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Pozměňovací návrh 12
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh legislativního usnesení
Prohlášení (které se připojí k legislativnímu usnesení) (nové) 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

Prohlášení Evropského parlamentu o 
používání veřejné regulované služby 
(PRS)
Parlament je znepokojen jasnými 
náznaky, že odvětvími využívajícími 
daleko největší objem přijímačů PRS bude 
obrana a vnitřní bezpečnost a že s 
výjimkou Spojeného království a Německa 
plánují všechny členské státy používání 
PRS v rámci své národní obrany. 
Parlament vyjadřuje politování nad tím, 
že převaha používání PRS pro účely 
vnitřní bezpečnosti a obrany, kterou Rada 
i Komise mnoho let popíraly, se však nyní 
stává skutečností.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh legislativního usnesení
Prohlášení (které se připojí k legislativnímu usnesení) (nové) 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

Prohlášení Evropského parlamentu o 
řízení bezpečnosti
Parlament konstatuje, že řízení 
bezpečnosti zůstává nejasné v případě 
bezprostředního útoku nepřátelského 
státu nebo nestátního subjektu proti Unii, 
členskému státu nebo partnerským zemím 
používajícím PRS nebo jiné služby 
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systému Galileo. Společná akce Rady 
2004/552/SZBP ze dne 12. července 2004 
o aspektech provozu evropského 
družicového navigačního systému 
majících dopad na bezpečnost Evropské 
unie1 musí být upravena s cílem 
poskytnout více informací k otázce, zda 
vysoký představitel pro zahraniční 
záležitosti a bezpečnostní politiku / 
místopředseda Evropské komise má v 
případě bezprostředního ohrožení právo 
služby přerušit nebo podstatně upravit bez 
další konzultace.
1 Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 30.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Norbert Glante

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Ve svých závěrech, které přijala na 
svém zasedání dne 12. října 2006, požádala 
Rada ve složení pro dopravu Komisi, aby 
aktivně pokračovala v práci na vypracování 
politiky přístupu k PRS, aby bylo 
především možné definovat podmínky, za 
kterých budou členské státy organizovat 
a řídit své skupiny uživatelů, a to na 
základě již dokončených přípravných prací, 
a aby předložila ve vhodnou dobu své 
návrhy, aby je Rada mohla projednat 
a schválit. V těchto závěrech Rada ve 
složení pro dopravu připomněla, že
používání PRS členskými státy by bylo
volitelné a že veškeré provozní náklady 
této služby by hradili uživatelé na 
nekomerční bázi.

(2) Ve svých závěrech, které přijala na 
svém zasedání dne 12. října 2006, požádala 
Rada ve složení pro dopravu Komisi, aby 
aktivně pokračovala v práci na vypracování 
politiky přístupu k PRS, aby bylo 
především možné definovat podmínky, za 
kterých budou členské státy organizovat 
a řídit své skupiny uživatelů, a to na 
základě již dokončených přípravných prací, 
a aby předložila ve vhodnou dobu své 
návrhy, aby je Rada mohla projednat 
a schválit. Používání PRS členskými státy 
by mělo být volitelné. Provozní náklady 
této služby by měly být hrazeny účastníky 
v závislosti na počtu použitých přijímačů 
PRS na nekomerční bázi.

Or. de
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Odůvodnění

Provozní náklady na PRS nemají hradit uživatelé, ale účastníci. Doplnění otevírá možnost 
přesunout náklady na přijímače PRS na účastníky.

Pozměňovací návrh 15

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Služby nabízené PRS by mohly hrát u 
různých zbraňových systémů důležitou 
roli, zejména pokud jde o navigaci a 
navádění, a je proto důležité, aby Komise, 
Rada, Evropský útvar pro vnější činnost a 
členské státy jednaly v souladu 
se Smlouvou o kosmickém prostoru z roku 
1967 a aby členské státy a Evropská 
služba pro vnější činnost zvýšily své úsilí, 
pokud jde o případnou revizi 
mezinárodního právního rámce nebo 
eventuálně o dosažení nové smlouvy, 
která by zohlednila technický pokrok od 
60. let a účinně zabraňovala závodům ve 
zbrojení ve vesmíru.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) PRS je z různých služeb nabízených 
evropskými systémy družicové navigace 
službou, která je zároveň nejvíce 

(4) PRS je z různých služeb nabízených 
evropskými systémy družicové navigace 
službou, která je zároveň nejvíce 
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zabezpečená a nejvíce citlivá. Musí 
odběratelům zajišťovat nepřetržitost služby 
i v nejvážnějších krizových situacích. 
Důsledky porušení bezpečnostních pravidel 
při používání této služby nejsou omezeny 
na příslušného uživatele, ale potenciálně se 
vztahují i na jiné uživatele. Používání a 
řízení PRS tak spadají do společné 
odpovědnosti členských států za 
bezpečnost Evropské unie i za jejich 
vlastní bezpečnost. V tomto kontextu musí 
být přístup k PRS jasně omezený na určité 
kategorie uživatelů, kteří jsou pod stálou 
kontrolou.

zabezpečená a nejvíce citlivá, a proto je 
velmi důležitá pro služby, u nichž musí být
zajištěna vysoká přesnost a naprostá 
spolehlivost.  Musí odběratelům zajišťovat 
nepřetržitost služby i v nejvážnějších 
krizových situacích. Důsledky porušení 
bezpečnostních pravidel při používání této 
služby nejsou omezeny na příslušného 
uživatele, ale potenciálně se vztahují i na 
jiné uživatele. Používání a řízení PRS tak 
spadají do společné odpovědnosti 
členských států za bezpečnost Evropské 
unie i za jejich vlastní bezpečnost. V tomto 
kontextu musí být přístup k PRS jasně 
omezený na určité kategorie uživatelů, 
kteří jsou pod stálou kontrolou.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Ioan Enciu

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) PRS je z různých služeb nabízených 
evropskými systémy družicové navigace 
službou, která je zároveň nejvíce 
zabezpečená a nejvíce citlivá. Musí 
odběratelům zajišťovat nepřetržitost služby 
i v nejvážnějších krizových situacích. 
Důsledky porušení bezpečnostních pravidel 
při používání této služby nejsou omezeny 
na příslušného uživatele, ale potenciálně se 
vztahují i na jiné uživatele. Používání a 
řízení PRS tak spadají do společné 
odpovědnosti členských států za 
bezpečnost Evropské unie i za jejich 
vlastní bezpečnost. V tomto kontextu musí 
být přístup k PRS jasně omezený na určité 
kategorie uživatelů, kteří jsou pod stálou 
kontrolou.

(4) PRS je z různých služeb nabízených 
evropskými systémy družicové navigace 
službou, která je zároveň nejvíce 
zabezpečená a nejvíce citlivá. Musí 
odběratelům zajišťovat nepřetržitost služby 
i v nejvážnějších krizových situacích. 
Důsledky porušení bezpečnostních pravidel 
při používání této služby nejsou omezeny 
na příslušného uživatele, ale potenciálně se 
vztahují i na jiné uživatele. Používání a 
řízení PRS tak spadají do společné 
odpovědnosti členských států za 
bezpečnost Evropské unie i za jejich 
vlastní bezpečnost. V tomto kontextu musí 
být přístup k PRS jasně omezený na určité 
kategorie uživatelů, kteří jsou pod stálou 
kontrolou a podléhají bezpečnostním 
prověrkám.
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Pozměňovací návrh 18

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Unie je založena na dodržování 
základních práv a články 7 a 8 Listiny 
základních práv Evropské unie zejména 
výslovně uznávají základní právo na 
soukromí a ochranu osobních údajů. 
V tomto ohledu by vnitrostátní orgány 
dohledu a pracovní skupina pro ochranu 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů, zřízená na 
základě směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů1, měly být zapojeny 
do provádění tohoto rozhodnutí s cílem 
zajistit soulad předpokládaného použití 
osobních údajů ve službách PRS se  
základními právy občanů stanovenými v 
Listině.
1 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Dále, aby se ve světovém měřítku (7) Dále, aby se ve světovém měřítku 
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podpořilo používání evropské technologie 
pro zabezpečené vládní aplikace v oblasti 
družicové navigace, je třeba stanovit 
podmínky, za kterých mohou některé třetí 
státy a mezinárodní organizace používat 
PRS, přičemž prvořadou otázkou je 
dodržování bezpečnostních požadavků.

podpořilo používání evropské technologie 
pro zabezpečené vládní aplikace v oblasti 
družicové navigace, je třeba stanovit 
společné minimální bezpečnostní normy 
spolu s konkrétními podmínkami, za 
kterých mohou některé třetí státy a 
mezinárodní organizace používat PRS, 
přičemž prvořadou otázkou je dodržování 
bezpečnostních požadavků.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Ioan Enciu

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Dále, aby se ve světovém měřítku 
podpořilo používání evropské technologie 
pro zabezpečené vládní aplikace v oblasti 
družicové navigace, je třeba stanovit 
podmínky, za kterých mohou některé třetí 
státy a mezinárodní organizace používat 
PRS, přičemž prvořadou otázkou je
dodržování bezpečnostních požadavků.

(7) Dále, aby se ve světovém měřítku 
podpořilo používání evropské technologie 
pro zabezpečené vládní aplikace v oblasti 
družicové navigace, je třeba stanovit 
podmínky, za kterých mohou některé třetí 
státy a mezinárodní organizace používat 
PRS. Dodržování bezpečnostních 
požadavků by mělo být vždy povinné.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Co se týče výroby a zabezpečení 
přijímačů, bezpečnostní požadavky 
vyžadují, aby byl tento úkol svěřen pouze 
členskému státu, který využívá PRS nebo 
podnikům sídlícím na území členského 

(13) Co se týče výroby a zabezpečení 
přijímačů, bezpečnostní požadavky 
vyžadují, aby byl tento úkol svěřen 
v současné době pouze členskému státu, 
který ustanovil odpovědný úřad PRS, nebo 
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státu, který využívá PRS. Subjekt 
vyrábějící přijímače musí být předem řádně 
schválen evropskou agenturou GNSS, 
stanovenou nařízením (ES) č. xxx/2010 a 
musí se podrobit pravidlům definovaným 
akreditačním orgánem založeným v rámci 
této agentury. Odpovědné úřady PRS mají 
za úkol trvale kontrolovat jak dodržování 
akreditačních norem vydaných tímto 
akreditačním orgánem, tak zvláštních 
technických požadavků vyplývajících z 
minimálních společných norem.

podnikům sídlícím na území členského 
státu, který ustanovil odpovědný úřad
PRS. Subjekt vyrábějící přijímače musí být 
předem řádně schválen evropskou 
agenturou GNSS, stanovenou nařízením 
(ES) č. xxx/2010 a musí se podrobit 
pravidlům definovaným akreditačním 
orgánem založeným v rámci této agentury. 
Odpovědné úřady PRS mají za úkol trvale 
kontrolovat jak dodržování akreditačních 
norem vydaných tímto akreditačním 
orgánem, tak zvláštních technických 
požadavků vyplývajících z minimálních 
společných norem. Komise by měla 
posoudit, zda by pod podmínkou 
vzájemnosti mohly být v budoucnu 
výrobou přijímačů PRS pověřeny také 
oprávněné podniky zemí, které nejsou 
členy EU. K tomu je nutné uzavřít 
příslušné dohody o bezpečnosti 
stanovující i podmínky takového 
oprávnění, aby bylo zaručeno dodržování 
společných minimálních norem.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Philippe Lamberts

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Vzhledem k tomu, že PRS nebude k 
dispozici před rokem 2014–2015 a 
Komise, jak je uvedeno v její zprávě ze dne 
18. ledna 2011 o střednědobém přezkumu 
evropských programů družicové navigace, 
musí ještě vytvořit pilotní projekty pro 
testování a validaci postupů a 
mechanismů předpokládaných v tomto
rozhodnutí, měl by být stanoven přezkum 
tohoto rozhodnutí, aby se vyhodnotily 
výsledky pilotního projektu a další vývoj 
v poskytování PRS.
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Pozměňovací návrh 23
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutí
Článek 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí definuje podmínky, za 
kterých mohou mít státy, Rada, Komise, 
agentury Unie a mezinárodní organizace 
přístup k veřejné regulované službě (dále 
„PRS“) nabízené globálním družicovým 
navigačním systémem (GNSS) vytvořeným 
na základě programu Galileo.

Toto rozhodnutí definuje podmínky, za 
kterých mohou mít státy, Rada, Komise, 
agentury Unie a mezinárodní organizace 
přístup k veřejné regulované službě (dále 
„PRS“) nabízené globálním družicovým 
navigačním systémem (GNSS) vytvořeným 
na základě programu Galileo, což je civilní 
systém pod civilní kontrolou, tj. prováděný 
podle civilních standardů na základě 
civilních požadavků a pod kontrolou 
evropských institucí.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rada a Komise rozhodnou o kategoriích 
svých pracovníků oprávněných držet nebo 
používat přijímač PRS, v souladu s 
minimálními společnými normami 
uvedenými v čl. 6 odst. 6. Členský stát, 
který využívá PRS, samostatně rozhodne o 
kategoriích fyzických osob pobývajících na 
jeho území a právnických osob sídlících na 
jeho území, které jsou oprávněné držet 
nebo používat přijímač PRS a o použitích, 
která jsou s ním prováděna, v souladu s 

5. Rada a Komise rozhodnou o kategoriích 
svých pracovníků oprávněných držet nebo 
používat přijímač PRS, v souladu s 
minimálními společnými normami 
uvedenými v čl. 6 odst. 6 a v souladu se 
základními právy občanů EU na soukromí 
a ochranu údajů. Členský stát, který 
využívá PRS, samostatně rozhodne o 
kategoriích fyzických osob pobývajících na 
jeho území a právnických osob sídlících na 
jeho území, které jsou oprávněné držet 
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minimálními normami uvedenými v čl. 6 
odst. 6. Používání může zahrnovat použití 
spojené s bezpečností.

nebo používat přijímač PRS a o použitích, 
která jsou s ním prováděna, v souladu s 
minimálními normami uvedenými v čl. 6 
odst. 6 a v souladu se základními právy 
občanů EU na soukromí a ochranu 
údajů. Používání může zahrnovat použití 
spojené s bezpečností.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 7 – odrážka 1 a (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– třetí země nebo mezinárodní organizace 
dodržuje všech osm kritérií uvedených 
v článku 2 společného postoje Rady 
2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, 
kterým se stanoví společná pravidla pro 
kontrolu vývozu vojenských technologií 
a vojenského materiálu1 a
1 Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 7 – odrážka 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– existuje dohoda mezi Unií na jedné 
straně a touto třetí zemí nebo touto 
mezinárodní organizací na straně druhé, 

– existuje dohoda mezi Unií na jedné 
straně a touto třetí zemí nebo touto 
mezinárodní organizací na straně druhé, 
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která byla uzavřena podle postupu 
stanoveného v článku 218 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a stanovuje 
podmínky používání PRS touto třetí zemí 
nebo touto mezinárodní organizací.

která byla uzavřena podle postupu 
stanoveného v článku 218 Smlouvy o 
fungování Evropské unie se souhlasem 
Evropského parlamentu a stanovuje 
podmínky používání PRS touto třetí zemí 
nebo touto mezinárodní organizací.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Norbert Glante

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci podle článků 12, 13 a 
14 definuje pravidla pro ochranu 
utajovaných informací o PRS, především 
pravidla spojená s nutností pro fyzickou 
nebo právnickou osobu získat přístup k 
utajovaným informacím, aby mohla 
vykonávat určitou funkci nebo úkol. Každý 
členský stát oznámí Komisi zvláštní 
ustanovení, která přijme pro provedení 
tohoto odstavce.

2. Komise prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci podle článků 12, 13 a 
14 definuje pravidla pro ochranu 
utajovaných informací o PRS, především 
pravidla spojená s nutností pro fyzickou 
nebo právnickou osobu získat přístup k 
utajovaným informacím, aby mohla 
vykonávat určitou funkci nebo úkol. Každý 
členský stát oznámí Komisi zvláštní 
ustanovení, která přijme pro provedení 
tohoto odstavce, přičemž zajistí alespoň 
stejný stupeň ochrany, jako je stupeň 
ochrany, který zaručují bezpečnostní 
předpisy Komise1 a Rady2.

Rozhodnutí Komise č. 2001/844/ES, 
ESUO, Euratom ze dne 29. listopadu 
2001, kterým se mění její jednací řád (Úř. 
věst. L 317, 3.12.2001, s. 1).
Rozhodnutí Rady 2001/264/ES ze dne 
19. března 2001, kterým se přijímají 
bezpečnostní předpisy Rady (Úř. věst. 
L 101, 11.4.2001, s. 1). 

Or. de

Odůvodnění

Tento nový pozměňovací návrh lépe vystihuje ochranu utajovaných informací v rámci VAS.
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Pozměňovací návrh 28

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Článek 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Ochrana základních práv 

1. Komise a členské státy zajistí ochranu 
soukromí a osobních údajů občanů 
s ohledem na používání PRS.
2. Členské státy a Komise zřídí systém 
hodnotící ochranu práva na soukromí a 
ochranu osobních údajů při používání 
aplikací PRS, do něhož budou zapojeny 
vnitrostátní orgány dohledu a pracovní 
skupina pro ochranu fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních 
údajů zřízená na základě článku 29 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES, a tento systém bude 
monitorovat Agentura EU pro základní 
práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úkolem odpovědného úřadu PRS, 
jmenovaného určitým státem, je řídit a 
kontrolovat výrobu, držení a používání 

2. Úkolem odpovědného úřadu PRS, 
jmenovaného určitým státem, je řídit a 
kontrolovat výrobu, držení a používání 
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přijímačů PRS fyzickými osobami žijícími 
na území tohoto státu a právnickými 
osobami sídlícími na území tohoto státu.

přijímačů PRS fyzickými osobami žijícími 
na území tohoto členského státu a 
právnickými osobami sídlícími na území 
tohoto členského státu a současně zajistit 
společné minimální bezpečnostní normy.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Norbert Glante

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jakožto provozovatel bezpečnostního 
střediska uvedeného v čl. 16 písm. a) bod ii 
nařízení (ES) č. 683/2008 (dále 
„bezpečnostní středisko“) může být 
evropská agentura GNSS odběratelem PRS 
jmenována jako odpovědný úřad PRS.

4. Jakožto provozovatel bezpečnostního 
střediska uvedeného v čl. 16 písm. a) bod ii 
nařízení (ES) č. 683/2008 (dále 
„bezpečnostní středisko“) může být 
evropská agentura GNSS účastníkem PRS 
jmenována jako odpovědný úřad PRS.
Náklady s tím spojené nese daný účastník 
PRS.

Or. de

Odůvodnění

Odpovědnost za tyto náklady musí nést samotní účastníci, pokud využívají evropskou 
agenturu GNSS namísto stanovení vlastního úřadu PRS.

Pozměňovací návrh 31

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Držitelé a uživatelé přijímačů PRS jsou 
sdruženi do kategorií uživatelů 

5. Držitelé a uživatelé přijímačů PRS jsou 
sdruženi do kategorií uživatelů 
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odpovědným úřadem PRS, pod který 
spadají. Odpovědný úřad PRS určuje 
přístupová práva k PRS pro každou 
kategorii uživatelů.

odpovědným úřadem PRS, pod který 
spadají. Odpovědný úřad PRS zajistí, aby 
plánované použití PRS bylo v souladu se 
zásadami a pravidly ochrany práv na 
soukromí a ochranu údajů. Odpovědný 
úřad PRS určuje přístupová práva k PRS 
pro každou kategorii uživatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Philippe Lamberts

Návrh rozhodnutí
Článek 14 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a

Přezkum a zpráva
Nejpozději do 31. prosince 2014 Komise s 
ohledem na zkušenosti získané při 
pilotních projektech, které byly prováděny 
společně s odpovědnými úřady PRS a 
členskými státy, předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o řádném 
fungování a vhodnosti stanovených 
pravidel přístupu ke službám PRS, a 
případně navrhne příslušné změny tohoto 
rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2 – písm. a a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zajistit, aby aplikace PRS a jejich 
používání uživateli PRS bylo v souladu s 
právem na soukromí a ochranu údajů, a 
to ve spolupráci s příslušnými orgány 
dohledu jednotlivých států a EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Ioan Enciu

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každý odpovědný úřad PRS trvale 
informuje bezpečnostní středisko o 
kategoriích uživatelů, které spadají do jeho 
pravomoci a o bezpečnostních modulech 
přiřazených ke každé kategorii.

5. Každý odpovědný úřad PRS trvale 
informuje bezpečnostní středisko o 
kategoriích uživatelů, které spadají do jeho 
pravomoci a o bezpečnostních modulech 
přiřazených ke každé kategorii. Kromě 
toho by měl být každý úřad PRS neustále 
v pohotovosti pro případ jakéhokoli 
potenciálního nebo bezprostředního 
ohrožení systému PRS.

Or. en


