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Amendamentul 12
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de rezoluție legislativă
Declarație (urmează a fi anexată rezoluției legislative) (nouă) 

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

Declarația Parlamentului European 
referitoare la utilizarea serviciului public 
reglementat (PRS)
Parlamentul este îngrijorat din cauza 
faptului că există dovezi clare că apărarea 
și securitatea internă vor fi sectoarele 
care vor utiliza cel mai mare număr de 
receptoare PRS și că, cu excepția 
Regatului Unit și a Germaniei, toate 
statele membre intenționează să 
folosească aplicații PRS în cadrul 
sectorului de apărare națională. 
Parlamentul regretă că faptul că PRS este 
folosit cu precădere în sectorul securității 
interne și în cel al apărării a fost negat 
atât de Consiliu, cât și de Comisie timp de 
mulți ani și că acest fapt devine însă în 
prezent o realitate.

Or. en

Amendamentul 13

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de rezoluție legislativă
Declarație (urmează a fi anexată rezoluției legislative) (nouă) 

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

Declarația Parlamentului European 
referitoare la guvernanța în materie de 
securitate



PE456.989v01-00 4/17 AM\855612RO.doc

RO

Parlamentul observă că guvernanța în 
materie de securitate este în continuare 
neclară în cazul unui atac imediat din 
partea unui stat ostil sau a unui actor 
nestatal îndreptat împotriva Uniunii, a 
statelor membre sau a țărilor partenere 
care utilizează PRS sau alte servicii din 
cadrul programului Galileo. Acțiunea 
comună 2004/552/PESC a Consiliului din 
12 iulie 2004 privind aspecte ale 
funcționării sistemului european de 
radionavigație prin satelit care aduc 
atingere securității Uniunii Europene1

trebuie modificată astfel încât să furnizeze 
mai multe detalii cu privire la întrebarea 
dacă Înaltul Reprezentant pentru Politica 
Externă și de Securitate 
Comună/Vicepreședintele Comisiei are 
dreptul să întrerupă sau să modifice 
substanțial, în mod unilateral, activitatea 
serviciului în cazul unei amenințări 
imediate.
1 JO L 246, 20.7.2004, p. 30.

Or. en

Amendamentul 14
Norbert Glante

Propunere de decizie
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În concluziile pe care le-a adoptat în 
cadrul reuniunii din 12 octombrie 2006, 
Consiliul Transporturi invită Comisia să 
continue să lucreze în mod activ la 
elaborarea politicii de acces la PRS pentru 
a putea defini, mai ales, condițiile în care 
statele membre, în baza lucrărilor de 
pregătire, își vor organiza și gestiona 
grupurile de utilizatori, și să își prezinte 
propunerile la timp pentru deliberarea și 
aprobarea acestora de către Consiliu. În 
aceleași concluzii, Consiliul Transporturi 

(2) În concluziile pe care le-a adoptat în 
cadrul reuniunii din 12 octombrie 2006, 
Consiliul Transporturi invită Comisia să 
continue să lucreze în mod activ la 
elaborarea politicii de acces la PRS pentru 
a putea defini, mai ales, condițiile în care 
statele membre, în baza lucrărilor de 
pregătire, își vor organiza și gestiona 
grupurile de utilizatori, și să își prezinte 
propunerile la timp pentru deliberarea și 
aprobarea acestora de către Consiliu.
Utilizarea PRS de către statele membre ar 
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amintește faptul că utilizarea PRS de către 
statele membre va fi facultativă și că 
totalitatea costurilor de exploatare a 
acestui serviciu vor fi suportate de către 
utilizatori pe bază necomercială.

trebui să fie facultativă. Costurile de 
exploatare a acestui serviciu ar trebui să 
fie suportate de participanți pe bază 
necomercială în funcție de numărul 
receptoarelor PRS utilizate.

Or. de

Justificare

Nu utilizatorii ar trebui să suporte costurile de exploatare a PRS, ci participanții. 
Completarea dă posibilitatea transferării costurilor legate de receptoarele PRS în sarcina 
participanților.

Amendamentul 15

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Serviciile oferite de PRS ar putea 
avea un rol important pentru diferite 
sisteme de arme, în special când e vorba 
de navigație și de dirijare și este, prin 
urmare, important ca Comisia, Consiliul, 
Serviciul European de Acțiune Externă și 
statele membre să acționeze în 
conformitate cu Tratatul privind spațiul 
cosmic din 1967, iar statele membre și 
Serviciul European de Acțiune Externă să 
își intensifice eforturile cu privire la 
posibila revizuire a cadrul juridic 
internațional sau cu privire la elaborarea 
unui nou tratat care să țină seama de 
progresul tehnologic realizat începând din 
anii ’60 și să împiedice în mod eficient o 
cursă a înarmărilor în spațiul cosmic.

Or. en
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Amendamentul 16
Edit Herczog

Propunere de decizie
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dintre diferitele servicii oferite de 
sistemele europene de radionavigație prin 
satelit, PRS este serviciul cel mai securizat 
și cel mai sensibil. Acesta trebuie să 
asigure, spre avantajul participanților săi, o 
continuitate a serviciului chiar și în 
situațiile de criză cele mai grave.
Consecințele unei încălcări a normelor de 
securitate în timpul utilizării acestui 
serviciu nu sunt limitate la utilizatorul în 
cauză, ci se pot extinde și la alți utilizatori.
Utilizarea și gestionarea PRS fac astfel 
apel la responsabilitatea comună a statelor 
membre pentru asigurarea propriei 
securități și a securității Uniunii Europene.
În acest context, accesul la PRS trebuie 
restrâns strict la anumite categorii de 
utilizatori care fac obiectul unui control 
permanent.

(4) Dintre diferitele servicii oferite de 
sistemele europene de radionavigație prin 
satelit, PRS este serviciul cel mai securizat 
și cel mai sensibil și este, prin urmare, 
crucial pentru serviciile în cazul cărora 
trebuie asigurate o înaltă precizie și o 
deplină fiabilitate. Acesta trebuie să 
asigure, spre avantajul participanților săi, o 
continuitate a serviciului chiar și în 
situațiile de criză cele mai grave.
Consecințele unei încălcări a normelor de 
securitate în timpul utilizării acestui 
serviciu nu sunt limitate la utilizatorul în 
cauză, ci se pot extinde și la alți utilizatori.
Utilizarea și gestionarea PRS fac astfel 
apel la responsabilitatea comună a statelor 
membre pentru asigurarea propriei 
securități și a securității Uniunii Europene.
În acest context, accesul la PRS trebuie 
restrâns strict la anumite categorii de 
utilizatori care fac obiectul unui control 
permanent.

Or. en

Amendamentul 17
Ioan Enciu

Propunere de decizie
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dintre diferitele servicii oferite de 
sistemele europene de radionavigație prin 
satelit, PRS este serviciul cel mai securizat 
și cel mai sensibil. Acesta trebuie să 
asigure, spre avantajul participanților săi, o 

(4) Dintre diferitele servicii oferite de 
sistemele europene de radionavigație prin 
satelit, PRS este serviciul cel mai securizat 
și cel mai sensibil. Acesta trebuie să 
asigure, spre avantajul participanților săi, o 
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continuitate a serviciului chiar și în 
situațiile de criză cele mai grave. 
Consecințele unei încălcări a normelor de 
securitate în timpul utilizării acestui 
serviciu nu sunt limitate la utilizatorul în 
cauză, ci se pot extinde și la alți utilizatori. 
Utilizarea și gestionarea PRS fac astfel 
apel la responsabilitatea comună a statelor 
membre pentru asigurarea propriei 
securități și a securității Uniunii Europene. 
În acest context, accesul la PRS trebuie 
restrâns strict la anumite categorii de 
utilizatori care fac obiectul unui control 
permanent.

continuitate a serviciului chiar și în 
situațiile de criză cele mai grave. 
Consecințele unei încălcări a normelor de
securitate în timpul utilizării acestui 
serviciu nu sunt limitate la utilizatorul în 
cauză, ci se pot extinde și la alți utilizatori. 
Utilizarea și gestionarea PRS fac astfel 
apel la responsabilitatea comună a statelor 
membre pentru asigurarea propriei 
securități și a securității Uniunii Europene. 
În acest context, accesul la PRS trebuie 
restrâns strict la anumite categorii de 
utilizatori care fac obiectul unui control 
permanent și al unor verificări ale 
antecedentelor privind securitatea.

Or. en

Amendamentul 18

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Uniunea are la bază respectarea 
drepturilor fundamentale și a articolului 7 
și a articolului 8 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special, în care sunt recunoscute în mod 
clar drepturile fundamentale la 
respectarea vieții private și la protecția 
datelor cu caracter personal. În acest 
sens, autoritățile de supraveghere 
naționale și Grupul de lucru privind 
protecția persoanei în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
înființat în temeiul Directivei 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date1, ar 
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trebui să fie implicate în punerea în 
aplicare a acestei directive pentru a se 
asigura respectarea, prin modurile 
preconizate de utilizare a datelor cu 
caracter personal în cadrul serviciilor 
PRS, a drepturilor fundamentale ale 
cetățenilor stipulate în Cartă.
1 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Amendamentul 19
Edit Herczog

Propunere de decizie
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Mai mult, în vederea promovării la 
scară mondială a utilizării tehnologiei 
europene pentru aplicațiile guvernamentale 
securizate în materie de radionavigație prin 
satelit, este oportună prevederea condițiilor
în care anumite țări terțe și organizații 
internaționale ar putea recurge la PRS,
primordiale fiind în toate cazurile 
respectarea cerințelor de securitate.

(7) Mai mult, în vederea promovării la 
scară mondială a utilizării tehnologiei 
europene pentru aplicațiile guvernamentale 
securizate în materie de radionavigație prin 
satelit, este oportună prevederea unor 
norme minime comune în materie de 
securitate și de siguranță și a unor 
condiții specificate în care anumite țări 
terțe și organizații internaționale ar putea 
recurge la PRS, primordială fiind în toate 
cazurile respectarea cerințelor de 
securitate.

Or. en

Amendamentul 20
Ioan Enciu

Propunere de decizie
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Mai mult, în vederea promovării la
scară mondială a utilizării tehnologiei 

(7) Mai mult, în vederea promovării la 
scară mondială a utilizării tehnologiei 
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europene pentru aplicațiile guvernamentale 
securizate în materie de radionavigație prin 
satelit, este oportună prevederea condițiilor 
în care anumite țări terțe și organizații 
internaționale ar putea recurge la PRS,
primordiale fiind în toate cazurile
respectarea cerințelor de securitate.

europene pentru aplicațiile guvernamentale 
securizate în materie de radionavigație prin 
satelit, este oportună prevederea condițiilor 
în care anumite țări terțe și organizații 
internaționale ar putea recurge la PRS. Ar 
trebui să fie întotdeauna obligatorie
respectarea cerințelor de securitate.

Or. en

Amendamentul 21
Lambert van Nistelrooij

Propunere de decizie
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Referitor la fabricarea și securitatea 
receptoarelor, cerințele în materie de 
securitate fac necesară atribuirea acestei 
sarcini exclusiv unui stat membru care
utilizează PRS sau unor societăți stabilite 
pe teritoriul unui stat membru care
utilizează PRS. Mai mult, entitatea care 
produce receptoare trebuie să fi fost în 
prealabil autorizată în mod corespunzător 
de către Agenția GNSS european înființată 
prin Regulamentul (CE) nr. xxx/2010 și să 
respecte normele definite de autoritatea de 
omologare instituită în cadrul acestei 
autorități. Autoritățile PRS competente au 
responsabilitatea de a controla în 
permanență respectarea atât a normelor de 
omologare emise de autoritatea de 
omologare, cât și a cerințelor tehnice 
specifice care decurg din normele comune 
minime.

(13) Referitor la fabricarea și securitatea 
receptoarelor, cerințele în materie de 
securitate fac necesară, în prezent,
atribuirea acestei sarcini exclusiv unui stat 
membru care a desemnat o autoritate PRS 
competentă, respectiv unor societăți 
stabilite pe teritoriul unui stat membru care
a desemnat o autoritate PRS competentă.
Mai mult, entitatea care produce receptoare 
trebuie să fi fost în prealabil autorizată în 
mod corespunzător de către Agenția GNSS
europeană înființată prin Regulamentul
(CE) nr. xxx/2010 și să respecte normele 
definite de autoritatea de omologare 
instituită în cadrul acestei autorități.
Autoritățile PRS competente au 
responsabilitatea de a controla în 
permanență respectarea atât a normelor de 
omologare emise de autoritatea de 
omologare, cât și a cerințelor tehnice 
specifice care decurg din normele comune 
minime. Comisia ar trebui să verifice dacă 
societăților autorizate din state din afara 
UE ar trebui să li se permită, în viitor, să 
se implice în fabricarea receptoarelor 
PRS, cu condiția să garanteze respectarea 
reciprocității. În acest caz, trebuie
încheiate acorduri de securitate 
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corespunzătoare, care să stabilească 
condițiile pentru o astfel de autorizare, 
pentru a se garanta respectarea normelor 
minime comune.

Or. en

Amendamentul 22
Philippe Lamberts

Propunere de decizie
Considerentul 16a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Deoarece PRS nu va putea fi utilizat 
înainte de 2014-2015 și deoarece Comisia, 
astfel cum se stipulează în raportul 
acesteia din 18 ianuarie 2011 referitor la 
revizuirea intermediară a programelor 
europene de radionavigație prin satelit, 
mai trebuie încă să realizeze proiecte-pilot 
pentru testarea și validarea procedurilor 
și ale mecanismelor prevăzute în prezenta 
decizie, ar trebui să se preconizeze 
efectuarea unei revizuiri a prezentei 
decizii pentru a se ține seama de 
rezultatele proiectelor-pilot și de alte 
evoluții cu privire la punerea la dispoziție 
a PRS.

Or. en

Amendamentul 23
Lambert van Nistelrooij

Propunere de decizie
Articolul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie definește modalitățile prin 
care statele, Consiliul, Comisia, agențiile 
Uniunii și organizațiile internaționale pot 

Prezenta decizie definește modalitățile prin 
care statele, Consiliul, Comisia, agențiile 
Uniunii și organizațiile internaționale pot 
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avea acces la serviciul public reglementat
(denumit în continuare „PRS”) oferit de 
sistemul global de radionavigație prin 
satelit (GNSS) din cadrul programului 
Galileo.

avea acces la serviciul public reglementat
(denumit în continuare „PRS”) oferit de 
sistemul global de radionavigație prin 
satelit (GNSS) din cadrul programului 
Galileo, un sistem civil, aflat sub control 
civil, adică un sistem care a fost creat în 
conformitate cu norme civile bazate pe 
cerințe civile și sub controlul instituțiilor 
europene.

Or. en

Amendamentul 24

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Consiliul și Comisia decid în legătură 
cu categoriile agenților lor autorizați să 
dețină sau să utilizeze un receptor PRS, în 
conformitate cu normele comune minime 
menționate la articolul 6 alineatul (6). Un 
stat membru care utilizează PRS decide în 
mod suveran în legătură cu categoriile de 
persoane fizice cu reședința pe teritoriul 
său și de persoane juridice stabilite pe 
teritoriul său care sunt autorizate să dețină 
sau să utilizeze un receptor PRS, precum și 
în legătură cu utilizările acestuia, în 
conformitate cu normele minime 
menționate la articolul 6 alineatul (6).
Utilizările pot include utilizări legate de 
securitate.

(5) Consiliul și Comisia decid în legătură 
cu categoriile agenților lor autorizați să 
dețină sau să utilizeze un receptor PRS, în 
conformitate cu normele comune minime 
menționate la articolul 6 alineatul (6) și cu 
drepturile fundamentale ale cetățenilor 
UE la respectarea vieții private și la 
protecția datelor. Un stat membru care 
utilizează PRS decide în mod suveran în 
legătură cu categoriile de persoane fizice 
cu reședința pe teritoriul său și de persoane 
juridice stabilite pe teritoriul său care sunt 
autorizate să dețină sau să utilizeze un 
receptor PRS, precum și în legătură cu 
utilizările acestuia, în conformitate cu 
normele minime menționate la articolul 6 
alineatul (6) și cu drepturile fundamentale 
ale cetățenilor UE la respectarea vieții 
private și la protecția datelor. Utilizările 
pot include utilizări legate de securitate.

Or. en
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Amendamentul 25

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 7 – liniuța 1a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Țara terță sau organizația internațională 
respectă toate cele opt criterii de la 
articolul 2 din Poziția comună 
2008/944/PESC a Consiliului din 8 
decembrie 2008 de definire a normelor 
comune care reglementează controlul 
exporturilor de tehnologie și echipament 
militar1 și
1 JO L 335, 13.12.2008, p. 99.

Or. en

Amendamentul 26

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 7 – liniuța 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Și există un acord între Uniune, pe de-o 
parte, și țara terță sau organizația 
internațională respectivă, pe de altă parte, 
încheiat în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 218 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și 
care prevede condițiile și modalitățile de 
utilizare a PRS de către țara terță sau 
organizația internațională respectivă.

- Și există un acord între Uniunea 
Europeană, pe de-o parte, și țara terță sau 
organizația internațională respectivă, pe de 
altă parte, încheiat în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 218 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, cu aprobarea Parlamentului 
European, și care prevede condițiile și 
modalitățile de utilizare a PRS de către țara 
terță sau organizația internațională 
respectivă.

Or. en
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Amendamentul 27
Norbert Glante

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia definește prin acte delegate, 
conform articolelor 12, 13 și 14, normele 
referitoare la protecția informațiilor 
clasificate privind PRS, în special cele 
referitoare la necesitatea unei persoane 
juridice sau fizice de a accesa informațiile 
clasificate pentru a putea realiza o funcție 
sau o sarcină primită. Fiecare stat membru 
prezintă Comisiei o notificare a 
dispozițiilor specifice pe care le adoptă în 
vederea punerii în aplicare a prezentului
paragraf.

(2) Comisia definește prin acte delegate, 
conform articolelor 12, 13 și 14, normele 
referitoare la protecția informațiilor 
clasificate privind PRS, în special cele 
referitoare la necesitatea unei persoane 
juridice sau fizice de a accesa informațiile 
clasificate pentru a putea realiza o funcție 
sau o sarcină primită. Fiecare stat membru 
prezintă Comisiei o notificare a 
dispozițiilor specifice pe care le adoptă în 
vederea punerii în aplicare a prezentului
alineat, asigurându-se același nivel de 
protecție ca cel garantat de dispozițiile 
Comisiei în materie de securitate1 și de 
dispozițiile Consiliului în materie de 
securitate2.
1 Anexa la Decizia nr. 2001/844/CE, CECO, 
Euratom a Comisiei din 29 noiembrie 2001 de 
modificare a regulamentului său de procedură 
(JO L 317, 3.12.2001, p.1).
2 Anexa la Decizia nr. 2001/264/CE a Consiliului 
din 19 martie 2001 de adoptare a regulamentului 
de securitate al Consiliului (JO L 101, 11.4.2001, 
p.1).

Or. de

Justificare

Acest amendament nou prevede mai bine protejarea informațiilor clasificate în cadrul PRS. 

Amendamentul 28

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de decizie
Articolul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Protecția drepturilor fundamentale

(1) Comisia și statele membre garantează 
protecția vieții private și a datelor cu 
caracter personal ale cetățenilor în ceea 
ce privește utilizarea PRS.
(2) Statele membre și Comisia, cu 
participarea autorităților de supraveghere 
naționale și a Grupului de lucru privind 
protecția persoanei în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
înființat în temeiul articolului 29 din 
Directiva 95/46/CE, creează un sistem de 
evaluare a protecției dreptului la 
respectarea vieții private și la protecția 
datelor în ceea ce privește utilizarea PRS, 
iar Agenția UE pentru Drepturi 
Fundamentale monitorizează acest sistem.

Or. en

Amendamentul 29
Edit Herczog

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Misiunea unei autorități PRS 
competente desemnată de un stat este de a 
gestiona și de a controla fabricarea, 
deținerea și utilizarea receptoarelor PRS de 
către persoane fizice cu reședința pe 
teritoriul statului respectiv și de către 
persoanele juridice stabilite pe teritoriul 
statului respectiv.

(2) Misiunea unei autorități PRS 
competente desemnată de un stat este de a 
gestiona și de a controla fabricarea, 
deținerea și utilizarea receptoarelor PRS de 
către persoane fizice cu reședința pe 
teritoriul statului respectiv și de către 
persoanele juridice stabilite pe teritoriul 
statului respectiv, asigurând, totodată, 
respectarea normelor minime comune în 
materie de siguranță și securitate.
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Amendamentul 30
Norbert Glante

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În calitate de operator al centrului de 
securitate menționat la articolul 16 litera 
(a) punctul (ii) din Regulamentul nr. 
683/2008 (denumit în continuare „centru 
de securitate”), Agenția GNSS european
poate fi desemnată ca autoritate PRS 
competentă de către un participant la PRS.

(4) În calitate de operator al centrului de 
securitate menționat la articolul 16 litera 
(a) punctul (ii) din Regulamentul nr. 
683/2008 (denumit în continuare „centru 
de securitate”), Agenția GNSS europeană
poate fi desemnată ca autoritate PRS 
competentă de către un participant la PRS.
Costurile aferente sunt suportate de 
participantul la PRS în cauză.

Or. de

Justificare

Participanții trebuie să suporte ei înșiși costurile care apar dacă folosesc Agenția GNNS 
europeană în loc să desemneze o autoritate PRS proprie.

Amendamentul 31

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Deținătorii și utilizatorii de receptoare 
PRS sunt regrupați în categorii de 
utilizatori de autoritatea PRS competentă 
de care aparțin. Autoritatea PRS 
competentă stabilește drepturile de acces la 
PRS pentru fiecare categorie de utilizatori.

(5) Deținătorii și utilizatorii de receptoare 
PRS sunt regrupați în categorii de 
utilizatori de autoritatea PRS competentă 
de care aparțin. Autoritatea PRS 
competentă se asigură că modurile de 
utilizare a PRS prevăzute respectă 
principiile și normele de protejare a 
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drepturilor la respectarea vieții private și 
la protecția datelor. Autoritatea PRS 
competentă stabilește drepturile de acces la 
PRS pentru fiecare categorie de utilizatori.

Or. en

Amendamentul 32
Philippe Lamberts

Propunere de decizie
Articolul 14a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a

Revizuirea și raportarea
Cel târziu până la 31 decembrie 2014, 
Comisia, în lumina experienței acumulate 
în legătură cu proiectele-pilot desfășurate 
împreună cu autoritățile PRS competente 
și cu statele membre, prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
rapoarte referitoare la funcționarea 
adecvată și la oportunitatea normelor 
stabilite cu privire la accesul la serviciul 
PRS și, dacă este cazul, propune, în 
consecință, modificări privind prezenta 
decizie.

Or. en

Amendamentul 33

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Asigurarea, în colaborare cu 
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autoritățile de supraveghere naționale și 
de la nivelul Uniunii competente, a 
faptului că aplicațiile PRS și utilizatorii 
PRS respectă dreptul la respectarea vieții 
private și la protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 34
Ioan Enciu

Propunere de decizie
Anexă – punctul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Fiecare autoritate PRS competentă 
informează în mod continuu centrul de 
securitate în legătură cu categoriile de 
utilizatori care țin de competența sa, 
precum și în legătură cu modulele de 
securitate asociate fiecărei categorii.

5. Fiecare autoritate PRS competentă 
informează în mod continuu centrul de 
securitate în legătură cu categoriile de 
utilizatori care țin de competența sa, 
precum și în legătură cu modulele de 
securitate asociate fiecărei categorii. În 
plus, fiecare autoritate PRS ar trebui să 
rămână în stare de alertă în 
eventualitatea apariției unei amenințări 
iminente la adresa sistemului PRS.

Or. en


