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Módosítás 12
Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
(A jogalkotási állásfoglaláshoz csatolandó) nyilatkozat (új) 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

Az Európai Parlament nyilatkozata a 
kormányzati ellenőrzésű szolgáltatás 
(PRS) igénybevételéről
A Parlament aggodalmának ad hangot az 
arra utaló egyértelmű jelek miatt, hogy a 
védelem és a belső biztonság lesz az a 
terület, ahol messze a legtöbb PRS-
vevőkészüléket fogják használni, és hogy
nemzeti védelmi ágazatán belül az 
Egyesült Királyság és Németország 
kivételével valamennyi tagállam a PRS-
alkalmazásokat tervez. A Parlament 
sajnálatosnak tartja, hogy a Tanács és a 
Bizottság egyaránt éveken át tagadta, 
hogy a PRS-t túlnyomóan belső biztonsági 
és védelmi célokra vennék igénybe, 
azonban ez most valósággá válik.

Or. en

Módosítás 13

Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
(A jogalkotási állásfoglaláshoz csatolandó) nyilatkozat (új) 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

Az Európai Parlament nyilatkozata a 
biztonsági kormányzásról
A Parlament rámutat, hogy a biztonsági 
kormányzás kérdése továbbra sem világos
abban az esetben, ha egy ellenséges állam 
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vagy nem állami szereplő hirtelen 
megtámadná az Uniót, a tagállamokat, 
illetve a PRS-t vagy egyéb Galileo-
szolgáltatásokat igénybe vevő 
partnerországokat. Módosítani kell az 
Európai Unió biztonságát befolyásoló 
európai műholdas rádiónavigációs 
rendszer üzemeltetésének egyes 
vonatkozásairól szóló, 2004. július 12-i 
2004/552/KKBP tanácsi együttes fellépést1

annak érdekében, hogy további 
részletekkel szolgáljunk azzal a kérdéssel 
kapcsolatban, hogy vajon a külügyi és 
biztonságpolitikai 
főképviselőnek/bizottsági alelnöknek 
közvetlen fenyegetés esetén van-e joga 
további konzultáció nélkül megszakítani 
vagy jelentősen módosítani a szolgáltatást.
1 HL L 246., 2004.7.20., 30. o.

Or. en

Módosítás 14
Norbert Glante

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Közlekedési Tanács 2006. október 
12-i ülésén elfogadott 
végkövetkeztetéseiben felkérte a 
Bizottságot, hogy – a már lezajlott 
előkészítő munkára építve – aktívan 
folytassa a PRS-hozzáféréssel kapcsolatos 
politika kidolgozását, főként azért, hogy a 
tagállamok számára meg lehessen 
határozni a felhasználói csoportok 
szervezésének és kezelésének feltételeit; a 
Bizottság arra vonatkozóan is felkérést 
kapott, hogy javaslatait a megszabott 
időpontban juttassa el a Tanácshoz, hogy 
az megvitathassa és jóváhagyhassa e 
javaslatokat. A fent említett 
végkövetkeztetésekben a Közlekedési 

(2) A Közlekedési Tanács 2006. október 
12-i ülésén elfogadott 
végkövetkeztetéseiben felkérte a 
Bizottságot, hogy – a már lezajlott 
előkészítő munkára építve – aktívan 
folytassa a PRS-hozzáféréssel kapcsolatos 
politika kidolgozását, főként azért, hogy a 
tagállamok számára meg lehessen 
határozni a felhasználói csoportok 
szervezésének és kezelésének feltételeit; a 
Bizottság arra vonatkozóan is felkérést 
kapott, hogy javaslatait a megszabott 
időpontban juttassa el a Tanácshoz, hogy 
az megvitathassa és jóváhagyhassa e 
javaslatokat. A tagállamok szabadon 
döntenek a PRS igénybevételéről. E
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Tanács emlékeztetőül azt is megemlíti, 
hogy a tagállamok szabadon dönthetnek, 
igénybe kívánják-e venni a PRS-t, 
valamint hogy e szolgáltatás 
felhasználásának összköltségét a 
felhasználók nem kereskedelmi alapon 
viselik majd.

szolgáltatás igénybevételének költségeit a
résztvevők a használatba vett PRS-
vevőkészülékek számától függően nem 
kereskedelmi alapon viselik.

Or. de

Indokolás

Nem a felhasználóknak, hanem a résztvevőknek kell a PRS költségeit viselniük. A 
módosítással lehetőség nyílik arra, hogy a PRS-vevőkészüléken felüli költségek a résztvevőkre
áthárításra kerülhessenek.

Módosítás 15

Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A PRS által kínált szolgáltatások 
fontos szerepet tölthetnek be a különböző 
fegyverrendszerek tekintetében, 
különösen, különösen ha a navigációról 
és az irányításról van szó, ezért fontos, 
hogy a Bizottság, a Tanács, az Európai 
Külügyi Szolgálat és a tagállamok az 
1967-es világűregyezménnyel 
összhangban járjanak el, valamint a 
tagállamok és az Európai Külügyi 
Szolgálat fokozzák a nemzetközi jogi keret 
lehetséges felülvizsgálatára vagy – másik 
megoldásként – egy új egyezmény 
létrehozására irányuló erőfeszítéseiket 
annak érdekében, hogy figyelembe vegyék 
az 1960 óta lezajlott technológiai 
előrehaladást és valóban gátat vessenek az 
űrfegyverkezési versenynek.
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Or. en

Módosítás 16
Edit Herczog

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A PRS az európai navigációs 
műholdrendszerek különböző 
szolgáltatásai közül a legvédettebb és 
politikai, illetve stratégiai szempontból a 
legkényesebb. Még a legsúlyosabb 
válsághelyzetekben is biztosítania kell a 
használatra jogosultak számára a 
szolgáltatás folyamatosságát. A 
szolgáltatás használata során a biztonsági 
szabályok megsértése nemcsak az érintett 
felhasználóra nézve jár 
következményekkel, hanem potenciálisan 
kihat más felhasználókra is. A PRS 
használata és igazgatása ezért a tagállamok 
közös felelőssége, az Európai Unió és saját 
biztonságuk érdekében. A fentiek miatt a 
PRS-hozzáférést szigorúan csak bizonyos 
felhasználó-kategóriákra kell korlátozni, és 
azokat állandóan ellenőrizni kell.

(4) A PRS az európai navigációs 
műholdrendszerek különböző 
szolgáltatásai közül a legvédettebb és 
politikai, illetve stratégiai szempontból a 
legkényesebb, és ezért alapvető fontosságú 
az olyan szolgáltatások tekintetében, ahol 
elengedhetetlen a nagyfokú pontosság és 
a teljes megbízhatóság. Még a 
legsúlyosabb válsághelyzetekben is 
biztosítania kell a használatra jogosultak 
számára a szolgáltatás folyamatosságát. A 
szolgáltatás használata során a biztonsági 
szabályok megsértése nemcsak az érintett 
felhasználóra nézve jár 
következményekkel, hanem potenciálisan 
kihat más felhasználókra is. A PRS 
használata és igazgatása ezért a tagállamok 
közös felelőssége, az Európai Unió és saját 
biztonságuk érdekében. A fentiek miatt a 
PRS-hozzáférést szigorúan csak bizonyos 
felhasználó-kategóriákra kell korlátozni, és 
azokat állandóan ellenőrizni kell.

Or. en

Módosítás 17
Ioan Enciu

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A PRS az európai navigációs 
műholdrendszerek különböző 

(4) A PRS az európai navigációs 
műholdrendszerek különböző 
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szolgáltatásai közül a legvédettebb és 
politikai, illetve stratégiai szempontból a 
legkényesebb. Még a legsúlyosabb 
válsághelyzetekben is biztosítania kell a 
használatra jogosultak számára a 
szolgáltatás folyamatosságát. A 
szolgáltatás használata során a biztonsági 
szabályok megsértése nemcsak az érintett 
felhasználóra nézve jár 
következményekkel, hanem potenciálisan 
kihat más felhasználókra is. A PRS 
használata és igazgatása ezért a tagállamok 
közös felelőssége, az Európai Unió és saját 
biztonságuk érdekében. A fentiek miatt a 
PRS-hozzáférést szigorúan csak bizonyos 
felhasználó-kategóriákra kell korlátozni, és 
azokat állandóan ellenőrizni kell.

szolgáltatásai közül a legvédettebb és 
politikai, illetve stratégiai szempontból a 
legkényesebb. Még a legsúlyosabb 
válsághelyzetekben is biztosítania kell a 
használatra jogosultak számára a 
szolgáltatás folyamatosságát. A 
szolgáltatás használata során a biztonsági 
szabályok megsértése nemcsak az érintett 
felhasználóra nézve jár 
következményekkel, hanem potenciálisan 
kihat más felhasználókra is. A PRS 
használata és igazgatása ezért a tagállamok 
közös felelőssége, az Európai Unió és saját 
biztonságuk érdekében. A fentiek miatt a 
PRS-hozzáférést szigorúan csak bizonyos 
olyan felhasználó-kategóriákra kell 
korlátozni, amelyek állandó ellenőrzés és 
biztonsági átvilágítás alatt állnak.

Or. en

Módosítás 18

Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Unió alapját az alapvető jogok
tiszteletben tartása képezi, és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke
határozottan elismeri különösen a 
magánélethez és a személyes adatok 
védelméhez való alapvető jogot. E 
tekintetben a nemzeti felügyeleti 
hatóságokat és a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 által létrehozott, a 
személyesadat-feldolgozás 
vonatkozásában az egyének védelmével 
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foglalkozó munkacsoportot be kell vonni e 
határozat végrehajtásába annak 
biztosítása érdekében, hogy a személyes 
adatok PRS keretében való felhasználása 
ne sértse az állampolgárok chartában 
foglalt alapvető jogait.
1 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

Or. en

Módosítás 19
Edit Herczog

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezenfelül, annak támogatása 
érdekében, hogy a műhold-navigáció terén 
működő, védett kormányzati 
alkalmazásoknál világszerte teret nyerjen 
az európai technológia használata, meg kell 
határozni azokat a feltételeket, amelyek 
között bizonyos harmadik országok és 
nemzetközi szervezetek hozzáférhetnek a 
PRS-hez, lévén hogy a biztonsági 
követelmények tiszteletben tartása minden 
esetben elsőrendű fontosságú.

(7) Ezenfelül, annak támogatása 
érdekében, hogy a műhold-navigáció terén 
működő, védett kormányzati 
alkalmazásoknál világszerte teret nyerjen 
az európai technológia használata, a közös 
biztonsági és védelmi 
minimumelőírásokkal együtt meg kell 
határozni azokat a konkrét feltételeket, 
amelyek között bizonyos harmadik 
országok és nemzetközi szervezetek 
hozzáférhetnek a PRS-hez, lévén hogy a 
biztonsági követelmények tiszteletben 
tartása minden esetben elsőrendű 
fontosságú.

Or. en

Módosítás 20
Ioan Enciu

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezenfelül, annak támogatása (7) Ezenfelül, annak támogatása 
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érdekében, hogy a műhold-navigáció terén 
működő, védett kormányzati 
alkalmazásoknál világszerte teret nyerjen 
az európai technológia használata, meg kell 
határozni azokat a feltételeket, amelyek 
között bizonyos harmadik országok és 
nemzetközi szervezetek hozzáférhetnek a 
PRS-hez, lévén hogy a biztonsági 
követelmények tiszteletben tartása minden 
esetben elsőrendű fontosságú.

érdekében, hogy a műhold-navigáció terén 
működő, védett kormányzati 
alkalmazásoknál világszerte teret nyerjen 
az európai technológia használata, meg kell 
határozni azokat a feltételeket, amelyek 
között bizonyos harmadik országok és 
nemzetközi szervezetek hozzáférhetnek a 
PRS-hez, lévén hogy a biztonsági 
követelmények tiszteletben tartásának 
mindenkor kötelezőnek kell lennie.

Or. en

Módosítás 21
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A vevőkészülékek előállítását és 
biztonságát illetően a biztonsági 
rendelkezések előírják, hogy e feladat csak 
PRS-t igénybe vevő tagállamra vagy olyan 
vállalatokra bízható, amelyek PRS-t 
igénybe vevő tagállam területén működnek. 
Ezenfelül a vevőkészülékeket előállító 
entitásnak előzetesen megfelelő 
felhatalmazást kell kapnia az xxx/2010 
rendeletben létrehozott Európai GNSS 
Ügynökségtől, és be kell tartania az 
említett hatóságon belül létrehozott 
akkreditációs hatóság által meghatározott 
szabályokat. A felelős PRS-hatóság 
feladata, hogy folyamatosan ellenőrizze 
mind az akkreditációs hatóságtól eredő 
akkreditációs normák, mind a közös 
minimális normákból fakadó különleges 
technikai követelmények teljesülését.

(13) A vevőkészülékek előállítását és 
biztonságát illetően a biztonsági 
rendelkezések előírják, hogy e feladat 
jelenleg csak illetékes PRS-hatóságot már 
kijelölt tagállamra vagy olyan vállalatokra 
bízható, amelyek illetékes PRS-hatóságot 
már kijelölt tagállam területén működnek. 
Ezenfelül a vevőkészülékeket előállító 
entitásnak előzetesen megfelelő 
felhatalmazást kell kapnia az xxx/2010 
rendeletben létrehozott Európai GNSS 
Ügynökségtől, és be kell tartania az 
említett hatóságon belül létrehozott 
akkreditációs hatóság által meghatározott 
szabályokat. A felelős PRS-hatóság 
feladata, hogy folyamatosan ellenőrizze 
mind az akkreditációs hatóságtól eredő 
akkreditációs normák, mind a közös 
minimális normákból fakadó különleges 
technikai követelmények teljesülését. A 
Bizottságnak mérlegelnie kell, hogy a 
jövőben a viszonosság garanciájával a 
harmadik országok felhatalmazással 
rendelkező vállalatai számára is 
engedélyezni kell-e a PRS-vevőkészülékek 
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gyártásában való részvételt. Ebben az 
esetben megfelelő biztonsági 
megállapodásokat kell kötni, amelyben 
meghatározzák az ilyen felhatalmazásra 
vonatkozó feltételeket a közös 
minimumelőírásoknak való megfelelés 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 22
Philippe Lamberts

Határozatra irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Mivel a PRS 2014-2015 előtt nem 
lesz elérhető és mivel a Bizottságnak az 
európai műholdas rádiónavigációs 
programok félidős felülvizsgálatáról szóló, 
2011. január 18-i jelentésében 
meghatározottak értelmében ennek 
ellenére be kell indítania kísérleti 
projekteket az e határozatban előirányzott 
eljárások és mechanizmusok értékelése és 
jóváhagyása céljából, ezt a határozatot 
előre láthatólag felül kell majd vizsgálni a 
kísérleti projekt eredményeinek és a PRS 
nyújtásával kapcsolatos egyéb 
fejlemények figyelembevétele érdekében.

Or. en

Módosítás 23
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E határozat meghatározza azokat a E határozat meghatározza azokat a 
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részletes szabályokat, amelyek alapján az 
államok, a Tanács, a Bizottság, az uniós 
ügynökségek és a nemzetközi szervezetek 
hozzáférhetnek a Galileo program 
keretében megvalósuló globális navigációs 
műholdrendszer (GNSS) által biztosított 
„kormányzati ellenőrzésű 
szolgáltatásokhoz” (a továbbiakban: PRS).

részletes szabályokat, amelyek alapján az 
államok, a Tanács, a Bizottság, az uniós 
ügynökségek és a nemzetközi szervezetek 
hozzáférhetnek a Galileo program – amely 
egy civil felügyelet alatt álló civil rendszer, 
vagyis azt civil követelményeken alapuló 
civil normákkal összhangban és az 
európai intézmények ellenőrzése alatt 
hozták létre – keretében megvalósuló 
globális navigációs műholdrendszer 
(GNSS) által biztosított „kormányzati 
ellenőrzésű szolgáltatásokhoz” (a 
továbbiakban: PRS).

Or. en

Módosítás 24

Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Tanács és a Bizottság határoz azon 
tisztviselőik kategóriáiról, akik – a 6. cikk 
(6) bekezdésében említett minimális 
technikai normáknak megfelelően –
felhatalmazást kapnak PRS-vevőkészülék 
birtoklására vagy használatára. A PRS-t 
igénybe vevő tagállamok szabadon 
dönthetnek arról, hogy a területükön élő 
természetes személyek és az ott székhellyel 
rendelkező jogi személyek mely kategóriáit 
hatalmazzák fel PRS-vevőkészülék 
birtoklására vagy használatára, dönthetnek 
továbbá a felhasználás jellegéről, a 6. cikk 
(6) bekezdésében említett közös minimális 
normáknak megfelelően. A felhasználás 
lehet biztonsági jellegű is.

(5) A Tanács és a Bizottság határoz azon 
tisztviselőik kategóriáiról, akik – a 6. cikk 
(6) bekezdésében említett minimális 
technikai normáknak megfelelően és az 
uniós polgárok magánélethez és 
adatvédelemhez való alapvető jogával 
összhangban – felhatalmazást kapnak 
PRS-vevőkészülék birtoklására vagy 
használatára. A PRS-t igénybe vevő 
tagállamok szabadon dönthetnek arról, 
hogy a területükön élő természetes 
személyek és az ott székhellyel rendelkező 
jogi személyek mely kategóriáit 
hatalmazzák fel PRS-vevőkészülék 
birtoklására vagy használatára, dönthetnek 
továbbá a felhasználás jellegéről, a 6. cikk 
(6) bekezdésében említett közös minimális 
normáknak megfelelően és az uniós 
polgárok magánélethez és adatvédelemhez 
való alapvető jogával összhangban. A 
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felhasználás lehet biztonsági jellegű is.

Or. en

Módosítás 25

Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 7 bekezdés – 1 a francia bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az adott harmadik ország vagy 
nemzetközi szervezet tiszteletben tartja a 
katonai technológia és felszerelések 
kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös 
szabályok meghatározásáról szóló, 2008. 
december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi 
közös álláspont1 2. cikkében foglalt mind 
a nyolc kritériumot; és
1 HL L 335., 2008.12.13., 99. o.

Or. en

Módosítás 26

Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 7 bekezdés – 2 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az Unió és az adott harmadik ország vagy 
nemzetközi szervezet között az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 218. 
cikkében előírt eljárás szerint megkötött 
megállapodás van érvényben, amely 
meghatározza a PRS-használat feltételeit és 
részletes szabályait e harmadik ország vagy 

– az Unió és az adott harmadik ország vagy 
nemzetközi szervezet között az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 218. 
cikkében előírt eljárás szerint, az Európai 
Parlament egyetértésével megkötött 
megállapodás van érvényben, amely 
meghatározza a PRS-használat feltételeit és 
részletes szabályait e harmadik ország vagy 
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nemzetközi szervezet számára. nemzetközi szervezet számára,.

Or. en

Módosítás 27
Norbert Glante

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Bizottság felhatalmazáson alapuló 
aktusok révén, a 12., 13. és 14. cikknek 
megfelelően meghatározza a PRS-szel
kapcsolatos minősített adatok védelmére 
vonatkozó szabályokat, főként azokra az 
esetekre vonatkozóan, amikor egy 
természetes vagy jogi személynek egy 
adott funkció vagy feladat ellátásához 
minősített adathoz való hozzáférésre van 
szüksége. Minden tagállam értesíti a 
Bizottságot az e bekezdés végrehajtása 
céljából általa elfogadott különös 
rendelkezésekről.

(2) Bizottság felhatalmazáson alapuló 
aktusok révén, a 12., 13. és 14. cikknek 
megfelelően meghatározza a PRS-szel 
kapcsolatos minősített adatok védelmére 
vonatkozó szabályokat, főként azokra az 
esetekre vonatkozóan, amikor egy 
természetes vagy jogi személynek egy 
adott funkció vagy feladat ellátásához 
minősített adathoz való hozzáférésre van 
szüksége. Minden tagállam értesíti a 
Bizottságot az e bekezdés végrehajtása 
céljából általa elfogadott különös 
rendelkezésekről, amelyeknek legalább 
ugyanolyan szintű védelmet kell 
biztosítaniuk, mint amilyet a Bizottság 
biztonsági szabályzata1 és a Tanács 
biztonsági szabályzata2 biztosít.
1 Az eljárási szabályzatának módosításáról
szóló, 2001. november 29-i 2001/844/EK, 
ESZAK, Euratom bizottsági határozat 
melléklete (HL L 317., 2001.12.3., 1. o.).
2 A Tanács biztonsági szabályzatának 
elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 
2001/264/EK tanácsi határozat melléklete 
(HL L 101., 2001.4.11., 1. o.).

Or. de

Indokolás

Ezen új módosítási javaslat a PRS keretében felmerült információk tekintetében jobb védelmet 
biztosít.
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Módosítás 28

Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
4 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Az alapvető jogok védelme

(1) A Bizottság és a tagállamok a PRS 
igénybevétele tekintetében garantálják az 
állampolgárok magánéletének és 
személyes adatainak védelmét.
(2) A tagállamoknak és a Bizottságnak a 
nemzeti felügyeleti hatóságok és a
95/46/EK irányelv 29. cikkével létrehozott, 
a személyesadat-feldolgozás 
vonatkozásában az egyének védelmével 
foglalkozó munkacsoport bevonásával 
létre kell hozniuk a magánélethez és az 
adatvédelemhez való jog védelmének a 
PRS-alkalmazások igénybevétele 
keretében történő értékelésére szolgáló 
rendszert, amelyet az Európai Unió 
Alapjogi Ügynökségének figyelemmel kell 
kísérnie.

Or. en

Módosítás 29
Edit Herczog

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok által kijelölt, felelős PRS-
hatóság feladata, hogy ellássa az adott 
tagállam területén élő természetes 

(2) A tagállamok által kijelölt, felelős PRS-
hatóság feladata, hogy ellássa az adott 
tagállam területén élő természetes 
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személyek, illetve az ott székhellyel 
rendelkező jogi személyek esetében a PRS-
vevőkészülékek előállításával, 
birtoklásával és használatával kapcsolatos 
igazgatási és ellenőrzési feladatokat.

személyek, illetve az ott székhellyel 
rendelkező jogi személyek esetében a PRS-
vevőkészülékek előállításával, 
birtoklásával és használatával kapcsolatos 
igazgatási és ellenőrzési feladatokat, 
egyidejűleg biztosítva a közös biztonsági 
és védelmi minimumelőírások betartását.

Or. en

Módosítás 30
Norbert Glante

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A PRS-használatra jogosult felek
kijelölhetik felelős PRS-hatóságnak az 
Európai GNSS Ügynökséget, mint a 
683/2008/EK rendelet 16. cikke a) 
pontjának ii. bekezdésében említett 
biztonsági központ (a továbbiakban: 
biztonsági központ) működtetőjét.

(4) A PRS-résztvevők kijelölhetik felelős 
PRS-hatóságnak az Európai GNSS 
Ügynökséget, mint a 683/2008/EK rendelet 
16. cikke a) pontjának ii. alpontjában
említett biztonsági központ (a 
továbbiakban: biztonsági központ) 
működtetőjét. Az ezzel kapcsolatban 
felmerült költségeket az érintett PRS-
résztvevő viseli.

Or. de

Indokolás

A résztvevőknek maguknak kell viselniük az azzal kapcsolatban felmerülő költségeket, ha az 
Európai GNSS Ügynökséghez fordulnak ahelyett, hogy saját PRS-hatóságot jelölnének ki.

Módosítás 31

Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A PRS-vevőkészülékek birtokosait és 
felhasználóit az illetékes felelős PRS-
hatóság felhasználói kategóriákba 
csoportosítja. A felelős PRS-hatóság 
minden felhasználói kategóriára 
vonatkozóan meghatározza a PRS-
hozzáférési jogokat.

(5) A PRS-vevőkészülékek birtokosait és 
felhasználóit az illetékes felelős PRS-
hatóság felhasználói kategóriákba 
csoportosítja. A felelős PRS-hatóság
biztosítja, hogy a PRS tervezett 
igénybevétele megfelel a magánélethez és 
az adatvédelemhez való jogot garantáló
elveknek és szabályoknak. A felelős PRS-
hatóság minden felhasználói kategóriára 
vonatkozóan meghatározza a PRS-
hozzáférési jogokat.

Or. en

Módosítás 32
Philippe Lamberts

Határozatra irányuló javaslat
14 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk

Felülvizsgálat és jelentéstétel
A Bizottság az illetékes PRS-hatóságokkal 
és a tagállamokkal együtt végrehajtott 
kísérleti projektek terén szerzett 
tapasztalatokra figyelemmel legkésőbb 
2014. december 31-ig jelentést nyújt be az 
Európai Parlament és a Tanács részére a 
PRS-hez való hozzáférés tekintetében 
bevezetett szabályok kielégítő működéséről 
és megfelelőségéről, és szükség esetén 
javaslatokat nyújt be a határozat 
megfelelő módosítására.

Or. en

Módosítás 33
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Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont – a a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) a nemzeti és uniós felügyeleti 
hatóságokkal együttműködve annak 
biztosítása, hogy a PRS alkalmazásainál 
és a PRS-felhasználók általi 
igénybevételnél tiszteletben tartják a 
magánélethez és az adatvédelemhez való 
jogot;

Or. en

Módosítás 34
Ioan Enciu

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 5 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Minden felelős PRS-hatóság 
folyamatosan tájékoztatja a biztonsági 
központot a hatáskörébe tartozó 
felhasználói kategóriákról, valamint az 
egyes kategóriákhoz tartozó biztonsági 
modulokról.

5. Minden felelős PRS-hatóság 
folyamatosan tájékoztatja a biztonsági 
központot a hatáskörébe tartozó 
felhasználói kategóriákról, valamint az 
egyes kategóriákhoz tartozó biztonsági 
modulokról. Ezenfelül minden PRS-
hatóságnak továbbra is készenlétben kell
állnia a PRS-rendszert fenyegető minden 
lehetséges vagy közvetlen fenyegetés 
esetére.

Or. en


