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Pakeitimas 12
Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Teisėkūros rezoliucijos projektas
Pareiškimas (pridedamas prie teisėkūros rezoliucijos) (naujas)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

Europos Parlamento pareiškimas dėl 
naudojimosi paslaugomis valstybinėms 
institucijoms (PVI)
Parlamentas susirūpinęs dėl to, jog yra 
aiškių nuorodų, kad gynybos ir vidaus 
saugumo sektoriuose bus akivaizdžiai 
naudojama daugiausia PVI imtuvų ir kad 
visos valstybės narės, išskyrus Jungtinę 
Karalystę ir Vokietiją, planuoja taikyti 
PVI programas savo nacionaliniuose 
gynybos sektoriuose. Parlamentas 
apgailestauja dėl to, jog ir Taryba, ir 
Komisija daugelį metų neigė, kad PVI bus 
visų pirma naudojamos vidaus saugumo 
ir gynyboms tikslams, tačiau dabar tai 
tampa realybe.

Or. en

Pakeitimas 13

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Teisėkūros rezoliucijos projektas
Pareiškimas (pridedamas prie teisėkūros rezoliucijos) (naujas)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

Europos Parlamento pareiškimas dėl 
valdymo saugumo srityje
Parlamentas pažymi, kad valdymo 
saugumo srityje klausimas lieka neaiškus 
tuo atveju, jei priešiška valstybė ar 
nevalstybinis veikėjas netikėtai užpultų 
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Sąjungą, valstybes nares arba šalis 
partneres, kurios naudojasi PVI arba 
kitomis GALILEO sistemos paslaugomis.  
2004 m. liepos 12 d. Tarybos bendrieji 
veiksmai 2004/552/BUSP dėl Europos 
palydovinės radijo navigacinės sistemos, 
turinčios įtakos Europos Sąjungos 
saugumui, veikimo aspektų1 turėtų būti iš 
dalies pakeisti siekiant išsamiau 
reglamentuoti tai, ar netikėtai kilus 
grėsmei Komisijos pirmininko 
pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis 
įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo 
politikai turi teisę vienašališkai nuspręsti 
sustabdyti paslaugos teikimą arba ženkliai 
jį pakeisti. 
1 OL L 246, 2004 7 20, p. 30.

Or. en

Pakeitimas 14
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Transporto taryba 2006 m. spalio 12 d. 
susirinkime priimtose išvadose paprašė 
Komisijos aktyviai tęsti PVI prieigos 
politikos rengimą, kad būtų galima 
nustatyti sąlygas, kuriomis valstybės narės 
organizuos ir valdys savo vartotojų grupes, 
atsižvelgiant į parengiamąjį darbą, ir atėjus 
laikui pateikti savo pasiūlymus Tarybai 
apsvarstyti ir patvirtinti. Minėtose išvadose 
Transporto taryba priminė, kad valstybės
narės pasirinktinai naudos PVI ir kad visos 
naudojimosi šia paslauga sąnaudos atiteks 
vartotojams (ne komerciniu pagrindu).

(2) Transporto taryba 2006 m. spalio 12 d. 
susirinkime priimtose išvadose paprašė 
Komisijos aktyviai tęsti PVI prieigos 
politikos rengimą, kad būtų galima 
nustatyti sąlygas, kuriomis valstybės narės 
organizuos ir valdys savo vartotojų grupes, 
atsižvelgiant į parengiamąjį darbą, ir atėjus 
laikui pateikti savo pasiūlymus Tarybai 
apsvarstyti ir patvirtinti. Valstybės narės 
turėtų pasirinktinai naudoti PVI.
Naudojimosi šia paslauga sąnaudas turėtų 
padengti dalyviai (ne komerciniu 
pagrindu), atsižvelgiant į naudojamų PVI 
imtuvų skaičių.

Or. de
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Pagrindimas

Naudojimosi PVI paslauga sąnaudos turi atitekti ne vartotojams, o dalyviams. Atsižvelgiant į 
šį papildymą, numatoma galimybė, kad su PVI imtuvais susijusios sąnaudos bus perkeltos 
dalyviams. 

Pakeitimas 15

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Pagal PVI sistemą teikiamos 
paslaugos gali būti reikšmingos įvairiomis 
ginklų sistemoms, ypač kalbant apie 
navigaciją ir orientavimą, taigi svarbu, 
kad Komisija, Taryba, Europos išorės 
veiksmų tarnyba ir valstybės narės 
laikytųsi 1967 m. Kosminės erdvės 
sutarties ir kad valstybės narės ir Europos 
išorės veiksmų tarnyba dėtų daugiau 
pastangų siekdamos galimos tarptautinių 
teisės aktų peržiūros arba, kaip 
alternatyvos, naujos sutarties, kurioje 
būtų atsižvelgiama į technologijų 
pažangą, padarytą nuo septintojo 
dešimtmečio, ir veiksmingai užkertamas 
kelias ginklavimosi varžyboms kosmose.

Or. en

Pakeitimas 16
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Iš visų Europos palydovinės (4) Iš visų Europos palydovinės 
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navigacijos sistemos paslaugų PVI yra 
labiausiai apsaugota ir pati 
konfidencialiausia. Užsakovų labui būtina 
užtikrinti šios paslaugos tiekimą net ir 
sudėtingiausiomis krizės sąlygomis. 
Saugumo taisyklių pažeidimas naudojantis
šia paslauga gali turėti pasekmių ne tik 
susijusiam vartotojui, bet ir kitiems 
vartotojams. Siekiant užtikrinti Europos 
Sąjungos ir valstybių narių saugumą už 
PVI naudojimą ir valdymą bendrai 
atsakingos valstybės narės. Į tai 
atsižvelgiant PVI prieiga turi būti griežtai 
ribojama tam tikrų kategorijų vartotojams, 
kurie yra nuolatos stebimi.

navigacijos sistemos paslaugų PVI yra 
labiausiai apsaugota ir pati 
konfidencialiausia, taigi nepaprastai 
svarbi paslaugoms, kurias teikiant turi 
būti užtikrintas didelis tikslumas ir 
visiškas patikimumas. Užsakovų labui 
būtina užtikrinti šios paslaugos tiekimą net 
ir sudėtingiausiomis krizės sąlygomis. 
Saugumo taisyklių pažeidimas naudojantis 
šia paslauga gali turėti pasekmių ne tik 
susijusiam vartotojui, bet ir kitiems 
vartotojams. Siekiant užtikrinti Europos 
Sąjungos ir valstybių narių saugumą už 
PVI naudojimą ir valdymą bendrai 
atsakingos valstybės narės. Į tai 
atsižvelgiant PVI prieiga turi būti griežtai 
ribojama tam tikrų kategorijų vartotojams, 
kurie yra nuolatos stebimi.

Or. en

Pakeitimas 17
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Iš visų Europos palydovinės 
navigacijos sistemos paslaugų PVI yra 
labiausiai apsaugota ir pati 
konfidencialiausia. Užsakovų labui būtina 
užtikrinti šios paslaugos tiekimą net ir 
sudėtingiausiomis krizės sąlygomis. 
Saugumo taisyklių pažeidimas naudojantis 
šia paslauga gali turėti pasekmių ne tik 
susijusiam vartotojui, bet ir kitiems 
vartotojams. Siekiant užtikrinti Europos 
Sąjungos ir valstybių narių saugumą už 
PVI naudojimą ir valdymą bendrai 
atsakingos valstybės narės. Į tai 
atsižvelgiant PVI prieiga turi būti griežtai 
ribojama tam tikrų kategorijų vartotojams, 
kurie yra nuolatos stebimi.

(4) Iš visų Europos palydovinės 
navigacijos sistemos paslaugų PVI yra 
labiausiai apsaugota ir pati 
konfidencialiausia. Užsakovų labui būtina 
užtikrinti šios paslaugos tiekimą net ir 
sudėtingiausiomis krizės sąlygomis. 
Saugumo taisyklių pažeidimas naudojantis 
šia paslauga gali turėti pasekmių ne tik 
susijusiam vartotojui, bet ir kitiems 
vartotojams. Siekiant užtikrinti Europos 
Sąjungos ir valstybių narių saugumą už 
PVI naudojimą ir valdymą bendrai 
atsakingos valstybės narės. Į tai 
atsižvelgiant PVI prieiga turi būti griežtai 
ribojama tam tikrų kategorijų vartotojams, 
kurie yra nuolatos stebimi ir tikrinami 
saugumo atžvilgiu.
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Or. en

Pakeitimas 18

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Sąjunga grindžiama pagarbos 
pagrindinėms teisėms ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 
8 straipsnių nuostatų laikymosi 
principais, visų pirma aiškiai pripažįsta 
pagrindinę teisę į privatumą ir asmens 
duomenų apsaugą. Taigi nacionalinės 
priežiūros institucijos ir Darbo grupė 
asmenų apsaugai tvarkant asmens 
duomenis, įsteigta pagal 1995 m. spalio 
24 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą Nr. 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo1 turėtų 
dalyvauti įgyvendinant šį sprendimą, kad 
būtų užtikrinta, jog teikiant su PVI 
susijusias paslaugas numatyta asmens 
duomenų naudojimo paskirtis atitiktų 
Chartijoje įtvirtintas pagrindines piliečių 
teises.
1 OL L 281, 1995 11 23., p. 31.

Or. en

Pakeitimas 19
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Taip pat, siekiant visame pasaulyje 
skatinti Europos technologijų naudojimą 
(navigacijos palydovų sistemas taikant 
saugioms vyriausybinėms taikmenoms), 
reikia nustatyti sąlygas, kuriomis tam 
tikros ne ES šalys ir tarptautinės 
organizacijos galėtų naudotis PVI, visų 
pirma laikydamosi saugumo reikalavimų.

(7) Taip pat, siekiant visame pasaulyje 
skatinti Europos technologijų naudojimą 
(navigacijos palydovų sistemas taikant 
saugioms vyriausybinėms taikmenoms), 
reikia nustatyti bendrus minimalius 
saugos ir saugumo standartus, kartu su 
konkrečiomis sąlygomis, kuriomis tam 
tikros ne ES šalys ir tarptautinės 
organizacijos galėtų naudotis PVI, visų 
pirma laikydamosi saugumo reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 20
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Taip pat, siekiant visame pasaulyje 
skatinti Europos technologijų naudojimą 
(navigacijos palydovų sistemas taikant 
saugioms vyriausybinėms taikmenoms), 
reikia nustatyti sąlygas, kuriomis tam 
tikros ne ES šalys ir tarptautinės 
organizacijos galėtų naudotis PVI, visų 
pirma laikydamosi saugumo reikalavimų.

(7) Taip pat, siekiant visame pasaulyje 
skatinti Europos technologijų naudojimą 
(navigacijos palydovų sistemas taikant 
saugioms vyriausybinėms taikmenoms), 
reikia nustatyti sąlygas, kuriomis tam 
tikros ne ES šalys ir tarptautinės 
organizacijos galėtų naudotis PVI. Visais 
atvejais turėtų būti privalomai laikomasi
saugumo reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 21
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Dėl imtuvų gamybos ir saugumo, 
laikantis saugumo reikalavimų ši užduotis 
gali būti patikėta tik valstybei narei, 
turinčiai PVI prieigą, arba turinčios PVI 
prieigą valstybės narės teritorijoje 
įsisteigusioms įmonėms. Be to, imtuvus 
gaminanti įmonė turi iš anksto gauti 
Europos GNSS agentūros, įsteigtos 
Reglamentu (EB) Nr. xxx/2010, įgaliojimą 
ir atitikti joje įkurtos atitiktį patvirtinančios 
institucijos nustatytas taisykles. 
Kompetentingos PVI institucijos turi 
užtikrinti nuolatinę šios atitikties 
institucijos nurodytų atitikties standartų ir 
su minimaliais bendraisiais standartais 
susijusių konkrečių techninių reikalavimų 
laikymosi priežiūrą.

(13) Dėl imtuvų gamybos ir saugumo, 
laikantis saugumo reikalavimų ši užduotis 
šiuo metu gali būti patikėta tik valstybei 
narei, kuri paskyrė kompetentingą PVI 
instituciją, arba kompetentingą PVI 
instituciją paskyrusios valstybės narės 
teritorijoje įsisteigusioms įmonėms. Be to, 
imtuvus gaminanti įmonė turi iš anksto 
gauti Europos GNSS agentūros, įsteigtos 
Reglamentu (EB) Nr. xxx/2010, įgaliojimą 
ir atitikti joje įkurtos atitiktį patvirtinančios 
institucijos nustatytas taisykles. 
Kompetentingos PVI institucijos turi 
užtikrinti nuolatinę šios atitikties 
institucijos nurodytų atitikties standartų ir 
su minimaliais bendraisiais standartais 
susijusių konkrečių techninių reikalavimų 
laikymosi priežiūrą. Komisija turėtų 
patikrinti, ar ateityje laikantis 
abipusiškumo principo PVI imtuvų 
gamybą galėtų perimti ir įgaliotosios 
įmonės iš ES nepriklausančių valstybių 
Tokiu atveju reikėtų sudaryti atitinkamus 
saugumo susitarimus, kurie 
reglamentuotų tokio leidimo suteikimo 
sąlygas, siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi bendrų minimalių standartų.

Or. en

Pakeitimas 22
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Kadangi PVI bus galima naudotis 
ne anksčiau kaip 2014–2015 m. ir 
kadangi Komisija, kaip nurodyta jos 
2011 m. sausio 18 d. Europos palydovinės 
radijo navigacijos programų laikotarpio 
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vidurio peržiūros ataskaitoje, vis dar turi 
parengti bandomuosius projektus, kad 
būtų išbandytos ir patvirtintos pagal šį 
sprendimą numatytos procedūros ir 
sistemos, turėtų būti numatyta šios 
sprendimo peržiūra, kad būtų įvertinti 
bandomųjų projektų rezultatai ir kiti 
pokyčiai, susiję su PVI teikimu. 

Or. en

Pakeitimas 23
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo sprendimu nustatoma tvarka, pagal 
kurią valstybės, Taryba, Komisija, Europos 
Sąjungos agentūros ir tarptautinės 
organizacijos gali naudotis paslaugomis 
valstybinėms institucijoms (toliau – PVI), 
teikiamomis GALILEO programos 
pagrindu sukurta pasauline navigacijos 
palydovų sistema (toliau – GNSS).

Šiuo sprendimu nustatoma tvarka, pagal 
kurią valstybės, Taryba, Komisija, Europos 
Sąjungos agentūros ir tarptautinės 
organizacijos gali naudotis paslaugomis 
valstybinėms institucijoms (toliau – PVI), 
teikiamomis GALILEO programos 
pagrindu sukurta pasauline navigacijos 
palydovų sistema (toliau – GNSS), kuri 
yra civilinė sistema, kontroliuojama 
civilių, t. y. ji sukurta pagal civilinius 
standartus atsižvelgiant į civilių reikmes ir 
kontroliuojant Europos institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 24

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Taryba ir Komisija nusprendžia, kuriems 
subjektams leidžiama turėti PVI imtuvą 
arba juo naudotis, atsižvelgdamos į
6 straipsnio 6 dalyje išdėstytus bendrus 
minimalius standartus. PVI prieigą turinti 
valstybė narė nepriklausomai nusprendžia, 
kurie jos teritorijoje gyvenantys fiziniai 
asmenys arba jos teritorijoje įsisteigę 
juridiniai asmenys gali turėti PVI imtuvą 
arba juo naudotis, taip pat kokia paskirtimi 
jis gali būti naudojamas, atsižvelgiant į 
6 straipsnio 6 dalyje išdėstytus minimalius 
techninius standartus. Tokia naudojimo 
paskirtis gali apimti ir su saugumu 
susijusią paskirtį.

5. Taryba ir Komisija nusprendžia, kuriems 
subjektams leidžiama turėti PVI imtuvą 
arba juo naudotis, atsižvelgdamos į 
6 straipsnio 6 dalyje išdėstytus bendrus 
minimalius standartus ir į pagrindines ES 
piliečių teises į privatumą ir duomenų 
apsaugą. PVI prieigą turinti valstybė narė 
nepriklausomai nusprendžia, kurie jos 
teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys 
arba jos teritorijoje įsisteigę juridiniai 
asmenys gali turėti PVI imtuvą arba juo 
naudotis, taip pat kokia paskirtimi jis gali 
būti naudojamas, atsižvelgiant į 6 
straipsnio 6 dalyje išdėstytus minimalius 
techninius standartus ir į pagrindines ES 
piliečių teises į privatumą ir duomenų 
apsaugą. Tokia naudojimo paskirtis gali 
apimti ir su saugumu susijusią paskirtį.

Or. en

Pakeitimas 25

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 7 dalies pirma a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– šalis, kuri nėra valstybė narė, arba 
tarptautinė organizacija atitinka visus 
aštuonis kriterijus, numatytus 2008 m. 
gruodžio 8 d. Tarybos bendrosios pozicijos 
2008/944/BUSP, nustatančios bendrąsias 
taisykles, reglamentuojančias karinių 
technologijų ir įrangos eksporto kontrolę1, 
2 straipsnyje, ir 
1 OL L 335, 2008 12 13, p. 99.

Or. en
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Pakeitimas 26

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 7 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Europos Sąjunga ir ši ne ES šalis arba ši 
tarptautinė organizacija yra sudariusios 
susitarimą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 128 straipsnį, kuriame 
išdėstytos šiai ne ES šaliai arba tarptautinei 
organizacijai taikomos PVI naudojimo 
sąlygos ir tvarka.

– Europos Sąjunga ir ši ne ES šalis arba ši
tarptautinė organizacija pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnį 
yra sudariusios susitarimą, kuriam pritarė 
Europos Parlamentas ir kuriame 
išdėstytos šiai ne ES šaliai arba tarptautinei 
organizacijai taikomos PVI naudojimo 
sąlygos ir tvarka.

Or. en

Pakeitimas 27
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 12, 13 ir 14 straipsnius 
deleguotais aktais nustato taisykles, 
susijusias su konfidencialios informacijos 
apie PVI apsauga, ypač informacijos apie 
fizinių arba juridinių asmenų poreikį 
naudotis konfidencialia informacija 
siekiant atlikti tam tikras funkcijas ar 
užduotį. Kiekviena valstybė narė Komisijai 
praneša apie konkrečias nuostatas, kurias ji 
priima, kad įgyvendintų šio paragrafo
nuostatas.

2. Komisija pagal 12, 13 ir 14 straipsnius 
deleguotais aktais nustato taisykles, 
susijusias su konfidencialios informacijos 
apie PVI apsauga, ypač informacijos apie 
fizinių arba juridinių asmenų poreikį 
naudotis konfidencialia informacija 
siekiant atlikti tam tikras funkcijas ar 
užduotį. Kiekviena valstybė narė Komisijai 
praneša apie konkrečias nuostatas, kurias ji 
priima, kad įgyvendintų šios dalies
nuostatas, užtikrinant bent jau tokį patį 
apsaugos lygį, koks užtikrinamas 
Komisijos1 ir Tarybos saugumo 
nuostatomis2.
1 2001 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
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sprendimo Nr. 2001/844/EB, EAPB, 
Euratomas, iš dalies keičiančio jos darbo 
taisykles, priedas (OL L 317, 2001 12 3, 
p. 1).
2 2001 m. kovo 19 d. Tarybos 
sprendimo 2001/264/EB dėl Tarybos 
saugumo nuostatų patvirtinimo priedas 
(OL L 101, 2001 4 11, p. 1).

Or. de

Pagrindimas

Šiuo nauju siūlomu pakeitimu užtikrinama geresnė konfidencialios informacijos PVI sistemoje 
apsauga.

Pakeitimas 28

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Pagrindinių teisių apsauga

1. Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad naudojant PVI būtų apsaugotas 
piliečių privatumas ir asmens duomenys. 
2. Valstybės narės ir Komisija, 
dalyvaujant nacionalinėms priežiūros 
institucijoms ir Darbo grupei asmenų 
apsaugai tvarkant asmens duomenis, 
įsteigtai pagal Direktyvos 95/46/EB 29 
straipsnį, turėtų sukurti sistemą, pagal 
kurią būtų vertinama, kaip apsaugomas 
privatumas ir asmens duomenys 
naudojant PVI programas, ir kurią 
prižiūrėtų ES pagrindinių teisių agentūra.  

Or. en
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Pakeitimas 29
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės paskirtos kompetentingos PVI 
institucijos užduotis – valdyti ir stebėti 
šioje valstybėje gyvenančių fizinių asmenų 
arba joje įsisteigusių juridinių asmenų PVI 
imtuvų gamybą, turėjimą ir naudojimą.

2. Valstybės paskirtos kompetentingos PVI 
institucijos užduotis – valdyti ir stebėti 
šioje valstybėje gyvenančių fizinių asmenų 
arba joje įsisteigusių juridinių asmenų PVI 
imtuvų gamybą, turėjimą ir naudojimą, 
užtikrinant, kad laikomasi bendrų 
minimalių saugos ir saugumo standartų.

Or. en

Pakeitimas 30
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. PVI užsakovas gali skirti Europos GNSS 
agentūrą, valdančią Reglamento (EB) 
Nr. 683/2008 16 straipsnio a dalies 
ii punkte nurodytą saugumo centrą, 
kompetentinga PVI institucija.

4. PVI dalyvis gali skirti Europos GNSS 
agentūrą, valdančią Reglamento (EB) 
Nr. 683/2008 16 straipsnio a dalies 
ii punkte nurodytą saugumo centrą, 
kompetentinga PVI institucija. Susijusias 
išlaidas atlygina minėtas PVI dalyvis.

Or. de

Pagrindimas

Susijusias sąnaudas turi padengti patys dalyviai, jei jie naudojasi Europos GNSS agentūros 
paslaugomis, o ne paskiria savo kompetentingą PVI instituciją.

Pakeitimas 31
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Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentinga PVI institucija PVI 
imtuvų turėtojus ir naudotojus sugrupuoja 
pagal kategorijas. Kompetentinga PVI 
institucija nustato kiekvienos grupės 
vartotojų PVI prieigos teises.

5. Kompetentinga PVI institucija PVI 
imtuvų turėtojus ir naudotojus sugrupuoja 
pagal kategorijas. Kompetentinga PVI 
institucija užtikrina, kad numatyta PVI 
naudojimo paskirtis atitinka teisių į 
privatumą ir asmens duomenų apsaugą 
laikymosi principus ir taisykles. 
Kompetentinga PVI institucija nustato 
kiekvienos grupės vartotojų PVI prieigos 
teises.

Or. en

Pakeitimas 32
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis

Peržiūra ir ataskaita
Ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, atsižvelgdama į patirtį, 
sukauptą kartu su kompetentingomis PVI 
institucijomis ir valstybėmis narėmis 
įgyvendinant bandomuosius projektus, 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai, kurioje nurodoma, ar tinkamai ir 
deramai veikia PVI prieigai nustatytos 
taisyklės, ir prireikus pasiūlo atitinkamus 
šio sprendimo pakeitimus. 

Or. en
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Pakeitimas 33

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) PVI programų ir vartotojų 
naudojimosi PVI suderinamumo su teise į 
privatumą ir duomenų apsaugą 
užtikrinimas, bendradarbiaujant su 
atitinkamomis nacionalinėmis ir Sąjungos 
priežiūros institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 34
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kiekviena kompetentinga institucija 
nuolat praneša saugumo centrui apie 
vartotojų, už kuriuos ji atsakinga, 
kategorijas ir su kiekviena kategorija 
susijusius saugumo modulius.

5. Kiekviena kompetentinga institucija 
nuolat praneša saugumo centrui apie 
vartotojų, už kuriuos ji atsakinga, 
kategorijas ir su kiekviena kategorija 
susijusius saugumo modulius. Be to, 
kiekviena PVI institucija turėtų būt 
pasirengusi bet kokiai galimai arba 
netikėtai kilusiai grėsmei, susijusiai su 
PVI sistema. 

Or. en


