personală a doi deputați la 
ședințele consiliului de administrație. Totuși, deputații nu ar trebui să dispună de drept de
vot, pentru a se evita eventualele conflicte cu responsabilitatea bugetară a acestora. 

Amendamentul 26
Fiona Hall

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1321/2004
Articolul 5 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendamentul

(7) Fiecare membru care reprezintă un stat 
membru dispune de un vot. Membrul care 
reprezintă Comisia deține un număr de 
voturi egal cu numărul total de voturi ale 
reprezentanților statelor membre. 
Directorul executiv al Agenției nu votează.

(7) Fiecare membru care reprezintă un stat 
membru dispune de un vot. Membrul care 
reprezintă Comisia deține un număr de 
voturi egal cu 40% din numărul total de 
voturi ale reprezentanților statelor membre. 
Directorul executiv al Agenției nu votează.

Or. en

Justificare

În calitatea sa de protector al intereselor Comunității, Comisia ar trebui să dețină o 
minoritate de blocare, însă 50% nu ar reprezenta un procent adecvat.
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Amendamentul 27
Norbert Glante

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 1321/2004
Articolul 7 – alineatul 1 – ultimul paragraf

Text propus de Comisie Amendamentul

Durata mandatului directorului executiv 
este de patru ani. Acest mandat poate fi 
reînnoit o singură dată pentru încă o 
perioadă de patru ani.

Durata mandatului directorului executiv 
este de cinci ani. Acest mandat poate fi 
prelungit o singură dată pentru încă o 
perioadă de patru ani.

Or. de

Justificare

Nu există niciun motiv care să justifice reducerea mandatului directorului executiv la patru 
ani.

Amendamentul 28
Vladimír Remek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 1321/2004
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

Membrii consiliului de acreditare de 
securitate a sistemelor GNSS acționează 
independent și obiectiv în interes public.

Or. cs

Justificare

Independența constituie unul din aspectele importante ale activității membrilor consiliului de 
acreditare de securitate.
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Amendamentul 29
Angelika Niebler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1321/2004
Articolul 22a (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

15a. Se inserează următorul articol:
Articolul 22a

Evaluare 
Până cel târziu în 2012, Comisia face o 
evaluare a prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește atribuțiile 
Agenției, stabilite la articolul 2, și, dacă 
este necesar, prezintă propuneri. 

Or. de


